
Aktív 8 hetes
MÉREGTELENÍTŐ
PROGRAM
Tippek, trükkök,
fortélyok

Silegon 140 mg máriatövis-kivonatot és lecitint tartalmazó étrend-kiegészítő lágyzselatin kapszula



Ha kezedbe vetted ezt a könyvecskét, minden bizonnyal megoldást 
keresel. Talán úgy érzed, bár a magánéleted és a karriered is sínen van, 
s mindkettőben örömöd leled, az utóbbi időben mintha nem teljesen úgy 
alakulnának a dolgok, ahogy eltervezted. Mintha a sok zsonglőrködés 
kezdene fáradtsághoz, enerváltsághoz vezetni.
Pedig Te is a legtöbbet akarod kihozni mindenből, hiszen az egészséged 
és az energiád számtalan ember jókedvének és aktivitásának forrása a 
környezetedben.
A Silegon Méregtelenítő Program azoknak szól, akik szeretnek élni – és 
enni is. Nem csodaszert kínál, s nem is önsanyargatást. Alapja az az 
alapvető felismerés, hogy a tudatosan átformált napirend és étrend több 
energiát,  több pozitivitást és jobb közérzetet eredményez. A fő hangsúly 
a tudatosan kialakított táplálkozáson, életrenden és a rossz szokások 
folyamatos, tartós eredményt hozó megváltoztatásán van. Mindennek 
szerves része az étrend kiegészítése a máriatövis-kivonatot tartalmazó 
Silegon 140 mg kapszulával.
A méregtelenítő program sikerének egyetlen titka van: az, hogy be kell tar-
tani. Ha így teszel, egyensúlyba kerülsz, és tartósan jól érzed majd magad.

Vigyázz magadra és szeretteidre okosan!

Szeretettel,
Silegon Munkacsoport

Az élet köszöntése
Több energia + több pozitivitás = jobb közérzet

2 Silegon Méregtelenítő Program 3



A Silegon 140 mg egy évszázadok óta ismert és kipróbált gyógy-
növényi összetevőt, a máriatövisből kinyert szilimarint tartalmazza. 
A szilimarin antioxidáns, antitoxikus és regeneratív hatású, alkalma-
zása a Silegon Aktív Méregtelenítő Program alapvető eleme.
A programot olyan egészséges emberek számára fejlesztettük ki, 
akiknek nincs diagnosztizált betegségük, csupán úgy érzik, szerveze-
tük nagyfokú általános igénybevételnek van kitéve a környezeti vagy 

foglalkozási ártalmak által, 
illetve az élelmiszerekben 
előforduló egészségte-
len adalékanyagok és 
a stressz miatt, ezért 
fokozott tudatos, proaktív 
gondoskodást igényelnek.  
A program időszakos 
alkalmazása úgyszintén 
javasolt a téli vitamin- és 
mozgásszegény időszakot 
követő tavaszi hónapok-
ban, illetve a nyári formába lendülés előkészítéseként.
A program célja a tartós, optimális életmód elérése, s ezáltal az élet-
minőség, teljesítőképesség és közérzet pozitív fordulatának elérése. 

Ez a folyamat kiterjed az 
életmód és táplálkozás 
tudatos átformálására, 
melynek szerves része az 

étrend kiegészítése napi két Silegon 140 mg kapszulával. A kapszu-
lák alkalmazása azonban nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot.
A Silegon 140 mg kapszulában található máriatövis-kivonat, a 
szilimarin hozzájárul a szervezet legfőbb méregtelenítő szerve, a máj 
egészségének megőrzéséhez, a megfelelő májfunkció fenntartásához, 
ezáltal elősegíti a szervezet számára toxikus anyagok eltávolítását, 
a máj egészséges működését és a májszövet, illetve a májsejtek 
normális regenerációját, valamint az emésztőrendszer egészséges 
működését.

Mit kell tudni a Silegon 140 mg kapszuláról és az aktív 
méregtelenítő programról?

Vigyázz az életminőségedre és 
teljesítőképességedre!
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A Silegon Aktív Méregtelenítő Program alapelemei nagyon egyszerűek. 
A szabályok nem túl szigorúak, de ha betartod őket, életed alapvető 
minőségi változáson esik át, a tudnivalók természetes részeivé válnak 
gondolkodásmódodnak, és beépülnek mindennapi életedbe. Két-három 
hét elteltével el sem tudod majd képzelni az életed másképp, például 
gyorséttermi ételeket majszolgatva, vagy egész hétvégén át tévét nézve. 
A siker egyetlen titka, hogy a szabályokat be kell tartani. Ez persze első-
sorban rajtad múlik – de azért adunk néhány tippet a program korábbi 
résztvevőinek tapasztalatai alapján, amelyek megkönnyíthetik a buktatók 
elkerülését.

  A tiltott dolgokat egyáltalán ne fogyaszd!
Nem a barátaid: a gyorséttermi és konzervételek, a mindennapos 
alkoholfogyasztás, az extrém mennyiségű alkalmi nagy ivászat, a 
függőségek és a cukrozott üdítők. (Az egyéb tilalmakat megtalálod 
a 10. oldalon, a megengedett alkoholfogyasztási értékeket pedig a 
16. oldalon.)

  Napi szinten élj a méregtelenítés szempontjából pozitív 
dolgokkal!
A barátaid: a „top” kategóriás méregtelenítő ételek és italok (a listát 
megtalálod a 11. oldalon), belőlük minden étkezésre jusson egy, napi 
1,5-2 liter ásványvíz vagy tisztított víz, heti minimum 3×30 perc (bár-
milyen, a normál sétát meghaladó erőkifejtést igénylő) mozgás, és 
heti 3×30 percnyi jó minőségű szabad levegőn tartózkodás. (Túlsúly 
esetén az egy alkalommal elfogyasztott ételmennyiség térfogata az 
összeszorított öklöd nagyságának feleljen meg!)

Aktív Méregtelenítő Program Silegon 140 mg-mal Tippek, trükkök, fortélyok

1. Heti étrend és programterv 
Hétvégén készítsd el a következő heti étrendet és programtervet: gon-
dold át, mely napokon, mely időpontokban fogsz mozogni és a szabadba 
menni! A tervtől ne térj el! Ha elfoglalt vagy, a 3 mozgás- és a szabad 
levegős programból kettőt a hétvégére iktass be! A szabad levegős 
programot összekötheted társasági összejövetelekkel is: javasold például 
a barátoknak, hogy jöjjenek kicsit korábban, és a közös vacsi előtt  (vagy 

után) menjetek el együtt 
sétálni! Ha a hét közben 
valamelyik reggel vagy 
este elmész kocogni a 
szabadba, kétszeresen 
is jót teszel magaddal: 
szabad levegőn vagy és 
mozogsz is egyúttal. 

2. Ha péntek, akkor 
bevásárlólista
Péntekenként, mielőtt 
hazaindulnál a munkából, 
állítsd össze a következő 
heti menüt úgy 80%-ban! 
Válassz ki 5-10 preferált 
ételt, hazafelé vásárolj be, 
és a hét első felére ké-
szítsd el 2-3 étel alapját. 
(Néhány szuper receptet 
találsz a 20. oldalon!)
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3. A hűtő mint hirdetőtábla
A heti menü- és programtervet tedd ki a hűtőre tetszetős nyomtatott 
formában, hogy az egész család láthassa! (A gyerekeket megkérheted, 
rajzoljanak rá valamit, így legalább ők is érzékelni fogják a változást.) 
Ne tedd kötelezővé a programban való részvételt senkinek, inkább csak 
bátorítsd őket! Persze a cél az, hogy az egész család hasonlóan éljen és 
táplálkozzon, hisz így sokkal egyszerűbb célba érni.

4. Testsúlykontroll
A heti étrendes papír túloldalán 
kontrolláld a testsúlyod: mindennap 
méredzkedj, az értékeket pedig írd 
fel naponta, így láthatod, hogyan 
csökken a súlyod, és azt is, ha 
valamit rosszul csinálsz, és gya-
rapodnak a kilók. A heti eredmé-
nyekről kis grafikont is készíthetsz, 
így még áttekinthetőbbek a folya-
matok. Ha másnak is vannak a 
családban testsúlyproblémái, az ő 
súlyukról is vezess táblázatot! 

5. Víz
Mindig legyen munka közben 
az asztalodon egy másfél literes 
ásványvíz, és szabd feladatul 
magadnak, hogy a munkaidő 
végére ennek el kell fogynia! Ha 
unalmasnak érzed a kétóránkénti 
vízivást, készíthetsz belőle teát, 
cukormentes limonádét is. 

6. Ne feledkezz meg a Silegon 140 mg kapszuláról!
Az ember a reggeli rohanásban és az esti pihi közben hajlamos elfelej-
teni bevenni a Silegon 140 mg kapszuláit. Keresd meg azt a helyet a 
konyhában, amelyet a reggeli és esti serteperte közben leggyakrabban 
érintesz. Ez általában a vízcsap közelében van. Itt helyezz el egy levél 
Silegon 140 mg kapszulát a kedvenc dísztálkádban, így a reggeli kávé, 
tea készítése közben automatikusan érte fogsz nyúlni.

7. Mit tehetsz kihágások esetén?
Minden elfogyasztott pohár ital után igyál meg egy pohár vizet! Egy órán 
belül ne fogyassz el egy pohár bornál többet! Ilyen esetekben előre is 
beveheted a Silegon 140 mg kapszulát, s a hosszúra nyúlt este végezté-
vel otthon még egy nagy pohár vizet.
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 Alkoholfogyasztás  Alultápláltság  Dohányzás

 Környezetszennyezés  Fogamzásgátlók  Festékek

 Májbetegség (gyulladások)   Gyomirtók  Kábítószerek

 Kemoterápiás szerek  Gyógyszerszedés  Elhízás 

 Mesterséges adalékanyagok  Rovarirtók  Szteroidok

A legfontosabb toxikus rizikófaktorok:

•  Fejfájás

•  Fáradékonyság

•  Ingerlékenység

•  Indokolatlan 

aggodalmak

•  Fertőzések

•  Hastáji fájdalom

•  Székrekedés

•  Szürkés bőrszín

•  Viszketés

•  Világos széklet

•  Sötét színű 

vizelet
  Napi min. 8 pohár víz (nem csapvíz)

   Aromás-erős zöldségek

   Tengeri zöldségek, algák

  A vércukorszintet lassan emelő élelmi-

szerek

   Párolással készült fehér húsok, halak

  Biozöldségek, gyümölcsök

  Káposztafélék, citrusfélék

  Természetes rostok

  Vegyszermentes otthoni környezet

  Testmozgás, szauna

  Szabad levegő, napfény

  Rendszeres méregtelenítés 

máriatövis-kivonattal

Segítik a méregtelenítést:

Tippek az aktív méregtelenítéshez 

•  Energikusság

•  Nyugalom

•  Derűs hangulat

•  Jó ellenálló képesség

•  Jó emésztés

•  Kellemes közérzet

•  Egészséges bőr

•  Lelki egyensúlyérzet
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Ezt a csodaszép őszirózsafélét mutatós lilás-rózsaszín virága és fehér 
márványos levélzete teszi egyedivé. Nevét is erről kapta: a legenda 
szerint Mária az egyiptomi menekülés közben egy alkalommal megállt 
megszoptatni a kisdedet, s amikor megérkeztek Heródes katonái, a 
kicsit a máriatövisek közé rejtette. Ekkor fröccsent rá néhány csepp 
anyatej a növényre, s mivel a szentanya teje is csodatévő erővel bírt, 
ettől kezdve fehér erezettel nőtt a virág szerte a földön. A különleges 
erezet biológiai oka egyébként az, hogy ezeken a helyeken a levélszö-
vet nem tartalmaz klorofilt.
Ez a mutatós, szárazságtűrő mediterrán növény manapság, a globális 
felmelegedés korában egyre kedveltebb dísze a kerteknek szerte a 
világon. A növény minden egyes része ehető a gyökértől a virágig. 
Leveleit és szárát egyes helyeken salátákba, levesekbe, köretként, sőt, 
pitékben is felhasználják. Szárának íze a káposztához és a spenóthoz 
hasonló, a fejet forralás után az articsókához hasonlóan dolgozzák fel. 

Tippek
A frissen vágott máriatövist kevés fokhagymával pároljuk meg, majd 
locsoljuk meg citromlével. Így a spenóthoz hasonló, kissé keser-
nyés főzelékfélét kapunk. Fehér mártással kitűnő köret húsokhoz, 
halakhoz.

A máriatövist gyógynövény-alapanyagként a nyár végén szüretelik. 
Szendrei Kálmán, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusa és 
kollégája, Csupor Dezső így írnak róla Gyógynövénytárukban: „Ez a virág 
nemcsak divatos színű, de jobb színbe varázsolja alkalmazóját is...”*
Ha konyhai felhasználásával kísérleteznél, légy óvatos: a máriatövis 
nagyon hasonlít némely bogáncsféléhez, aminek ugyancsak lilás 
virágai vannak. A legbiztosabb, ha gyógynövény- vagy vetőmagszak-
üzletben vásárolsz máriatövismagot, magad ülteted és szüreteled a 
kertben.

A máriatövis legendája

*Szendrei Kálmán – Csupor Dezső: Gyógynövénytár – Útmutató a korszerű gyógynövény-
alkalmazáshoz. Medicina, 2009
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Miért érzékenyebbek a nők?

Egyes májbetegségek, mint például az autoimmun májbeteg-
ség, a nőket sokkal gyakrabban érintik, mint a férfiakat. Mások, mint 
például az alkohollal összefüggő májkárosodások, nőknél sokkal 
gyorsabb előrehaladással járnak. A fokozott figyelem hamarabb vezet a 
betegségek felismeréséhez, az időben elkezdett kezelés pedig nagyobb 
sikerrel járhat.
 Manapság a nők átlagosan kétszer annyi alko-
holt isznak, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ennek 
részint az alkohollal kapcsolatos társadalmi 
megítélés lazulása, részint pedig az egyre 
könnyebb hozzáférés és széles kínálat az 
oka. Manapság senki sem veti meg azt 
a nőt, aki munka után beül egy martinire 
a kollégákkal, vagy az ABC-ben sört 
vásárol. Egy ilyen nő anyáink korában 
még romlottnak számított volna – hacsak 
nem a férjének vitte azt a sört…
 Nők esetén már kisebb mennyiségű 
alkohol elfogyasztása is májkárosodást okoz-
hat, és mind a laboratóriumi, mind a szövettani 
eltérések kifejezettebbek, mint férfiak esetén. 
A hölgyeknél a tünetek már rövidebb alkohol-
expozíció után felléphetnek.*

A máriatövis az egyik legcsodálatosabb és legbiztonságosabb termé-
szetes méregtelenítő gyógynövény. Számos értékes anyagot tartalmaz, 
de mind közül a legértékesebb a szilimarin, amely támogatja a máj 
méregtelenítő munkáját, gyorsítja a májsejtek regenerációját, és 
antioxidánsként, szabadgyökfogóként védi a májat.
Mellékhatásai, ellenjavallatai nem ismeretesek. Jótékony hatásairól már 
Dioszkoridész és Plinius is említést tesz műveiben, de említik a középkori 
füveskönyvekben és Méliusz Juhász Péter magyar nyelvű Herbáriumá-
ban (1578) is. A hatóanyag pontos hatása a 20. század második felében 
tisztázódott, ma már célzottan alkalmazza az orvostudomány.
Noha az idők során számos kutatás 
tűzte ki célul a máj méregtelenítő 
munkáját támogató szintetikus 
gyógyszerek előállítását, a mária-
tövisből kinyert szilimarin ma is az 
egyik leghatásosabb és legismer-
tebb olyan anyag, amely a máj 
működését támogatja: megakadá-
lyozza a máj károsodását, serkenti 
az új májsejtek termelődését.
Napjainkban is számos kutatás folyik a máriatövis lehetséges alkalma-
zásával kapcsolatban a következő területeken:
  Epekövek 
  Bőrbetegségek, mint pl. az ekcéma és a pikkelysömör 
  Májbetegségek, hepatitis 
  Fáradtság/gyengeség 
  Étvágytalanság 
  Gyomorpanaszok
  Daganatos betegségek gyógyítása

A máriatövis gyógyhatása

*Sherlock S: Liver Disease in Women, Alcohol, Autoimmunity, 
in: Woman and Medicine, 683-686. és Gallstones and Pares A, 
Caballeria J, Bruguera M, et al: Histological course of alcoholic 
hepatitis-Influence of abstinence, sex and extent of hepatic damage. 
J Hepatol 1986; 2:33-42
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1 nagy pohár bor 
(250 ml)

1 pohár gin-tonic

1 pohár sör
1 dupla vodka 

(50 ml)
1 üveg 

12%-os bor

3
egység

2
egység

3
egység

9
egység

2
egység

Hogyan károsítja az alkohol a májat?
Az alkohol háromféle májelváltozást hozhat létre: zsírlerakódást (zsírmáj), 
gyulladást (alkoholos hepatitis) és hegesedést (májzsugorodás, cirrózis).

Hogyan segítsd a máj méregtelenítő munkáját?
•  A nők mája sokkal érzékenyebb, mint a férfiaké. Egy nőnél, ha 

naponta rendszeresen elfogyaszt egy nagy pohár bort vagy sört, már 
májkárosodás alakulhat ki.

•  Férfiaknál ugyanezzel a következményekkel járhat napi két „feles” 
vagy másfél dl whisky elfogyasztása.

•  Az alkalmankénti nagy ivászat mindkét nemnél hasonló következmé-
nyekkel járhat. 

A biztonságos ivás felső határa nőknél napi 2 egység, férfi-
aknál 3 egység, ám ez sem  fogyasztható el minden nap, heti 
minimum 2 alkoholmentes nap ajánlott. 

Hogyan károsítja az egészségtelen táplálkozás a májat?
Ha a májban zsír rakódik le, gyulladásos folyamatok és hegesedés 
alakulhat ki. Ez többnyire túlsúly esetén fordul elő. 

Mekkora rizikót jelent a túlsúly?
Nemrégiben az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 24 rizikófaktort vett 
górcső alá, és megállapította, hogy az elhízás az öt legsúlyosabb rizikó 
egyike: a magas vérnyomás világszerte a halálesetek 13 százalékáért 
felelős, a dohányzás 9 százalékért, a magas vércukorértékek és a 
mozgásszegény életmód egyaránt 6-6 százalékért, a túlsúlyosság és 
az elhízás pedig újabb 5 százalékért. Ezek a kockázati tényezők növelik 
a krónikus betegségek, valamint olyan gyilkos kórok kialakulásának 
valószínűségét, mint a szívbetegségek, a diabétesz és a rosszindulatú 
daganatok.
Ezek a problémák szerte a világon minden országot és minden jövedelmi 
csoportot sújtanak. A WHO szerint ha ki tudnánk iktatni ezeket a koc-
kázati tényezőket, azzal a várható élettartam csaknem egy évtizeddel 
magasabb lenne.

Az alkoholról A túlsúly veszélyei

Az emberek kb. 25%-a egészségét veszélyeztető mennyiségben 
fogyaszt alkoholt, anélkül, hogy tudatában lenne a veszélynek…

Az emberek többsége egészségtelenül táp lálkozik, túlsúlyos, nem 
mozog eleget, és alig tartózkodik szabad levegőn…
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Hogyan károsítják a hepatitisvírusok a májat?
A világon mintegy félmilliárd ember szenved krónikus hepatitis B- vagy 
C-fertőzésben, Magyarországon pedig a vezető emésztőrendszeri 
halálozási okok között szerepel a krónikus májbetegség. A vírusok által 
okozott betegség vér útján nagyon könnyen terjed, megszabadulni tőle 
viszont nagyon nehéz.

Mit tehetsz az egészségedért?
•  Különösen veszélyeztetettek azok az emberek, akik 1991 előtt vérát-

ömlesztést kaptak, kábítószer-fogyasztók vagy tetováltak.
•  Soha ne használd más borotváját, körömollóját, fogkeféjét!
•  A bőrödön lévő sérüléseket mindig fedd be, különösen sportoláskor!
•  Fülbelövéskor, piercing elhelyezésekor vagy tetoválás igénybevételekor 

érdemes meggyőződni arról, hogy a szolgáltató steril tűt használ.

Olykor sajnos elkerülhetetlen olyan 
gyógyszerek szedése, amelyek 
jótékony hatásuk mellett károsíthatják 
a szervezet egészének egészsége 
szempontjából kulcsfontosságú 
szervet, a májat. 
Ártalmasak lehetnek többek között 
egyes koleszterinszint- és vérnyomás-
csökkentők, fogamzásgátló tabletták, 

szteroidok és a kemoterápiás kezelések. Nemcsak a gyógyszerek, de 
manapság sajnos már önmagában a táplálkozás (a félkész, tartósított és 
gyorséttermi ételek) és a környezet is számos többletterhet ró a májra. 
Bizonyos foglalkozások is fokozott veszéllyel járhatnak: mindazok, akik 
munkájuk során festékekkel, gyomirtókkal, rovarirtókkal és egyéb veszé-
lyes vegyszerekkel érintkeznek, nap mint nap elkerülhetetlenül fokozott 
terhelésnek teszik ki a májukat. 
Ritkán kerül szóba, de a szervezet méreganyagokkal való telítődése 
szempontjából kifejezetten sok veszélyeztetett lehet a szobafestők, az 
autó szerelők, a vegyipari dolgo-
zók, a borászok között, sőt, még 
az olyan divatos tevékenységek 
területén is, mint a testépítés és 
a kozmetikai szolgáltatóipar.
Akik ilyen területen tevékeny-
kednek, fokozott figyelmet 
igényelnek a méregtelenítés és 
a máj működésének támogatása 
szempontjából.

Veszélyes vírusok Veszélyes foglalkozások, élethelyzetek
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Képzelj el egy diétát, amely nem a lemondásról és az önsanyargatásról 
szól, nem arról, hogy a karcsúság és egészség érdekében a finom-
ságokat meg kell vonnunk magunktól, hanem arról, hogy új ízekkel 
gazdagodva, jóízűen étkezve is lehetünk egyre egészségesebbek.  
A jó méregtelenítő étrend nem a lemondás, hanem a többlet diétája. 
Az alábbi ízletes, változatos és könnyen elkészíthető receptek segítsé-
get nyújtanak számodra abban, hogy mindig jó szívvel tudj gondolni új 
egészséges étrendedre, és kísérletezőkedvet kapj más méregtelenítő 
alapanyagokból is egészséges finomságok megalkotásához, még 
akkor is, ha nem vagy kimondottan konyhatündér. Az alábbi ételekből 
válogathatsz fő- és kiegészítő étkezés céljából is, de ne feledd az 
aranyszabályt: ha súlyfelesleged van, egy étkezés alkalmával nem 
szabad egy maréknyi mennyiségnél többet enned.

Méregtelenítő konyha
Egy falatnyi egészség

Gyümölcskompót
Hozzávalók: 1 friss ananász, 
meghámozva és kockára vágva, 150 g 
aszalt szilva, 85 g aszalt sárgabarack, 
1 körte kimagozva és kockára vágva, 
½ teáskanál fahéj, 1 csillagánizs, 
mozsárban megtörve, 250 ml víz
Elkészítés: Helyezd az összes hozzá-
valót egy serpenyőbe. Forrald fel, majd 
forrás után vedd le a lángot, és lassú 

tűzön párold a gyümölcsöket. Hagyd főni 30-40 percig, vagy amíg a 
víz nagy része már elpárolgott, és a gyümölcsök megpuhultak. Amikor 
a kompót lehűlt, öntsd át egy tárolóedénybe, és tedd hűtőbe.

Citromos csirke
Hozzávalók: 1,5 kg csirkemell, 1 fej finomra vágott hagyma, 4 gerezd 
fokhagyma felaprítva, 1 tk kurkuma, 1 tk őrölt koriander, 1 tk őrölt 
kömény, ½ teáskanál paprika, 6 db kardamommag mozsárban őrölve, 
600 ml zöldség- vagy csirkehúsleveslé, 1 nagy citrom kifacsart 
leve, 400 g csicseri borsó, 20 kimagozott zöld olajbogyó félbevágva, 
½ citrom finomra aprítva, friss koriander a tálaláshoz
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Hevíts közepesre egy 
kevés olajat egy magas falú serpenyőben, és pirítsd meg kissé a sze-
letek mindkét oldalát egy-két percig, majd vedd ki őket az edényből. 
A hagymát, fokhagymát és a kurkumát keverd össze. Ehhez a keve-
rékhez add hozzá a koriandert, a köményt, a paprikát és a kardamom-
magokat, és jól keverd össze. A hagymás-fokhagymás fűszerkeveréket 
hagyd összeérni pár percig, majd add a csirkéhez, és tedd vissza az 
összes maradék hozzávalóval együtt a serpenyőbe. Forrald fel, majd 
tedd a sütőbe 1-1½ órára. Végül  szórd meg sok-sok friss koriander-
rel, és tálald párolt kuszkusszal.
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Sült céklasaláta kecskesajttal és dióval
Hozzávalók: 2 nagy vagy 4 kisebb cékla, 2 evőkanál olívaolaj, 
1 tk balzsamecet, 1 nagy szál friss kakukkfű, apróra vágva, 50 g dió, 
200 g kecskesajt kockákra vágva, salátalevelek a tálaláshoz. 
Öntet: 1 tk dijoni mustár, 1 evőkanál fehérborecet, 2 evőkanál olíva-
olaj, 1 evőkanál dióolaj, só és bors
Elkészítés: Melegítsd elő a sütőt 180 ºC-ra! Hámozd meg és 
aprítsd fel a céklát gerezdekre, és tedd egy serpenyőbe. Hintsd 
meg olívaolajjal, balzsamecettel, fűszerezd sóval, borssal és a friss 
kakukkfűágakkal. Süsd kb. 45-60 percig, amíg a cékla megpuhul, és 
kezd karamellizálódni a szélein. Vedd ki a sütőből és tedd félre, amíg 
elkészíted az öntetet. Habverővel keverd össze a dresszing hozzávalóit! 
Rendezd el a salátaleveleket egy tálon, tedd rá a sült céklát, az apróra 
vágott diót és a kockára vágott feta sajtot. Locsold meg az öntettel, 
és tálald.

Nyári minestrone leves
Hozzávalók: 1 evőkanál olívaolaj, 1 kisebb vöröshagyma apróra 
vágva, 1 szál friss oregánó, 2 gerezd fokhagyma apróra vágva, 2 szár 
zeller apróra vágva, 1 babérlevél, 100 g cukkini szeletelve, 750 ml 
zöldséglevesalap, 50 g friss borsó, 100 g spárga darabokra vágva, 
4 újhagyma apróra vágva, apróra vágott friss menta és petrezselyem-
levél a tálaláshoz, só és bors
Elkészítés: Melegítsd fel az olívaolajat egy nagy fazékban. Add hozzá 
a hagymát, fokhagymát, zellert, babérlevelet és oregánót és óvatosan 
párold 5-10 percig. Add hozzá a cukkinit, és főzd további néhány per-
cig. Add hozzá a zöldséglevest és forrald fel. Vedd le a gázt és párold, 
amíg a cukkini meg nem puhul. Add hozzá a spárgát, borsót és az 
újhagymát, és főzd tovább pár percig, amíg a spárga megpuhul. Merj 
ki 2-3 merőkanál levest, botmixerrel pürésítd, majd keverd simára a 
fazékban maradt levessel. Ez krémessé teszi a levest anélkül, hogy 
tejet vagy tejszínt használnál a sűrítéshez. Tálald sok friss mentával és 
petrezselyemmel.
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Mit kerüljünk el, mit használjunk?
Az élelmes méregvadász minden háztartásban rengeteg olyan vegyi 
anyagra bukkanhat, amely egészségre ártalmas hatású lehet. Ilyenek 
bizonyos tisztítószerek és festékek. A legfontosabb alapelv az, hogy 
ezek közül mindig a vízbázisúakat válaszd az oldószeresek helyett, de 
még jobb, ha természetes, mérgező anyagot egyáltalán nem tartalmazó 
megoldással helyettesíted őket.

Természetes tisztítószerek
Ecettel és citrommal kitűnően helyettesíthető a sósav és a klór. A szóda-
bikarbóna pedig kitűnő szaniterápoló anyag: ha elkevered ecettel, még a 
lefolyót is tisztítja.
Az ablakot tisztíthatod meleg ecetes vízben feloldott kevés kukoricalisz-
tes oldattal, az edényeket pedig konyhasóval, szódabikarbónával, ecettel 
és citrommal.
15 percnyi forralás 
tökéletes fertőtlení-
tő: csecsemők, be-
tegek evőeszközeit 
így fertőtlenítsd. De 
még a fehérítéshez 
sem kell feltétlenül 
klór: nagyanyáink 
nem véletlenül szá-
rították a ruhákat a 
napon…

Hajmosás előtti joghurtos kezelés száraz és normál hajra
Egy tojássárgáját, cseppnyi olívaolajat keverj össze egy doboz natúr 
joghurttal, majd hagyd a hajadon negyedórán keresztül. Ezt követően a 
szokásos módon moss hajat!

Mandulaolajos kéz- és arcápolás
A patikákban kapható tiszta mandula-
olaj a legjobb ápolószere a 30 év feletti 
bőrnek. Pár cseppet kenj szét a kezeden, 
majd simítsd át vele a bőröd.

Mézes arcpakolás
A mézben számtalan tápláló, kitűnően 
felszívódó értékes anyag található. Simán 
rákenheted az arcbőrre, 5-10 perc után 
friss, életteli, jól táplált lesz.
 
Fogápolás
A drága fogfehérítés helyett hetente egy-
szer szórj szódabikarbónát a fogkrémre, 
így moss fogat. Rendszeres használat 
esetén eltünteti a vörösbor, kávé és 
dohányzás okozta elszíneződések nagy részét.

Lábápolás
Hetente egyszer végy negyedórás szódabikarbónás lábfürdőt, majd 
dörzsöld át a lábad térdig bármilyen gabonakorpával. A lábfürdő ecetes 
vagy citromos is lehet: ezek erősebben puhítják a bőrt.

Hogyan száműzheted otthonodból a mérgeket? Szépségápolás – mérgek nélkül

24 Silegon Méregtelenítő Program 25



Mi a méregtelenítés?
Méregtelenítéskor a máj méregtelenítő 
munkáját igyekszünk megkönnyíteni. 
Ennek sokféle módja van a kímé-
letes étrendtől a böjtön át egészen 
a kifejezetten méregtelenítési céllal 
alkalmazható készítményekig.

Milyen tünetei lehetnek annak, 
hogy a szervezetben méreg-
anyagok halmozódtak fel?
Intő jel lehet például, ha valakinek 
nincs naponta széklete, hastáji fájdal-
makat, viszketést tapasztal, ha a szék-
let világos vagy a vizelet sötét színű, bőre színe megváltozik, gyakran fáj 
a feje, vagy ha rendszeresen előfordul, hogy különösebb indok nélkül is 
ingerlékennyé, feszültté vagy elkeseredetté válik. Ezek a tünetek persze 
sok más problémára is utalhatnak, de ha az orvosi diagnózis nem utal 
betegségre, érdemes erre gondolni.

Mi a helyzet az alkoholfogyasztással? Mennyit lehet inni 
egy orvos szemével?
Corrao és munkatársai 1966 és 19981 között közel harminc éven át 
négyszáz alkalommal vizsgálták ezt a kérdést és arra jutottak, hogy 
egyértelmű összefüggés van a mértéktelen alkoholfogyasztás és a 
májzsugorodás, bizonyos emésztő- és légzőrendszeri daganatok és az 

agyvérzés között. Arra is fényt derítettek ugyanakkor, hogy bizonyos 
esetekben a teljes absztinencia is rizikófaktort jelenthet például a szív- 
és érrendszeri betegségek szempontjából. Hasonló eredményekre jutott 
egy több ezer középkorú dán férfi bevonásával végzett esetkontroll-
tanulmány, valamint egy 10 ezer kaliforniai felnőtt körében lefolytatott 
vizsgálat is2. Mindezek a kutatások megerősítették az ún. „francia 
paradoxon” igazságát, amelyet korábban egy nemzetközi összehason-
lító vizsgálat tanulságaként fogalmaztak meg, miszerint bár a franciák 
viszonylag sok magas koleszterintartalmú ételt fogyasztanak, mégis 
alacsony körükben a szívkoszorúér-betegség aránya. A jelenség okát 
a rendszeres, de mértéktartó vörösborfogyasztásban jelölték meg a 
kutatók. Egy egészséges ember mája kb. három óra alatt képes egy 
pohár bort semlegesíteni. Így tehát ha valaki hetente egy-egy vacsora 
alkalmával elfogyaszt egy pohár bort, azzal nem árt az egészségének.

Mi minden lehet az 
alkoholon kívül még 
mérgező hatással az 
emberi szervezetre?
A közhiedelemmel ellentét-
ben korántsem csupán az 
alkohol, a dohányzás, a fe-
ketekávé és más hasonló, 
köztudottan ártalmas 
élelmiszer-féleségek okoz-
hatnak súlyos problémát.

A legfontosabb tudnivalók a méregtelenítésről
A Silegon szakértője válaszol

1 Giovanni Corrao, Luca Rubbiati, Vincenzo Bagnardi, Antonella Zambon, Kari Poikolainen: 
Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis. In: Addiction, Oct. 2000, 1505–1523.

2 Kiss Judit, Gábor Edina: Az al ko-
hol fogyasztás hazai tendenciái a 
80-as évektől napjainkig I. Országos 
Egészségfejlesztési Intézet (online: oefi.
hu/szerhasznalat_2006_4.pdf.)
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zöldségek, például a torma, 
a tengeri zöldségek, algák 
és a káposztafélék. Nagyon 
fontos a napi kb. 8 pohár víz 
fogyasztása is. Kerülni kell 
a vörös húsokat, helyette 
fehér húsok ajánlottak, 
főleg a halak. A testmozgás, 
szauna, szabad levegőn való 
tartózkodás is jótékonyan 
befolyásolhatja a szervezet 
méregtelenítését.

Milyen gyógynövények alkalmasak méregtelenítésre?
Például a vízikender, a pitypang, a szagos müge, az ezerjófű, a köröm-
virág és még sok más. A legelismertebb növényi kivonat azonban a 
máriatövisből nyert szilimarin. Teák formájában csekély a haszna, mivel 
vízben nem oldódik, ezért inkább a kapszulás forma ajánlott.

Pontosan kiknek ajánlott máriatöviskúrát tartani?
Elsősorban azoknak az egészséges embereknek, akik veszélyezte-
tettnek érzik magukat. (Aki beteg, annál az orvos által előírt kezelést 
kell alkalmazni.) Főként a folyamatos gyógyszerszedőknek, beleértve 
a fogamzásgátló tablettát szedő nőket is, azoknak, akik vegyszerek-
kel, festékekkel, mérgező anyagokkal dolgoznak, a sportolóknak, ha 
mesterséges teljesítményfokozókat és táplálékkiegészítőket alkalmaznak, 
illetve mindazoknak, akik rendszeresen fogyasztanak alkoholt vagy sok 
mesterséges adalékanyagot tartalmazó élelmiszert, netán túlsúlyuk van, 
illetve szennyezett nagyvárosi környezetben élnek vagy dolgoznak.

Izraeli kutatók dr. Nimer Assy3 vezetésével nemrégiben megállapították, 
hogy napi 1 liter szénsavas üdítő fogyasztása önmagában is ötszö-
rösére emeli a májzsírosodás kockázatát… Sok élelmiszerben, még 
a legegészségesebbeknek tűnőkben is lehetnek olyan mesterséges 
adalékok, színezékek, tartósítószerek és ízfokozók, amelyek a máj 
semlegesítő munkája nélkül károsítanák az emberi szervezetet. 

Milyen orvosilag helyeselhető módszerei vannak a méreg-
telenítésnek?
Az első és legfontosabb az egészséges életmód és étrend. Vannak bizo-
nyos méregtelenítő hatású élelmiszerek, amelyek rendszeres fogyasztá-
sa ajánlott. Ilyenek a spárga, a citrusfélék, az articsóka, az aromás-erős 

3 William Nseir, Fares Nassar, Nimer Assy: Soft drinks consumption and nonalcoholic fatty 
liver disease. In: World J Gastroenterol, 2010, June 7, 2579-2588.
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Tanulságos sorsok és történetek

István, 50: Autószerelőként napi 10 órát dolgozik a mű-
helyben. Számtalan ártalmas anyaggal kerül kapcsolatba 
nap mint nap: festékekkel, aeroszolokkal, olajokkal, és ezek 
gőzeivel. Sokszor fájt a feje, fáradékonnyá és ingerlékennyé 
vált. Fél évvel ezelőtt fordult orvoshoz, aki figyelmeztette 
arra, hogy foglalkozása és 
életmódja többszörös, szív- és 
érrendszeri és emésztőszervi 
kockázatot jelent. Az életmód-
váltásban felesége segítette. 
Azóta sportol, diétázik és 
Silegon 140 mg kapszulát is 
szed. 

Erzsébet, 60: A korábban egész-
ségügyi asszisztensként dolgozó 
asszonynál a munkahely elvesztése 
és a magánéleti problémák először 
depresszióhoz, majd alkoholbeteg-
séghez vezettek. Lefogyott, állandó 
fejfájás és ingerlékenység gyötörte. 
Egy rosszullét után kezdődő alkoho-

los zsírmáj kialakulását állapították meg nála. A teljes absztinencia 
mellett ma napi két Silegon 140 mg kapszulát is szed. A végzetes 
folyamat a természetes eredetű készítménnyel és életmódváltással 
visszafordíthatóvá vált. Azóta felhagyott az ivással, amihez első 
unokája megszületésének öröme is hozzájárult.

Anikó, 38: Fodrászként dolgozik, 
munkája során sok vegyi anyaggal, 
például festékekkel kerül kapcsolat-
ba. Az üzletben, ahol munkáját végzi, 
a szellőzés nem megoldott, s mivel 
műkörömépítéssel is foglalkoznak, 
a légtér más porózus és légnemű 
vegyi anyagokkal is terhelt. Szereti 
a munkáját, de az egészségét is. 
Kezdeményezte az üzletben szellőzőberendezés felszerelését és 
azt, hogy az alapanyagokat zárt konténeres rendszerben tárolják. 
Étrendjét pedig kiegészíti Silegon 140 mg kapszulával.

Zoltán, 62: Korábban is meglévő 
magasvérnyomás-betegsége mellett 
egy éve diabéteszt diagnosztizál-
tak nála. Orvosa ajánlására ekkor 
nemcsak étrendjét, de életmódját is 
alapvetően megváltoztatta. Háromféle 
különböző gyógyszert szed. Gyógy-
szereit általában felesége váltotta ki, 
akinek a gyógyszerész Silegon 140 
mg szedését is javasolta. Eleinte 
ódzkodott az újabb készítménytől, és 

orvosa tanácsát kérte. Amikor megtudta, hogy ez a készítmény egy 
régi, jól bevált természetes gyógynövénykivonatot tartalmaz, s hogy 
segíti a máj méregtelenítő munkáját, bizalommal kezdte alkalmazni. 
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1.  Gyakran fáj a fejed?
 Igen 
 Nem

2.  Gyakran érzed magad fáradtnak?
 Igen 
 Nem

3.  Gyakran válsz ingerlékennyé?
 Igen 
 Nem

Neked szükséged van méregtelenítésre?
Teszt

4.  Könnyen elkapod a fertőzéseket?
 Igen 
 Nem

5.  Szoktál hastáji fájdalmat érezni?
 Igen 
 Nem

6.  Gyakran tapasztalsz viszketést?
 Igen 
 Nem

7.  Cukorbeteg vagy?
 Igen 
 Nem

8.  Van vérnyomásproblémád?
 Igen 
 Nem

9.  Diagnosztizáltak nálad valaha májbetegséget?
 Igen 
 Nem

10.  Szedsz fogamzásgátlót?
 Igen 
 Nem

11.  Kapsz szteroidot vagy kemoterápiás szert?
 Igen 
 Nem

12.  Dohányzol?
 Igen 
 Nem

13.  Van súlyfelesleged?
 Igen 
 Nem
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14.  Előfordul, hogy hetente csak 1-2 alkalommal, vagy 
ennél kevesebbszer tartózkodsz legalább 30 percet 
szabad levegőn?

 Igen 
 Nem

15.  Előfordul, hogy nem mindennap van székleted?
 Igen 
 Nem

16.  Előfordul, hogy hetente  csak 1-2 alkalommal, vagy 
ennél kevesebbszer végzel 30 percnyi intenzív testmoz-
gást?

 Igen 
 Nem

17.  Előfordul, hogy székleted világos színű?
 Igen 
 Nem

18.  Gyakran előfordul, hogy  
vizeleted sötét színű?

 Igen 
 Nem

19.  Kevesebb vizet fogyasztasz el, mint napi 8 pohár?
 Igen 
 Nem

20.  Naponta iszol kávét?
 Igen 
 Nem

21.  Hetente 3 vagy több alkalommal fogyasztasz legalább 
egy pohár bort vagy egy üveg sört?

 Igen 
 Nem

5 vagy annál kevesebb igen válasz:
Gratulálunk, Te az átlagnál sokkal többet törődsz az egészségeddel, és ez 
nagyon jó alap a hosszú élethez. A májnak a szervezet méregtelenítéséhez, 
az ártalmak leküzdéséhez a jövőben is szüksége lesz a Te aktív segítségedre, 
tudatos életvezetésedre. Ha úgy érzed, aktuálisan fenyegetésekkel kell megküz-
dened, vegyszerekkel vagy más ártalmakkal szembesülsz, érdemes évente 1-2 
alkalommal egy-egy négyhetes Silegon méregtelenítő kúrát tartanod. 

Igen válaszok száma 5 és 15 között van:
Igyekszel ugyan odafigyelni az egészségedre, de számos veszélyfaktort nem 
sikerült kiiktatnod. Küzdd le rossz szokásaidat, és igyekezz kompenzálni azokat 
a külső ártalmakat is, amelyekről nem Te tehetsz. Válts életmódot! Néhány 
hónapig javasolt természetes máriatövis-kivonatot tartalmazó Silegon 140 mg 
kapszulát szedned.

Igen válaszok száma 15 fölött:
Szervezeted valószínűleg jelentősen terhelt mérgekkel, és egyre nehezebben 
tud megküzdeni azzal a számtalan ártalommal, amely a külvilágból érkezik vagy 
az életviteled következménye. Ha még nem tapasztaltad a zavaró lelki és fizikai 
tüneteket, azonnal rendezd át az életed a méregtelenítés szempontjait figyelem-
be véve. Ebben sokat segíthet a természetes máriatövis-kivonatot tartalmazó 
Silegon 140 mg kapszula szedése.
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Vannak kérdéseid?
Bátran fordulj a gyógyszerészekhez és az orvosokhoz, vagy látogass el 
a Silegon tematikus internetes oldalára, ahol speciális problémákra is 
részletes választ kaphatsz: www.silegon.hu

Silegon 140 mg máriatövis-kivonatot 
és lecitint tartalmazó étrend-kiegészítő 
lágyzselatin kapszula. 
Az étrend-kiegészítő használata nem 
helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot.


