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Immunrendszerünk feladatai 
megsokszorozódnak a téli időszakban. 
A betegségek megelőzésében segítenek 

a gyógynövények és a testmozgás.

A sót antiszeptikus 
és antibakteriális 
tulajdonsága miatt 
külsőleg is számtalan 
formában és számos 
bajra használjuk.

CSIPKEBOGYÓ
Az egyik legjobb téli vitamin-
forrás a csipkebogyóból készült 
gyógytea.  Immunerősítésre, 
emésztésjavításra, cukorbe-
tegség és érelmeszesedés 
megelőzésére egyaránt kiváló.
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hírek

Gyuri bácsi 2017-es 
egészségnaptárának 
segítségével elkerülhetik 
a betegségeket. Az új 
esztendőben is kapha-
tóak lesznek a naptárhoz 
szabott teacsomagok.

Gyuri bácsi Facebook-
oldala nagy népsze-
rűségnek örvend. Itt 

gyorsan, könnyen hoz-
záférhetnek a legújabb 

tippekhez, tanácsokhoz, a 
legfrissebb hírekhez. 

viGyázzunk 
maGunkra
Évente 8 millió ember hal 
meg a világon rákban. En-
nek 30%-a elkerülhető len-
ne az egészséges életmód 
szabályainak betartásával. 
Erre dolgozott ki egy kód-
rendszert az Egészségügyi 
Világszervezet. Íme:

 ne dohányozzon
 egyen sok zöldséget és 
gyümölcsöt 
 korlátozza a vörös hús és 
az alkohol fogyasztását
 kerülje a napégést
 használja a védőoltá-
sokat
 vegyen részt szűrővizs-
gálatokon
 a kismama szoptassa 
csecsemőjét

A Györgytea mobil applikáci-
óját már több ezren használ-
ják. Ingyenes letöltése lehetővé 
teszi a honlapot telefonon, 
tableten használni utazás 
közben, buszon, villamoson, ha 
sürgősen utána szeretnének 
nézni valamelyik gyógynö-
vénynek, betegségnek. 

az erdő csendje nevet kapta 
Gyuri bácsi új teája, melyet kor-
tyolgatva oldódik a feszültség, 
harmóniába kerül a szervezet, 
megnyugszik a lélek. Finom ízét 
a legigényesebb teafogyasztó is 
kedvelni fogja.

Facebook: fb.com/szabogyuribacsi
Mobil app: gyorgytea.hu/
gyorgytea-mobil-alkalmazas



     

3

aaaaa
Kedves 

Olvasó!

A tél a természetben a pihenés időszaka. 
Látszólag halott minden: de ha lenne fü-
lünk, hallanánk a nedvek áramlását a gyö-
kerekben, a rovarok mocorgását a faodú-
ban, ha lenne szemünk, látnánk a hó alatt a 
zöldellő leveleket, a fák ágaiban szunnyadó 
rügyeket. 

A téli időszakban a gyógynövények is 
pihennek. Elhullatta magját a kakukkfű, az 
orbáncfű, meghozta termését a galagonya, 
a csipke. A növények tudják a dolgukat: 
gondoskodni a túlélésről és az utódlásról. 
Szívósan ragaszkodnak az élethez, ezer 
hajszálgyökérrel kapaszkodnak a földbe, 
szívják magukba az éltető napsugarat, a 
fényt, az esőt. Érlelik utódaikat, hogy a faj 
fennmaradjon.

Csak az ember irtja saját fajtáját. 
Ilyen-olyan ürügyekkel támad a más val-

lásúra, a más bőrszínűre, a más szemvágá-
súra, hogy elvegye annak javait, földjét, 
természeti kincseit. Válogatás nélkül pusztít 
el fiatalt és öreget, csecsemőt és aggastyánt, 
nőket és férfiakat, bombáz kórházat és sarki 
fűszerboltot, piacot és népszerű kis kávé-
házat. 

Tanulhatnánk a természettől. Figyelhet-
nénk arra, ami valóban fontos.

Élhetnénk végre békében egymással.  

GYÖRGYTEA MINTABOLTOK
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 33.

1054 Budapest, Bank u. 4.
3530 Miskolc, Városház tér 13.

www.diabess.hu, www.gyorgytea.hu 
Telefon: (46) 390 278

Szerkeszti:
lopes-szabó
zsuzsa

a természet ereje
Aki a papírlapokat szívesebben forgatja, 
annak figyelmébe ajánlunk három gyógy-
növényes szakkönyvet: a javasasszony 
unokája, a bükki füvesember gyógy-
növényei és  a bükki füvesember 
nyomában címmel megvásárolhatók a 
Györgytea üzletekben.

eGy aGGasztó jelentés
A Women in Europe for a Common Future 
(WECF) nemzetközi szervezet 341 babakozme-
tikumot vizsgált. 299-et találtak az egészségre 
veszélyesnek szulfát-, allergizáló parfüm-, káros 
stabilizátor- vagy tartósítószer-tartalma miatt. 
További 181 termék a „mérsékelten veszélyes” 
címkét kapta. A szervezet felhívta az európai 
egészségügyi hatóságokat a helyzet javítására. 
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Az egyik legjobb téli vitaminforrás. Immun-
erősítésre, cukorbetegség megelőzésére, 
emésztésjavításra és érelmeszesedés megelő-
zésére egyaránt kiváló. 

Jelentős C-vitamin-forrás, 
emellett más vitaminokat, 
karotinoidokat, pektint, 

szerves savakat tartalmaz.
Latin neve (Rosa canina, 

fordításban kutyarózsa) on-
nan ered, hogy gyökerének 
veszettséget gyógyító hatást 
tulajdonítottak.  Az ókorban 
sorvadásos betegségekre, a 
középkorban tüdőbetegsé-
gekre használták. Perzsiában 
nagyra becsülték ezt a szerény 
növényt, mely oldja a vese- és 
epekövet, és szabályozza a 
bőséges havivérzést. Virágát 
nádcukorral keverték és tüdő-
bajra használták.  

Egy görög legenda szerint 
eredetileg fehér volt a virága, 
de egyszer Aphrodité megse-
bezte magát a tüskéjével, és 
a vére rózsaszínűre festette a 
hófehér virágot. 

Egyházi szimbólummá is 
vált: a csipkerózsa levelei 
alkotják a kelyhet, amelyben 
Krisztus szent vére van. A ró-
maiak számára a csipkerózsa a 
dicsőség jelképe volt, csakúgy, 
mint a babérlevél.

A csipkerózsa éretten piros 

Csipkerózsa

színű, és kemény áltermését 
(csipkebogyó) az első fagyo-
kig, szeptembertől novembe-
rig gyűjtjük, és mag nélkül, 
szárítva használjuk.  A dér-
csípte csipkebogyók szárításra 
nem alkalmasak. 

Ha magunk gyűjtjük, a ter-
mésből a magot és a szőröket 
akár kézzel is ki lehet kapar-
ni, de vigyázva, mert a szőrök 
bőrön irritációt okozhatnak. 
Ajánlatos kesztyűt húzni hoz-
zá. Virágszirmait, gyökerét, 
de leginkább a magtól meg-
fosztott csipkehúst használjuk 
gyógyító célokra. 2 kg friss 
csipkebogyóból 1 kg szárazat 
kapunk. 

Enyhe vízhajtó. Szabályoz-
za az erek áteresztőképességét, 
erősíti az érfalakat,  ezáltal  
gyorsítja a véráramot. Ennél-
fogva érszűkület, érelmeszese-

dés megelőzésére, kezelésére 
használható.  B-, C- és K-vi-
tamin található benne. 

A virág szirmai enyhe has-
hajtó hatással bírnak, levele 
hasfogó. A termésében, a 
csipkebogyóban sok C-vita-
min van, egy kicsi bogyóban 
több mint egy nagy citromban! 
Ezért nem szabad forrázni.  
Fontos téli vitaminforrás a 
nátha megelőzésére.

A csipkemagban csak E-vi-
tamin van, teája epekőoldó ha-
tású, hólyagbántalmak ellen is 
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lakosság C-vitamin-szükségle-
tének fedezése céljából. 

Gyógytea készítéséhez egy 
csapott evőkanálnyi csipkebo-
gyót vagy csipkehúst 3-4 óráig 
hideg vízben áztatunk, majd 
hidegen vagy langyosra me-
legítve megisszuk. Forralni, 
forrázni nem szabad.  Napi 
2-3 csészével is fogyasztha-
tunk belőle.

A friss virágból készült 
igen jó ízű tea kiváló hashajtó. 
Napi egy csészével kell inni 
lefekvés előtt. 

nagyon jó. Húgyhajtó hatású, 
vesehomokra és vesekő-levá-
lasztásra is használható. 

A csipkehús kedvezően hat 
a cukorbetegségre, jó emész-
tésjavító. Immunerősítő ha-
tása van, különösen ajánljuk 
stresszoldásra, dohányosoknak 
pedig azért, mert a dohányzás 
sok C-vitamint von el a szer-
vezetből. Nyugtatja az idege-
ket, általános erősítő hatása 
van. Magas C-vitamin-tar-
talma miatt a II. világháború 
alatt a brit kormány gyűjtette a 

Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki füvesember nyomában című könyvéből

egyéb felhasználás
A termésből készülhet még lekvár, 
likőr, szörp. A lekvárhoz a csipke-
húst használjuk mag és szőr nélkül. 
A megtisztított, nyers csipkehúst 
turmixoljuk, majd azonos meny-
nyiségű mézet vagy cukrot adunk 
hozzá, hűtőben tároljuk.
A legújabb kutatások szerint 
sokízületi gyulladásnál gyulla-
dáscsökkentő hatása miatt jó 
fájdalomcsillapító.

GyóGybor: 
A csipkebogyó-

bor főleg idősebb 
korban kitűnő 

háziszer a 
hólyag és a vese 
rendszertelen 

működése ellen. 
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V ajon erősíthetjük-e immunrendszerünket, 
és ha igen, hogyan? A hibátlan működés 
előfeltétele az egyensúly és harmónia. 

Ennek érdekében érdemes megfogadni néhány 
észszerű tanácsot.

Időskor
A kor előrehaladtával az immunrendszer mű-
ködése is hanyatlik. Az emberek nagy része 
jó egészségben öregszik, de sajnos egyesek 
mégis könnyebben kapnak fertőzéseket és 65 
év felett gyakrabban halnak meg légzőszervi 
betegségekben, tüdőgyulladásban vagy influ-
enzában. (Ennek okát egyes tudósok a cse-
csemőmirigy által termelt T-limfociták vagyis 
immunsejtek számának csökkenésében látják). 

Sajnos a védőoltások is kevésbé hatásosak 
idősebb korban. 

Rendkívül fontos  a helyes étkezés. A vitami-
nok, ásványi sók és nyomelemek hiánya jelleg-
zetes hiba az időseknél. Ügyelni kell a kiegyen-
súlyozott változatos étkezésre, még ha nem is 
nagy kedvelői a zöldségeknek, gyümölcsöknek, 
ellenben nagyon szeretik a fehér kenyeret.

A stresszfaktor 
A stressz is jelentős szerepet játszhat az im-
munrendszer működésében, bár itt sok kérdés 
merül fel. Először is, ami stressz az egyik em-
bernek, az nem az a másiknak. Itt leginkább 
a hosszan tartó stresszes helyzeteket vesszük 
figyelembe: magánéleti konfliktusok, mun-
kahelyi elvárásból adódó szorongás. Tudjuk, 
hogy a keleti orvoslás nézete szerint a beteg-
ségek oka a lelki egyensúly megbomlása, ami 
testi tüneteket – betegséget – okoz.

immunrendszerünk
Az immunrendszer a sejtek, szövetek és szervek által alkotott 
hálózat, melynek feladata a test védelme. Alapvetően igen 
figyelemreméltó munkát végez, néha mégis ilyen vagy olyan 
kórokozó behatol a testünkbe, és megbetegszünk. 

először is üGyeljen 
az életmódjára 
 Ne dohányozzon
 Étkezzen egészségesen: egyen sok zöldséget, 
gyümölcsöt, kevés telített zsírt
 Mozogjon rendszeresen
 Tartsa meg ideális testsúlyát
 Ügyeljen a vérnyomására
 Ha fogyaszt alkoholt, mértékkel tegye
 Aludjon eleget
 Kerülje a fertőzéseket: mosson gyakran kezet, és 
alaposan süsse át a húsokat
 Rendszeresen végeztessen orvosi ellenőrzést 
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Testmozgás
A rendszeres mozgás az egészség egyik tartó-
oszlopa. Segítségével jó állapotban tarthatják 
érrendszerüket, vérnyomásukat, testsúlyukat, 
megelőzhetik a betegségeket. Csakúgy, mint a 
helyes táplálkozás, a testmozgás is hozzájárul 
a jó egészséghez, ezáltal a jól működő immun-
rendszerhez. A mozgás felpezsdíti a véráramlást, 
ami által az immunsejtek szabadon mozoghat-
nak a testünkben, jobban ellátják feladatukat.  

Forrás: 
http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/
how-to-boost-your-immune-system
http://gyorgytea.hu/gyogynovenyek-betegsegekre

és mi a helyzet 
a GyóGynövényekkel?
Sok fajtáról hisszük, hogy jó hatással vannak. 
Az orbáncfűről már be is bizonyítottuk. 
Ennek a növénynek a teája depresszió ellen, 
immunerősítésre, nyugtatónak egyaránt 
kiváló. Kedvező hatással van a csipkebo-
gyó, mely egyúttal a véredények falát is 
erősíti. Kellemes ízű,  C-vitaminban gazdag, 
savanykás gyógytea készíthető belőle, mely 
korlátlan ideig és mennyiségben iható. 
Gyermekek is ihatják 4 éves kortól.
Immunerősítő tea készíthető a fürtös men-
tából és mezei kakukkfűből, mindkettő 
korlátlan ideig és mennyiségben iható. A 
mezei kakukkfű alkoholos kivonata is 
nagyon jó erre a célra. Általános immunerő-
sítő tulajdonságánál fogva növeli a szervezet 
védekezőképességét, ellenálló képességét, 
megszünteti az általános gyengeségérzetet. 
Naponta 3×30 csepp fogyasztása ajánlott ét-
kezés előtt, magában vagy kevés folyadékba 
keverve. Mellette élvezeti teának ajánlom a 
Gyuri bácsi által összeállított téli teát vagy 
a citromfű-teakeveréket.
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Sokan szeretik táplálni a madarakat télen, és re-
mélem, az idén sem lesz másként. Akár kertes 
házban, akár emeletes városi lakásban él az 

ember, az etetőbe kitett, a párkányra kiszórt elesé-
get megtalálják a madarak. Mert nagy szükségük 
van ránk a zord időkben, amikor épp arra 
elég a parányi testben elégő energia, 
az  elfogyasztott eledel, hogy átvé-
szeljék a hideg éjszakát.

Ahol lakom, hamar leesik 
a hó, és zord a tél. Madaraim 
ismerik a körtefát, ahová ideje-
korán felakasztom az etetőket. 
Többnyire magvakat szórok ne-
kik, de a kereskedelemben kapható 
madáreleséget is kedvelik.

Előző életemben egész biztos madár vol-
tam. Szívesen nézem a számtalan fajtájú cinkét, 
kedvencem a búbos cinke helyes kis bóbitájával. 
Szokott jönni a fakopáncs, neki piros a sapkája. 
Csapatban járnak a zöldikék, a földön szeretnek 
enni a pintyek és a rigók, utóbbiak kedvence az 
alma. Veszélyek is leselkednek a madarakra: a szajkó 
mindenkit elriaszt, a szomszéd macskája szintén 

szívesen látogat hozzánk – a nyári kaszálás után a 
vakondokokat lesi, télen a madaraimra vadászna, 
ha nem ügyelnék arra, hogy ugrástávolságon kívül-
re helyezzem az etetőket. Az is gyakran megesik, 
hogy reggelre a mókus elviszi a fán függő fagy-

gyúgömböt, és kicsit távolabb találom meg 
a zöld műanyag hálót – kirágva.

Néhány éve kaptam egy könyvet 
arról, mivel és hogyan kell etetni a 
madarakat. Javaslom, önök is néz-
zenek utána, mit adhatnak a téli 
kosztosaiknak. Az interneten mint 
tudjuk, mindent és mindennek az 

ellenkezőjét is olvashatjuk. Én a Ma-
gyar Madártani Egyesület honlapját 

ajánlom : www.mme.hu/teli_madaretetes, 
ahol bőséges és adekvát információt találtam az 

etetés mikéntjéről, idejéről és fontos-
ságáról. Az ég madarairól gondos-
kodni hálás feladat: az enyémek 
visszajárnak nyáron is a körtefa 
bajait orvosolni. De ha csak a 
szemlélődés öröme vezet bennünket, 
a madarak annak is élvezői lesznek. 

Madáretetés
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Ma még az a hit erősen 
tartja magát, hogy 
egydiónyi vajat tenni 

a spenótra, kenni a kenyérre 
táplálkozástudományi eret-
nekség. A vajat a többi állati 
eredetű zsiradékkal együtt ki-
kiáltottuk a kövérség és a szív- 
és érrendszeri betegségek első 
számú okozójának. Való igaz, 
a vaj kalóriaértéke magas (72 
kcal/10 gramm), de semmivel 
sem magasabb, mint a margari-
né vagy az olívaolajé. 636 000 
személyt vizsgáltak 15 külön-
böző országban amerikai és 
ausztrál kutatók. Az eredmé-
nyek1 azt mutatják, hogy bár a 

Az egészségre rég-
óta károsnak tartott 
vajat, úgy látszik, 
rehabilitálják 

elátkozott vaj
vér koleszterinszintjét valóban 
megemeli a vaj, de ártalmas 
hatást nem indukál. Napi 10-
12 gramm fogyasztása sem-
milyen veszélyt nem jelent a 
szívre vagy az artériákra.

Mi több, a vaj 4%-kal csök-
kenti a cukorbetegség kiala-
kulását. Más tejtermékekkel 
szemben nem tartalmaz laktózt. 
Tartalmaz viszont kálciumot és 
D-vitamint, melyek gondos-
kodnak a csontok egészségé-

ről. Bővelkedik az antioxidáns 
A-vitaminban, mely hozzájárul 
a bőrünk szépségéhez, immun-
rendszerünk jó működéséhez, 
továbbá számos hormon (pl. 
a progeszteron) szintézisé-
hez. Egy kis adag vaj fedezi a 
napi A-vitamin-szükségletünk 
egyharmadát. Szintén tartal-
maz E-vitamint, amely védi a 
sejteket a stressz által okozott 

szabad gyökök káros hatásai-
tól. Végül tartalmaz linolsavat, 
amely gyulladáscsökkentő ha-
tású, és az artériák rugalmassá-
gához járul hozzá. 

Az olcsó utánzatok, mint 
a margarin vagy a növényi 
zsíradékok, tele vannak ká-
ros adalékanyagokkal és a 
feldolgozás során keletkező 
telített zsírsavakkal. Helyet-
tük használjuk a növényi 
olajokat – olíva-, repce-, nap-

raforgó-, dió- –, melyekben a 
polifenolok és a telített zsírok 
valódiak: gátolják az agy el-
öregedését és a koszorúér-be-
tegségek kialakulását. 

A táplálkozási aranyszabály 
itt is érvényes: a hét folyamán 
váltakozva használjanak va-
jat és növényi olajokat, így 
mindegyik kedvező hatását 
élvezhetik. 

1 Plos (Public Library of Science) One 2016. június 29.
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Több száz kilométereket 
tettek meg a kereske-
dők, hogy Európa déli 

országaiból vagy Ázsiából 
elszállítsák a (például a halá-
szoknak a hal tartósításához) 
szükséges sót. Még a XX. 
században is általános fizető-
eszköz volt. Ha megkérdezik 
Gyuri bácsit, mivel kereskedett 
a háború alatt, amikor életét 
kockáztatva lopakodott át a 
határokon, azt fogja válaszolni, 
hogy sóval.  

Fogyasztását csak mérték-
kel ajánlják: napi 3 grammnál 
több só megemeli a vérnyo-
mást, és érrendszeri betegsé-
geket okozhat. Ugyanakkor 
a benne található nátrium- és 
kloridionok elengedhetetlenül 

Sóterápia

szükségesek az 
agyi és izomte-
vékenységhez. 
A só olyan 
elektrolit, vagy-
is vezető, mely 
biztosítja a 
táplálék sejtek-
be jutását, és 
gondoskodik a 
szervezet folyadékháztartásá-
ról. Antiszeptikus és antibak-
teriális tulajdonsága miatt kül-
sőleg is számtalan formában 
és számos bajra használjuk.  
A sóterápia vagy haloterápia 
viszonylag kevéssé ismert 
és használt ága a természet-
gyógyászatnak, pedig krónikus 
légúti gyulladásokra, asztmára, 
fáradtságra, az immunrendszer 

erősítésére, bőrbetegségekre 
egyaránt kiválóan használ-
ható a só. A sóbarlang- vagy 
sókamrakúra már pár alkalom 
után enyhíti a súlyos asztma 
vagy a dohányzás által okozott 
makacs köhögést és a náthát.  
Nem ajánljuk szívelégtelen-
ségben szenvedőknek, fertőző, 
lázas betegeknek vagy nyílt 
sebek esetén. 

A történelem előtti idők óta használjuk a sót 
élelmiszerek tartósítására. A régi időkben fontos 
kereskedelmi értéke volt, csereárunak számított.  



11

A sóterápiának több for-
mája is van.  A bőrbetegsége-
ket, például a pikkelysömört 
sófürdőkkel, borogatással 
kezelik. A 37–40 fokos ten-
geri sós fürdő során a bőrön 
keresztül szívódnak  fel a  ne-
gatív ionok, amelyek, nevükkel 
ellentétben, jó hatással vannak 
a szervezet egyensúlyban tar-
tására. A tengeri só kálium- és 
nátriumtartalma által elősegíti 
a sejtek regenerálódását. A sós 
vizet használhatjuk pattanásos, 
zsíros arcbőrre és hajkorpára 
egyaránt.

A sóval való bedörzsölés, a 
bőrradír a bőr mélyebb réte-
geit is tisztítja, ezáltal elősegíti 
a hámosodást, a sejtek regene-
rálódását.

Sós gőzfürdőben az ásványi 
sók belélegzésével a légutak 
tisztulnak. Otthon is végezhe-
tő, leginkább a Himalája sót 
ajánljuk ehhez. Ha sókamrában 
tudunk gőzfürdőt venni, az old-
ja a stresszt, pezsdíti a vérke-
ringést.

Szájöblítést, orrtisztítást is 
végezhetünk sóval. Napi egy 
vagy kétszeri langyos sós víz-
zel való szájöblítés antibakteri-
ális hatásánál fogva méregtele-
nít, csökkenti a gyulladásokat, 
szabályozza a száj flóráját, kar-
bantartja a fogínyt. Orröblítést 
is végezhetünk langyos sós 
vízzel, hogy megszabaduljunk 
a lerakódott nyálkától, és ezál-
tal elkerülhetjük a náthát és az 
orrnyálkahártya-gyulladást. 

keserűsó vaGy 
epsom-só vaGy 
maGnézium-szulFát
Ez az anyag csak nevében só. 
Epsom angliai városka neve 
leginkább a híres lóversenyről, 
az Epsom Derbyről ismert, de 
egy itteni forrásból származik a 
gyógyító hatású só is. Szintén év-
századok óta használjuk külsőleg 
és belsőleg egyaránt. Hajkorpa 
ellen, depresszióra, izomfájdal-
makra külsőleg, májtisztításra, 
méregtelenítésre, epehajtásra 
belsőleg. Fürdővízhez adva vagy 
borogatásként hátfájást, izom- 
és ízületi fájdalmakat enyhít.  
Hashajtó hatása van. 
Veseelégtelenség, magas vér-
nyomás és szívbetegség esetén 
ellenjavallt a használata. 
Magyarországon több sóbarlang 
létezik. Bármely internetes kere-
sőben vagy az arany oldalakon 
megtalálhatják az önökhöz 
legközelebbit, ha szükségét érzik 
egy sóterápiának.



A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőrvosát, gyógyszerészét.
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Magas vércukorszint?

gyógynövény tea
a cukorbetegekért

•  minden cukorbeteg-diéta  
hatásos kiegészítője

•  kizárólag gyógy növényekből 
álló teakeverék

•  népgyógyászati hagyományok alap-
ján készült, gyógyszernek nem mi-
nősülő, gyógyhatású termék

•  csökkenti a cukorbetegség  
számos kellemetlen tünetét,  
szövődményét

•  orvosok ajánlásával sokezer  
ember fogyasztja évek óta

•  a Diabess-Györgytea  
50 és 100 grammos  
kiszerelésben is kapható 
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