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TIHANYI ANDRÁS dietetikus 
Tanulmányait a SOTE-EFK dietetika szakán végezte. Fő érdeklődési 
területe az egészséges és sporttáplálkozás, a szellemi és fizikai teljesít-
ményfokozás, az étrend-kiegészítés. Számos könyv köthető nevéhez, 
cikkek százainak szerzője, rendszeres meghívott szakértője TV- és 
rádióműsoroknak, többek között a Wellness Magazin és nagyobb 
élelmiszeripari cégek dietetikus szakértője. Célja minél több ember hoz-

zásegítése a test és lélek harmóniájához, a jó közérzethez és az egészséges, 
környezettudatos élethez. Ievel@tihanyiandras.hu 

Prof. Dr. TÓTH JÓZSEF orvos, onkopathologus, ny. egyetemi magán-
J-— tanár, az MTA doktora, korábban a Daganatpathológiai Centrum igaz-
gatója. Kutatási területe a ritka daganatok hisztogenezise, az emlőrák 

— hormonreceptorainak és növekedési faktorainak HER-2 vizsgálata, 
speciális emlőrák típusok tanulmányozása. A világon először írta le az 
emlő jóindulatú myoepithelialis tumorát, a hormonreceptor és a HER-2 
immunhisztokémiai meghatározásának hazai bevezetője, elsők között 

szervezte meg idehaza az immunhisztokémiai laboratóriumot, illetve a 
molekuláris pathológiai osztályt. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. 
A Széchenyi Társaság elnöke, a Professzorok Batthyány Társaságának tagja. 
joto@oncol.hu 

WEBER-SUTA ÁGNES természetgyógyász 
A Szatmárnémetiből származó, egykori szertornász bajnoknő tanul-
mányait jeles tudósok irányításával a freiburgi Alkalmazott Kineziológiai 
Intézetben végezte. Gyermekorvos férjével Stuttgart közelében ter-
mészetgyógyász központot vezet, ahol a mikroalgákat a gyógyító munka 
részeként alkalmazzák. E könyv célja, hogy lehetőleg minél több, 
egészségét megőrizni és/vagy helyreállítani akaró olvasó is megis-

merkedhessen a mikroalgák táplálékkiegészítő szerepével. A természetes, 
egészséges és minőségi élet elkötelezett hívének, a német WellStar cég 
elnökének köszönhetően ma már Magyarországon is kaphatók a kiváló 
minőségű mikroalga-készítmények. agnes.weber@suta.de 
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