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A Parlamentben 2019. szeptember 10-én került sor az 
Érték és Minőség Nagydíjak ünnepélyes átadására. A 
díjátadó ünnepség fővédnöke Latorcai János, az 
Országgyűlés alelnöke volt. A Nagydíjat a tanúsított 
minőség és az érték iránt elkötelezett vállalkozások kap-
hatják meg. A Kőrös-Net Kft. képviseletében Firkó János 
ügyvezető vette át a díjat. A kiskőrösi vállalkozás a kitün-
tető elismerést az életminőség javítására szolgáló, moz-
gásukban korlátozott személyek részére végzett integrált 
szolgáltatásával érdemelte ki.

A Nagydíjjal a Kft. elnyerte az Érték és Minőség 
Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának jogát is. A Kft. 
által nyújtott szolgáltatást a Nagydíj mellett a SÉRÜLTEK.
hu MAGAZIN Különdíjával is elismerték.

„Hazánkban csaknem egymillió, különböző korosztá-
lyú személy él mozgásában korlátozottan arthrosisszerű 
ízületi elváltozás miatt” – hívta fel a figyelmet Firkó 
János a Kőrös-Net Kft. ügyvezetője, majd elmondta, 
hogy a 100%-ig magyar tulajdonban álló, 12 főt foglal-
koztató Kőrös-Net Kft. célja a mozgásukban korlátozott 
személyek életminőségének javítása. Ennek érdekében a 
kiskőrösi vállalkozás 2006. óta foglalkozik a Hyal-Joint 
hatóanyag alkalmazásával és működik közre olyan klini-
kai vizsgálatok elvégzésében és hatástanulmányok előké-
szítésében, amelyek hozzájárulnak az az érintett szemé-
lyek életminőségének érzékelhető javulásához.”

Érték és Minőség Nagydíjat nyert  
a Kőrös-Net Kft.

Folyóiratunk sok éve foglalkozik a hialuronsav készítmények terápiás felhasználásával. Az intrarticulásis alkal-
mazás régóta széles körben ismert és elfogadott. 2006-ban hívta fel figyelmünket a Kft a Hyal-Joint nevű készít-
ményre, amely kapszula formájában alkalmazható.

 Főleg spanyol és amerikai kutatócsoportok foglalkoztak ezzel a természetes alapanyagú készítménnyel. 
Nemzetközi kongresszusokon és tudományos folyóiratokban ismertették eredményeiket. Olyan tudományos ala-
possággal feldolgozott vizsgálatokról számoltak be, amelyek étrend kiegészítők esetében nem szokásosak. Nívós 
kísérleti munkákat közöltek a Hyal-Joint felszívódási viszonyairól, bizonyították, hogy a szer mérsékli a gyulla-
dást és porcvédő hatása van. Azt is kimutatták, hogy a Hyal-Joint fokozza a hialuronsav termelődését és ezáltal 
javítja az ízületi funkciót.

 Az experimentális vizsgálatokat embereken végzett randomizált kettősvak, placebo-kontrollos vizsgálatokkal 
erősítették meg. Kiderült ezekből, hogy a Hyal-Joint hatásos az ízületi fájdalom és a gyulladásos ízületi 
folyadékgyülem mérséklésében és ennek következtében az életminőség javításában. Ráadásul bizonyították, hogy 
a Hyal-Joint növeli az izomerőt, amit a legújabb amerikai szakmai anyagok is megerősítenek.

 Folyamatosan közöltünk referátumokat ezekről a vizsgálatokról, valamint a hazai tapasztalatokról. Mindez 
szerepet játszott abban, hogy az elmúlt években a Hyal-Joint egy sikertermék lett. Ezt most magas díjjal is elis-
merték, amihez a Szerkesztőség gratulál Firkó Jánosnak és munkatársainak.


