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MEDICINĂ DE
FAMILIE

Recomandările gemoterapiei
la sosirea toamnei

Autor:
Dr. Monica Spînu –

www.gemoterapie.ro
În concordanță cu succesiunea anotimpurilor, corpul omenesc are propriile variații sezoniere. Apar
predispoziții sau patologii “sezoniere”, legate de
vreme, de tipul de activitate sau alimentație caracteristice fiecăruia.
astenia de toamnă
Pentru a intra în sezonul rece cu un organism
puternic, rezistent, acesta trebuie să funcționeze
armonios și în acest sens sunt benefice detoxifierea, deparazitarea, mineralizarea, vitaminizarea,
întărirea imunitară, iar unele extracte gemoterapice au acțiune puternic reglatoare pe diferite
sisteme și organe.
Acești pași se adresează îndeosebi persoanelor care la sfârșitul verii sunt obosite, lipsite de
energie. O cură cu două extracte gemoterapice pe
care vi le propunem, vă poate ajuta la recâștigarea
forței interioare, detoxifierea organismului și restabilirea echilibrului hidroelectrolitic.
Extractul din muguri de Măr pădureț
are efect reglator la nivel cardiovascular și al sistemului nervos. Stimulează activitatea intelectuală, fiind util în dificultăţi de concentrare, scăderea
memoriei, relaxează, calmează, diminuă anxietatea. Este protector vascular, reglează tensiunea
arterială şi permeabilitatea vasculară, iar efectul
antioxidant și alcalinizant este semnificativ. Acest
gemoterapic este recomandat doar după pubertate (datorită acțiunii asupra hormonilor sexuali).
Extractul din muguri de Alun este un
important detoxifiant al organismului, recomandat în acest scop mai ales în perioada toamnei.
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Susține funcțiile respiratorii și digestive, elimină
cataboliţi toxici, are efect antiscleros cu refacerea elasticităţii țesuturilor - datorită capacității de
reglare a echilibrului hidric al organismului, contribuind la rehidratarea şi refacerea ţesuturilor.
De administrat în special în a doua parte a zilei şi seara, când persoana este mai stresată, mai
deshidratată şi mai supusă dezechilibrelor.
ÎNTĂRIREA IMUNITARĂ
Intrarea în sezonul rece necesită întărirea
sistemului imunitar, a cărui funcție este strâns
legată de cea a intestinului. De aceea, pentru
întărirea imunitară se recomandă atât produse
care fortifică propriu-zis imunitatea și aparatul
respirator, cât și produse care asigură o bună
funcționare a intestinului.
Produsele naturale cu suc de Echinacea purpurea, din gama Imunogrip, sunt opțiuni eficiente
pentru stimularea imunității organismului.
Imunogrip plus Zinc și Vitamina C și
Imunogrip Junior (cu extract fitoterapic și gemoterapic de Măceș) se administrează în cure
periodice de 4-6 săptămâni, cel mai eficient cu o
lună înainte de perioadele de expunere la virusuri
gripale, astfel încât răspunsul imunitar să fie asigurat (perioada septembrie – octombrie).
Pentru copiii anemici, recomandăm alternarea
administrării siropurilor Imunogrip Junior și
Vitanemin Junior (mlădițe de Cătină roșie, muguri de Brad, vitamine și minerale), stimulând pofta de mâncare și favorizând creșterea armonioasă.
Polygemma 17 - imunitate (suc de Echinacea, muguri de Cătină, Porumbar și mlădițe de
Măceș), este o altă opțiune pentru refacerea organismului obosit sau slăbit, putând fi recomandat atât copilului, cât și adultului.
DEPARAZITAREA
Parazitozele intestinale sunt foarte frecvente,
intervenind aici lipsa unei igiene riguroase, dar
și imunitatea scăzută a populației. De aceea, se
recomandă de urmat o cură de deparazitare cel

puțin o dată pe an, de către toți membrii familiei.
Giardinophyt este un produs natural pentru
eliminarea paraziților intestinali (ascaris, oxiuris,
giardia), conceput de către dr. farm. Ovidiu Bojor. Extractele conținute (Cimbru, Vetrice, Mărar,
Cuișoare, Propolis), au pe lângă acțiunea antiparazitară și efect antimicrobian, antifungic, protector gastric, efecte importante, deoarece parazitozele antrenează multe dezechilibre la nivel
intestinal. Astfel, acționează eficient și în cazul
colicilor intestinale și a balonărilor care însoțesc
de multe ori parazitozele.
Pentru eliminarea toxinelor rămase și refacerea țesuturilor afectate, în primul rând a intestinului, se recomandă și cura de 4 săptămâni cu
Polygemma 15 - intestin detoxifiere (mlădițe de
Merișor, muguri de Stejar și de Nuc).
DURERILE DE STOMAC
Frecvente toamna și primăvara, durerile de stomac se pot ameliora spectaculos cu
Polygemma 1 – stomac (muguri de Smochin
și Arin negru), care are efect reglator și cicatrizant la nivelul stomacului. Se recomandă cure
periodice de 1-2 luni. În stări de nervozitate ce

pot însoți tulburările digestive, se poate asocia cu
Extract din muguri de Tei argintiu.
DURERILE ARTICULARE
Puseele de dureri articulare sunt de multe ori
accentuate la schimbarea de temperatură, de
vremea rece și umedă, mai ales la persoanele cu
tulburări reumatice sau vasculare.
Artrophyt soluție pentru administrare
internă (cu extracte de Harpagopytum procumbens, Orthosiphon stamineus și gemoterapic
din scoarță de Salcie) asociat cu crema Artrophyt (cu extracte de Arnică, Tătăneasă, Harpagopytum procumbens și Sare de bazna) sunt
eficiente pentru reducerea durerile articulare și
musculare și îmbunătățirea mobilității articulare.
Alternativ, pentru detoxifierea și întreținerea
sănătății articulare se recomandă cure periodice de 2-3 luni, cu Polygemma 14 articulaţii
- detoxifiere (asociere de scoarță de Salcie,
muguri de Frasin și Jneapăn, sevă de Mesteacăn).

Vă doresc să treceți sănătoși această toamnă
și aveți încredere în gemoterapie!
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MEDICINĂ DE
FAMILIE

Optifibre – ajutorul întregii
familii împotriva constipației
Oricine se poate confrunta cu constipația, de la
copii mici până la adulți sau vârstnici. Important este să identificăm cauza acestei tulburări
și să luăm măsurile necesare pentru a scăpa
de constipație și senzațiile neplăcute asociate
acesteia.

C

ea mai frecventă cauză a constipației
este lipsa unui aport adecvat de fibre
din alimentația zilnică, acestea fiind responsabile cu menținerea unui sistem
digestiv sănătos. În această situație, dacă vrei
să diminuezi riscul de constipație, trebuie să introduci în dieta ta zilnică alimente bogate în fibre cum ar fi cerealele integrale, fructele sau
anumite legume. Există însă persoane care din
diverse motive nu pot mânca aceste alimente într-o cantitate suficientă pentru a preveni
constipația și problemele digestive. Dacă și tu
te afli în categoria acestor persoane, întreabă
medicul despre OptiFibre®, un produs nou de la
Nestle, bogat în fibre, potrivit pentru întreaga familie!
OptiFibre este un produs din 100% fibre din
plante, care ajută la reglarea tranzitului intestinal. OptiFibre® este de origine vegetală, nu
conține gluten, aditivi, arome sau îndulcitori
artificiali, motiv pentru care poate fi folosit fără
niciun fel de problemă în cazul adulților, copiilor cu vârsta de peste 3 ani, femeilor însărcinate
sau care alăptează și vârstnicilor care se confruntă cu probleme digestive sau constipație.
Modul în care OptiFibre® acționează asupra
organismului nostru este identic cu modul în
care acționează fibrele solubile. Practic, fibrele pe care le regăsim în OptiFibre® reprezintă
niște nutrienți pentru flora noastră intestinală care ajută la susținerea sistemului digestiv pe termen lung. Rezultatele consumului de
OptiFibre® poate fi observat după 2-3 zile, dar
pentru un efect de durată, se recomandă con-
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sumarea acestui aliment timp de minim 3 săptămâni.OptiFibre® nu are niciun efect advers și
nici nu presupune un aport suplimentar de lichide.
OptiFibre® poate fi introdus destul de ușor în
alimentație pentru că este o pudră fără gust, inodoră, incoloră și solubilă. O poți dizolva în tot
felul de lichide calde sau reci (cu excepția băuturilor carbogazoase) sau chiar în mâncăruri
moi, culoarea, consistența sau gustul acestora
rămânând neschimbate. După cum spuneam,
OptiFibre® poate fi ajutorul de nădejde al întregii familii, putând fi folosit chiar și de copiii cu o
vârstă de peste 3 ani. Administrarea produsului
se face în felul următor:
l O jumătate de măsură pe zi administrată
dimineața pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-11 ani
l O măsură pe zi administrată dimineața pentru copiiii cu vârsta de peste 11 ani, adulți sau
vârstnici
Dacă efectul nu este cel așteptat după 3
zile de administrare a unei măsuri pe zi, poți
crește treptat consumul de OptiFibre® cu câte
o masura la fiecare 3 zile, așa încât între zilele 4 – 6 vei consuma 2 măsuri / zi, începând cu
ziua a șaptea – 3 măsuri și așa mai departe,
fără a depăși însă doza maximă de 5 măsuri pe
zi pentru adulți și 3 măsuri pe zi pentru copii (o
măsură conține 5 grame de produs OptiFibre®).
Pentru un efect susținut este necesar să folosiți
OptiFibre® timp de 3 saptamani. OptiFibre®
poate fi folosit si pe o perioadă mai lungă de
timp. Cu toate acestea, mai întâi cereți sfatul
medicului atunci când suferiți de probleme digestive, mai ales în cazurile de sindrom de intestin iritabil sau de diverticulită. Medicul poate
corela.
OptiFibre® poate fi potrivit pentru întreaga
familie! OptiFibre ajută la reglarea tranzitului
intestinal!

MEDICINĂ
SPORTIVĂ

Durerea lombară joasă
Autor:
Dr. Alin Popescu,
medic primar medicină sportivă
www.dralinpopescu.ro

Care este cauza durerilor de spate ? Pe măsură ce înaintăm în vârstă, rezistența osoasă și elasticitatea musculară
scad. Discurile intervertebrale se deshidratează și își pierd din
flexibilitate, fapt ce duce la diminuarea rolului de amortizare pe care îl au între vertebre. Durerea lombară joasă indică
prezența unei iritații la nivel muscular, nervos sau o leziune
osoasă. Majoritatea durerilor lombare joase sunt secundare
unui traumatism la nivelul spatelui, însă durerea poate fi cauzată și de afecțiuni degenerative precum artrita, osteoporoza
sau o boală osoasă, o infecție virală, o iritație la nivel articular
sau discal, o afecțiune congenitală a coloanei vertebrale. Obezitatea, fumatul, creșterea în greutate pe perioada sarcinii,
stressul, condiția fizică precară, postura inadecvată activității
în desfășurare, poziția necorespunzătoare în timpul somnului
pot contribui la apariția durerilor de spate. Uneori, durerea
lombară joasă poate indica prezența unei afecțiuni mai grave.
Dacă durerea apare la ridicarea unor greutăți mari sau la o
întindere forțată, coloana vertebrală fiind suprasolicitată, unul
dintre discurile intervertebrale poate bomba spre exterior și
se poate rupe. Această ruptură duce la apariția unei presiuni
la nivelul unuia sau mai multora dintre cei peste 50 de nervi
care-și au originea la nivelul coloanei. Durerea însoțită de febră sau pierderea controlului asupra vezicii urinare și intestinelor, durerea ce se accentuează în timpul tusei sau o slăbiciune progresivă la nivelul picioarelor pot indica o afectare
serioasă a nervului.
La cine apare durerea de spate? Aproximativ 80% din
populația adultă a globului acuză dureri de spate într-un moment sau altul al vieții lor, bărbații și femeile fiind afectați în
egală măsură. Vârsta la care apare cel mai frecvent această afecțiune este între 30 și 50 de ani, datorită procesului de
îmbătrânire și stilului de viață sedentar. Riscul de apariție
a durerii lombare joase de cauză discogenă sau din cauza
degenerării coloanei vertebrale crește odată cu înaintarea
în vârstă. Durerea lombară joasă este rară în cazul copiilor.
Totuși, un ghiozdan supraîncărcat cu hrană și cărți poate forța
spatele acestora, generând oboseală musculară. Pentru e
evita această situație, copiii trebuie să-și îndoaie ambii ge-
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nunchi atunci când ridică ghiozdanul greu, să reducă numărul cărților sau să înlocuiască ghiozdanul cu o geantă pe roți,
mai ușor de transportat.
Cum se tratează durerea lombară joasă? Majoritatea durerilor lombare joase nu necesită intervenție chirurgicală. Tratamentul vizează combaterea durerii, reducerea inflamației,
restabilirea funcției și stabilității spatelui și evitarea reapariției
simptomelor la același nivel. Aplicarea compreselor calde și
reci pot ajuta la diminuarea durerii și inflamației. Cât mai repede după traumatism, bolnavul trebuie să aplice o compresă
rece (gheață) în zona dureroasă, de mai multe ori pe zi, în intervale de până la 20 de minute. După 2 sau 3 zile de comprese reci se indică aplicarea compreselor calde pentru a relaxa
musculatura și pentru a crește fluxul sanguin. Repaus la pat
– circa 1, 2 zile. Studiile efectuate au demonstrat că pacienții
care și-au continuat activitatea secundar unui episod de durere lombară joasă au avut o flexibilitate mai mare a coloanei
vertebrale decât cei care au stat la pat timp de o săptămână.
Noaptea sau în timpul repausului la pat, pacientul ar trebui să
stea într-o parte, cu o pernă între genunchi sau pe spate, cu
perna dedesubtul genunchilor. Medicamentele sunt frecvent
utilizate în tratarea durerilor de spate acute sau cronice. Pentru înlăturarea durerilor ușoare sau moderate sunt indicate
antialgicele non-opioide, precum paracetamolul, sau antiinflamatoriile nonsteroidiene. Analgezicele topice, unguentele,
reduc de asemenea inflamația și stimulează circulația locală. Exercițiile fizice reprezintă metoda cea mai indicată pentru
a grăbi recuperarea și pentru a întări musculatura spatelui și
pe cea abdominală. Aceste exerciții includ stetchingul, înotul,
plimbările sau o listă de exerciții corespunzătoare indicată de
către medic. Dacă apare o ușoară senzație de discomfort la
efectuarea acestor mișcări, ea va dispare în timp, pe măsură ce musculatura devine mai puternică. Dacă durerea este
intensă și durează mai mult de 15 minute după începerea
exercițiilor, bolnavul trebuie să se oprească și să se prezinte
la doctor. Electroterapia are un efect binefăcător: TENS- stimulare electrică nervoasă transcutană- transmite impulsuri
electrice de-a lungul fibrelor nervoase pentru a împiedica
impulsurile dureroase să aujngă la creier pe aceeași cale;
în plus, stimulează producția de endorfine la nivel cerebral,
substanțe cu rol în diminuarea durerii. În cazul afectărilor serioase, care nu răspund la alte terapii, intervenția chirurgicală
este cea mai indicată.

GINECOLOGIE

Lichidul amnionic: ce rol are
și ce este anormal
www.reginamaria.ro

Copilul crește și se dezvoltă în uter într-un sac amniotic ce conține lichidul amniotic, un lichid transparent
și complet steril. Lichidul amniotic joacă un rol foarte
important în evoluția sarcinii, excesul sau lipsa unei
cantități suficiente de lichid amniotic, reprezentând
un risc atât pentru mamă, cât și pentru copil.

Î

ncă din primele săptămâni de sarcină, cavitatea
amniotică este umplută cu lichid amniotic. Volumul
de lichid amniotic crește odată cu creșterea fătului,
ajungând la o valoare maximă în jurul săptămânii 34
de sarcină, după care se reduce treptat până în apropierea
nașterii. În mod normal, în cavitatea amniotică se găsesc
între 500 și 1000 ml de lichid amniotic. Bebelușul înghite
acest lichid care ajunge în stomac și tractul digestiv, se absoarbe în circulația fetală și trece apoi prin rinichi, de unde
este evacuat prin urină și astfel se recirculă.
Rolul lichidului amniotic. l Protejează copilul de șocurile
exterioare; l Asigură copilului un mediu cu o temperatură
constantă; l Menține cordonul ombilical în poziție normală
(dacă acesta este comprimat, cantitatea de oxigen transferată copilului va scădea și va duce la decesul acestuia);l
Ajută copilul să-și dezvolte tonusul muscular și oasele,
oferindu-i imponderabilitate și permițându-i să se miște în
voie; l Ajută la dezvoltarea corespunzătoare a plămânilor.
În timpul nașterii, după ruperea membranelor, lichidul amniotic se scurge și realizează lubrifierea canalului
vaginal pentru a ușura trecerea copilului și în același timp
îndepărtează germenii din tractul genital.
Cantitatea de lichid amniotic este verificată de medic
ecografic în cadrul controalelor prenatale. Cantitatea este
apreciată fie subiectiv (lichid amniotic în cantitate normală,
scăzută sau crescută), fie obiectiv, calculându-se ecografic
indicele de lichid amniotic (ILA).
Cantitate scăzută de lichid amniotic (oligohidramnios sau
oligoamnios). Oligoamniosul se caracterizează printr-o
cantitate insuficientă de lichid amniotic în raport cu stadiul
de evoluție al sarcinii. Oligoamniosul apare mai frecvent în a
doua parte a sarcinii. În ultimul trimestru de sarcină, cauza
principală a oligoamniosului este ruperea membranelor. O
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altă cauză este lipsa unei funcționări adecvate a placentei.
Prezența oligoamniosului impune evaluarea amănunțită a
fătului și monitorizarea creșterii fetale.
Tratament. Dacă ai fost diagnosticată cu oligohidramnios, medicul obstetrician va monitoriza cu atenție sarcina pentru a preveni apariția complicațiilor. l În special
dacă ești deshidratată, își va recomanda să bei mai multe
lichide. l De asemenea, pentru a crește temporar cantitatea de lichid amniotic va efectua o procedură care se
numește amnioinfuzie, în care va introduce în cavitatea
amniotică ser fiziologic. Totuși, efectul este de scurtă durată și procedura este frecvent recomandată pentru a crește
vizibilitatea în momentul efectuării ecografiei. De asemenea, amnioinfuzia poate fi practicată în travaliu pentru a
reduce presiunea asupra cordonului ombilical. Dacă ritmul
cardiac fetal scade prea mult sau prea frecvent în timpul
travaliului sau cordonul ombilical este comprimat, se recomandă efectuarea operației cezariene.
Cantitate în exces de lichid amniotic (polihidramnios).
Polihidramiosul reprezintă o acumulare în exces a lichidului amniotic. Cele mai multe cazuri de polihidramnios
sunt ușoare și se datorează creșterii graduale a cantității
de lichid amniotic în cel de-al doilea trimestru de sarcină și
frecvent există puține – sau deloc - simptome. Polihidramniosul sever determină dificulate în respirație, naștere prematură sau alte semne sau simptome.
Tratament. Tratamentul depinde de severitatea
afecțiunii. Polihidramniosul în cantitate mică va dispărea
de la sine și necesită rar tratament, în timp ce forma severă va necesita tratament, cum ar fi drenajul lichidului
în exces. Medicul va folosi în acest scop amniocenteza.
Uneori este nevoie de repetarea procedurii de mai multe
ori pe măsură ce sarcina progresează, condiție care se
numește amnioreducere. Această intervenție are un risc
scăzut de naștere prematură, placental abruptio și ruptură prematură de membrane. De asemenea, medicul
ar putea recomanda tratament cu indometacin pentru a
reduce producția de urină fetală și scăderea cantității de
lichid amniotic. Indometacinul nu este recomandat după
săptămâna 31 de sarcină, datorită riscului de apariție a
unor probleme cardiace la nivelul copilului. În alte cazuri
se impune tratamentul bolii de bază – cum ar fi diabetul
gestațional.

TERAPII
NATURALE

5
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motive pentru a oferi ulei
de pește școlarului

leiul de pește este bogat în acizi grași
omega 3, care joacă un rol important
pentru sănătatea organismului copilului,
dar și pentru o dezvoltare optimă. Acizii
grași omega 3 sunt absolut necesari organismului nostru, însă corpul nu îi poate produce singur,
așa că trebuie să îi luăm din alte surse, cum ar fi
alimentația sau suplimentele alimentare. Nu trebuie uitat uleiul de pește.
Uleiul de pește este recomandat pentru școlari
de foarte mult timp, ajutaând la tratarea numeroaselor afecțiuni, așa cum ar fi ADHD, autism,
dar și pentru inteligență. Așadar, uleiul de pește
aduce beneficii în sănătatea mentală a copiilor. La
scurt timp după începerea tratamentului cu ulei
de pește copiii ce prezintă anumite tulburaări sau
afecțiuni au avut parte de o îmbunătățire vizibilă.
Iată 5 motive pentru care este recomandat să
dați ulei de pește școlarului:
Este benefic pentru tulburările de atenție, hiperactivitate și impulsivitate
Are rol în mobilitatea articulațiilor, diminuarea inflamațiilor
Uleiul de cod conține vitaminele A și D3, ceea
ce ajută foarte mult la dezvoltarea sistemului
osos
Ajută circulația sangvină să fie una normală,
la fel și a proceselor cognitive
Produce îmbunătățiri în cazul în care copiii au
tulburări de citire, de ortografie.

1.
2.
3.
4.
5.

Bineînțeles, aceste 5 motive nu sunt singurele
care vă pot convinge să administrați ulei de pește
școlarului, ci există mult mai multe beneficii, cum
ar fi întărirea imunității, prevenirea răcelii și gripei,
ajută la eliminarea infecțiilor din corp și face organismul să fie mult mai rezistent la temperaturi scăzute sau la schimbările bruște de temperatură.
Deoarece copiii petrec mult timp la școală,
aceștia pot lua răceala de la colegii lor școlari,
așadar este importantă administrarea de ulei de
pește, mai ales în sezonul rece când copiii sunt mai
predispuși la răceli. În timpul iernii, dacă școlarul
va consuma doza recomandată de ulei de pește,
imunitatea lui va fi ridicată și nu va mai fi atât de
predispus la răceli și gripe. Pentru fixarea calciului în oase putem administra copiilor ulei de ficat de
cod, fiindcă este bogat în vitaminele A și D și în acizi
grași omega 3. Acesta are beneficii în cadrul vederii, dispune de proprietăți antioxidante și luptă cu
afecțiunile precum osteoporoza sau lipsa de calciu.
Deși uleiul de pește are foarte multe beneficii
pentru copilași, acesta trebuie administrat după
reguli, în cantitățile necesare corpului său. Orice
substanță care este consumată în exces poate avea
efecte adverse, chiar dacă în cantitatea necesară
este un lucru sănătos.
Uleiul de pește conține cele 2 tipuri principale
de acizi grași omega 3, EPA și DHA, fiind astfel cea
mai bogată sursă naturală de acizi grași omega 3.
Deși unii copii mănâncă peștele, aceștia nu consumă o cantitate suficient de mare care să îi asigure
necesarul de acizi grași omega 3, iar din această
cauză părinții trebuie să le administreze suplimente
alimentare de ulei de pește, precum cele de la Lysi
Islanda.
Uleiurile de peşte LYSI şi suplimentele cu
Omega-3 Lysi sunt disponibile la distribuitori,
în farmaciile şi magazinele naturiste partenere,
Farmaciile Tei, Belladonna şi online:
www.sagasanatate.ro (Solicitaţi ofertele
speciale și produsele cadou)
tel.0722810692.
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BRONHOACTIV o echipă de specialişti

N

Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

enumăratele cazuri de infecţie respiratorie semnalate în conglomeratele urbane mai mari sau mai mici, cu simptomatologie polimorfă,
de la reprezentare oligosimptomatică-frusta, la cele grave (febră intensă, frisoane, astenie fizică marcată, tuse) induc chiar şi în mediile
bine informate anxietate şi nelinişte. Societatea umană în stare de normalitate depinde în mod concret de starea de sănătate a fiecărui individ în parte,
absenteismul fiind o realitate greu de depăşit când competenţa şi responsabilitatea celui absent nu poate fi delegată (lipsa de personal). Pentru pacient
este important ca afecţiunea să nu-l indisponibilizeze şi să nu-l îndepărteze
de îndatoririle de servici. Remediile eficiente sunt esenţiale pentru colectivităţiile umane supuse unor valuri succesive de viroze, gripe, infecţii nespecifice.
Bronhoactiv dispune de o ,,echipă de specialişti" care fiecare în parte, dar
şi fiecare împreună, reprezintă un detaşament de elită care intervine operativ când şi unde e nevoie. O componentă de bază a produsului Bronhoactiv
este Allium Cepa, care lichefiază expectoraţia (sulf alil propil şi tiosulfonati).
Ceapa neutralizează radicalii liberi, cheleaza metale, inhibă lipooxigeneaza,
peroxidaza lipidică şi scade LDL ( colesterolul rău). În acelaşi timp inhibă
citotoxicitatea indusă de peroxinitrit, ca şi nitrarea tirozinei intracelulare şi
inactivarea ROS intracelular. Ceapa este anticoangulantă, proprietate care
se dovedeşte utilă mai ales la pacienţii în vârstă, când acidoza în teritoriile
ateromatoase induc fără dubii tromboze greu de tratat în situaţiile respective.
Prezenţa de catecol, precatechina şi tiocianat o impune în profilaxia bolilor
cardio şi cerebrovasculare. Quercetina are efecte pozitive în astmul bronşic,
bronşita alergică fiind un antioxidant redutabil. Un alt component, Cetraria
Islandica acţionează prin izolichenan, lichenan, depsidone, acid protolichesterinic şi acidul usnic. Planta este utilizată ca atare în iritaţie faringiană, tuse
uscată, răguşeală, laringite acute, IACRS, dureri în gât. Are acţiune antiinflamatorie antibiotiocă, antitermică, amplifică şi elimină secreţiile pe arborele
traheo bronsic.
Patlagina, cunoscută şi folosită cu asiduitate pentru calităţile sale inegabile din afecţiunile respiratorii (bronşite, astm bronşic, tuse, IACRS, pneumopatii acute şi cronice). Conţine iridoizi (aucubina, flavonoizi, apigenina), tanin,
mucus, acid silicic, acizi carboxifenolici , saponina, terpenoizi. Contribuie decisiv în tratamentul bolilor infecţioase şi respiratorii ca antiviral, antioxidant,
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analgezic, antibacterian, imunomodulator. Teiul. Florile de tei încărcate de
simbolistică din perioadele mitice reprezintă un remediu important în răceli,
infecţii respiratorii, în special în sezoanele reci, acţionând prin diaforeză intensă, reducerea congestiei nazale, diminuarea iritaţiei faringo-amigdaliene,
expectorant, antispactic, diuretic, sedativ. Are în compoziţie kaempferon,
flavonoizi, acid p-cumarinic, mucilagiu. Este important raportul tanin/mucilagiu, cutanin peste 2%. Florile de tei sunt relaxante, antispastice cu efecte
terapeutice în insomnie, stres, cu palpitaţii pe fond de surmenaj. Busuiocul,
plantă iubită şi respectată, prezentă în mediul monarhic, are proprietăţi antibiotice, antifungice, antiinflamatorii, antioxidante. Recomandată în astm,
infecţii sinusale, IACRS, dispune de uleiuri esenţiale: linalool, metil chavicol,
eugenol, ca şi flavonoizi, polifenoli. Busuiocul este folosit în infecţiile cavităţii
bucale, antitermic, stimulează formarea de anticorpi în boli respiratorii, TBC
pulmonar, protector hepatic. Inhibă peroxidaza lipidică, creşte producţia de
mucus protector, îmbunătăţeşte performanţele memoriei, anticonvulsivant.
Verbascum un adevărat templu antioxidant, antimicrobian şi antiinflamator
cu mutiple principii active: flavonoizi, neolignan, saponine, iridoizi, monoterpene, acizi fenolici (vanilic, ferulic, procatehic), este un expectorant eficient,
emolient, antiinflamator, diuretic utilizat în răceală, gripă, astm bronşic, tuse
spastică şi multe alte boli respiratorii.
Hyppophae Rhamnoides, plantă cu spectru terapeutic impresionant: antioxidant, imunomodulator, antistres, hepatoprotector, cu peste 180 principii active
individualizate. Uleiul de catină îndeplineşte performanţa rară a raportului 1/1
-Omega 3 şi Omega 6. Îmbunătăţeşte performanţa fizică şi creşte rezistenţa la
hipoxie a celulelor nervoase, ca şi a cordului, îmbunătăţeşte funcţia mentală,
măreşte rezistenţa la stres prin reducerea stresului oxidativ al ficatului şi al
muşchilor. Scade permeabilitatea vasculară-capilară produsă prin creşterea
de ROS şi RNS( reactiv nitrogen species)-care pot amplifica distrugerea oxidativăa a lipidelor, proteinelor şi DNA. Este un reputat cardioprotector, şi antiaterogen, conform medicinei tibetane. Flavonoidele din catină îmbunătăţesc
activitatea sistemului cardiovascular, dintre acestea menţionand Quercetina şi
izoramnetina. Cătina are efecte protective în ischemia miocardică, reperfuzie,
patologia neoplazică. Deasemenea, flavonoidele reduc trombozarea vasculara
şi protejează celulele endoteriale de LDL oxidat. S-a confirmat efectul antiviral
mai ales împotriva virusului gripal şi a herpes virusului. Bronhoactiv acţionează
concomitent pe toate aceste repere menţionate, într-un timp redus şi cu eficienţă maximă. Se administrează 3-6 linguri, se poate asocia cu antitermice şi
antiinflamatorii, Ortogel, ca şi cu Influrex, comprimate.
LABORATOARELE ELIDOR
Tel: 021.335.95.63, 021.336.77.78
www.elidor.ro; email: office@elidor.ro
Pentru precizări şi informaţii suplimentare consultaţi
site-ul: secreteledoctorului.wordpress.com

DERMATOLOGIE

Cum tratăm urmele
verii trecute pe piele
După expunerea la soare și vânt din timpul verii, pielea trebuie îngrijită într-un mod special.
Întâi calmate efectele acestor factori poluanți
cu nutrienți uleioși, după care exercitată o
acțiune reparatorie cu alantoină, aloe, vitamina
E și alte uleiuri speciale cum sunt cele de susan, cătină, galbenele.

P

ielea trebuie hidratată mai întâi cu apă
sau extract de castraveți, aloe, unturi
și uleiuri care au proprietatea de a o
reține: cacao, shea, sâmburi de struguri. Acidul linoleic este foarte ușor încorporat
de piele, nu lasă urme și senzație de piele grasă.Tot el reduce pierderea de apă, penetrează rapid epiderma și restabilește elasticitatea
acesteia. Cercetările recente au scos la iveală
că acest ulei are un vizibil efect antirid, ajutând
pielea să-și recapete suplețea și vitalitatea.Poate fi folosit cu succes pentru a proteja epiderma de acțiunea nocivă a razelor solare precum
și împotriva vântului. Aloe Vera a început să fie
utilizată de acum 6000. Puterea sa terapeutică provine în principal de la cantitatea mare
de apă pe care o conține (95%). Apa facilitează
absorbția anumitor substanțe active cum ar fi
vitaminele (A, B, C, D, E), sărurilor și oligo elementelor. În același timp, planta de aloe aduce
și un aport de aminoacizi pe care organismul
uman nu îi poate produce. Ingredientele active
penetrează cele 3 straturi ale pielii: epidermul,
dermul și hipodermul, exercitând o acțiune anti
bacteriană și anti depozite adipoase care sigilează porii. Acțiunea nutrienților stimulează
producția de noi celule și oferă suport în anumite dezechilibre ale pielii determinate de alimente, arsuri solare, cosmetice inadecvate, cicatrizare. Planta de aloe este de asemenea foarte
eficace în tratarea pielii uscate, având acțiune,
anti-aging, cu efect de calmare și adecvată pielii

sensibile și atopice datorită rolului hipoalergenic. Originară din Asia, elixirul miraculos al vieţii, extractul de Centella a fost foarte bine documentat de medicina chineză. Acţiunea sa se
manifestă prin stimularea sintezei de colagen,
elementul structural de bază al pielii dar inhibă
şi reacţiile inflamatorii care conduc la apariţia
cicatricilor. Această acţiune se explică prin fitonutrienţi naturali din extract. Combinația dintre acidul linoleic și extractele vegetale de Aloe
Vera şi Centella asiatică are un efect de protecţie şi de vindecare la nivelul zonei de aplicare,
îmbunătăţind circulaţia capilară prin favorizarea
refacerii celulelor epidermice.

21

ONCOLOGIE

Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
Nu există bucurie mai mare, decât aceea
de a primi vești bune de la cei care consumă
Bio Active MC Oyama Agaricus și văd rezultate
bune și foarte bune.

1.

Domnul T.R., 65 de ani, probleme renale grave (medicul i-a spus că este foarte
aproape de dializă, nivelul creatininei extrem de
ridicat). Domnul a decis să ia progresiv, până la 4
pliculețe/zi. După 2 luni, deja analizele arătau mai
bine, iar dumnealui continuă activitățile zilnice în
ritmul obișnuit. Evident, este atent și la regimul
alimentar. Ne-a bucurat rezultatul dumnealui,
mai ales pentru că inițial era sceptic la ideea de
supliment alimentar.

2.

Domnul A.P., 70 ani, cancer la colon cu
multiple metastaze. Domnul nu se mai ridica din pat, nu se putea alimenta (nici poftă de
mâncare nu avea), iar din cauza durerilor lua analgezice foarte puternice. Într-o astfel de situație,
familia a decis să îi administreze Bio Active MC
Oyama Agaricus, progresiv, până la 4 pliculețe/zi.
După 10 zile, soția ne-a contactat și ne-a comunicat că domnul a început să mănânce mâncare
pasată, se poate ridica în șezuț, sprijinit, iar durerile s-au ameliorat, astfel că a scăzut cantitatea
de medicamente analgezice.
• SINGURUL PRODUS 100% EXTRACT DIN
CIUPERCA LUI DUMNEZEU!
• GARANȚIA CALITĂȚII JAPONEZE!
• MINIME ÎMBUNĂTĂȚIRI ÎN 10-12 ZILE!
• SFATURI PERSONALIZATE DE
ADMINISTRARE DATE DE SPECIALIȘTI
• MAI PUȚINE DURERI, MAI PUȚINE STĂRI
DE RĂU, MAI MULTĂ VITALITATE!
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Recomandăm achiziționarea din punctele de distribuție menționate pe site-ul nostru
(farmacii sau magazine naturiste) și verificarea
compatibilității produsului cu tratamentul dat de
medicul curant.
Bio Active MC este un supliment alimentar și
nu înlocuiește tratamentul recomandat de medic
sau un regim alimentar variat. Rezultatele diferă
în funcție de organismului fiecărei persoane, dar
este intrutotul natural și ajută la buna funcționare
a
organismului.
De
asemenea,
prin bogatul
conținut de
Beta-D-glucan, luptă cu
celulele canceroase.
Vă recomandăm să îl achiziționați din punctele autorizate de pe site-ul nostru, pentru a
beneficia de sfat autorizat de administrare.
De ce Bio Active MC ?
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Deoarece conține 100% extract din ciuperca Agaricus
Blazei Murill, denumită ”Ciuperca lui Dumnezeu” cunoscută pentru acțiune anti-tumorală puternică.
l Deoarece ciuperca este cultivată în mediu natural,
nu în seră, fără îngrășăminte chimice.
l Deoarece Bio Active MC îți oferă garanția calității japoneze, prin mărcile primite de la asociații de Medicină Alternativă și Complenetară din Japonia.
l Deoarece îl achiziționezi din farmacie sau plafar, cu
indicații de administarer personalizate.
l Deoarece vezi minime îmbunătățiri ale stării de sănătate în 10-12 zile !
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Conține 120 de elemente necesareorganismului
(minerale, minoacizi, oligoelemente) și este ușor de
înghițit și de asimilat!

ONCOLOGIE

Sfaturi de nutriție:
Cancerul de vezică urinară
Autor:
Camelia Moldovan,
nutriționist-dietetician al clinicii Medisprof

Cancerul de vezică urinară este o afecțiune
complexă în care celulele maligne se dezvoltă
în țesutul vezicii urinare. Ca în cazul oricărui tip
de cancer, alimentația și stilul de viață au un rol
important în prevenirea, dar și îmbunătățirea
calității vieții în cazul unui bolnav de cancer.
Obiceiurile alimentare nesănătoase pot crește
riscul dezvoltării cancerelor, inclusiv cel al
cancerului de vezică urinară.
”Alimentatia sănătoasă după diagnosticarea
cancerului de vezică urinară nu reprezintă
renunțarea consumului alimentelor preferate,
ci renunțarea la alegerile alimentare greșite.”
1. Ajută sucurile naturale (morcov, sfeclă
roșie, urzică, varză, pătrunjel) în tratarea
acestui tip de cancer?
Sucurile de fructe și legume proaspete
conțin agenți care protejază împotriva cancerului. Unii agenți sunt disponibili în sucuri iar alții
se găsesc în fructul consumat proaspăt. Cu toate acestea, o mare parte din cantitatea de fibre
este îndepărtată din cele mai multe fructe și legume; la fel este și în cazul suplimentelor vitaminice, acestea sunt lipsite de fibre. Fibrele la
rândul lor sunt considerate factori de protecție
pentru anumite tipuri de cancer, motiv pentru
care se recomandă consumul fructelor și a legumelor ca atare, în defavoarea sucurilor sau a
suplimentelor.
Consumul de fructe și legume sau a sucurilor făcute din acestea nu reprezintă o modalitate de tratare a cancerului. Deși există dovezi
științifice conform cărora, în urma depistării bolii, consumul de fructe, legume și sucuri nu ar
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avea beneficii semnificative, este puțin probabil a fi dăunătoare. Însă, trebuie avut în vedere
cantitatea și tipul de fructe/legume consumate
sau utilizate la prepararea sucurilor.
2. Câteva sfaturi de nutriție.
Consumul suficient de apă zilnic poate ajuta la reducerea riscului apariției cancerului de
vezică urinară, dar nu există nici o recomandare specifică de creștere a consumului de apă în
urma diagnosticării. În general, organismul se
menține hidratat printr-un consum de aproximativ 1–2 litri de apă pe zi, dar o sursă importantă este reprezentată de alimentele consumate pe parcursul zilei, precum și din alte lichide sau băuturi.
Pe de altă parte, alimentația sănătoasă este
întotdeauna o modalitate de a-i oferi organismului o șansă pentru prevenirea și combaterea bolilor. Alegerea unei varietăți de alimente
din toate grupele alimentare ajută la asigurarea unui aport de nutrienți necesari bunei
funcționări a organismului.
Recomandările
unei alimentații sănătoase:
l consumați cât mai multe alimente de origine vegetală, care includ nu numai fructe
și legume, ci și cereale cum sunt: pâinea
integrală, orezul, pastele, cerealele integrale, leguminoasele (mazăre, fasole, linte, năut etc.), nuci și semințe;
l consumați alimente din cele enumerate
mai sus, cinci porții pe zi sau mai mult;
l evitați sau limitați alimentele cu conținut
crescut de grăsimi;
l limitați aportul de alimente de origine
animală;
l evitați consumul excesiv de alcool.

PEDIATRIE

Reflexul automat de pășire
și mersul independent
Încă din primele zile de la naștere bebelușul este
testat de medicii neonatologi și pediatri pentru a
se observa anumite reflexe fiziologice. Unul dintre acestea este reflexul de pășire, atunci când
copilul este pus cu tălpile pe o suprafață dură,
acesta pășește automat.
Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe
www.kinetobebe.ro

A

mână și apoi să facă tranferul de la un obiect de care
se ține către un altul aflat la un pas distanță. Astfel
pas cu pas începe mersul independent.

Când se ridică în picioare copilul?
În jurul vârstei de 9 luni copilul se ridică în picioare. Își dorește să ajungă să vadă mai sus, așa
că se agață cu mâinile de marginea canapelei sau
de barele de la pătuț, pune un picior în față ca un
cavaler și se ridică. Este foarte mândru că a reușit
ridicarea și este frumos să-l încurajați verbal. Primele ridicări sunt urmate de căzături pentru că nu
reușește să se sprijine mult timp, de aceea este important să fie într-un spațiu unde să nu se accidenteze. De obicei, copilul se ridică în picioare cam în
aceeași perioadă cu mersul de-a bușilea.

Are deja mai mult de un an și nu merge, este
nevoie să-l ajut?
Mersul independent se petrece în jurul vârstei de
1 an- 1 an și 2 luni, dar vârsta limită fiziologică se
poate întinde până la 1 an și 6 luni. Copilul nu trebuie ajutat indiferent de vârstă, ci trebuie stimulat
și mers la specialist dacă această achiziție motorie
întârzie.

cest reflex este folosit doar pentru interpretare și nu este necesar să fie exersat
de părinți. Din păcate sunt copii puși în picioare chiar de la vârsta de 3 luni și forțați
să-și suporte greutatea corpului pe un sistem musculo-scheletal fragil. Acest reflex diminuează ca
intensitate în jurul vârstei de 3-4 luni, dar exersat,
poate persista și nu este necesar.
Toate reflexele sunt integrate la nivelul sistemului nervos pe măsură ce copilul evoluează din punct
de vedere neuromotor și de aceea trebuie să-l lăsăm să-și urmeze cursul fiziologic specific vârstei.

Când și cum începe mersul?
După ce copilul se ridică bine, își susține bine greutatea corpului pe picioare, este este capabil să se
țină de marginea patului sau a pătuțului și să meargă
în lateral. Această etapă se petrece în jurul vârstei de
11 luni. Cu timpul se poate susține doar cu o singură
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Îl țin sau nu de mâini dacă el mă solicită?
Copiii își doresc foarte mult să meargă, dar de
cele mai multe ori, parinții își doresc mai mult decât
ei. De aceea la orice ridicare a copilului, consideră
că acesta este pregătit să meargă și îl susțin. Cu cât
este ajutat copilul, cu atât mersul independent este
întârziat, dependența de părinți crește și pot apărea chiar și deviații osteo-articulare. De nu trebuie
ajutat copilul să meargă, el știe și o va face singur
atunci când este pregătit.

Când să mergem la kinetoterapie?
Ideal ar fi ca stimularea neuromotorie să se facă
de la primele semne de întâziere în dezvoltare. Nu
trebuie să așteptăm până la 1 an jumătate să observăm că nu merge copilul independent și atunci
să consideram că există o problemă, ci orice întârziere în achizitii motorii ar trebui să ne aducă la un
kinetoterapeut pentru un sfat.

EVENIMENTE
MEDICALE
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Ulei din ﬁcat de cod Islandez
cu aromă de lămâie și mentă

NOU!

Acum mai fresh,
pe gustul
tuturor

Susţine dezvoltarea normală a creierului și a sistemului osos
Stabilizează dispoziţia și reduce hiperactivitatea
Îmbunătăţește memoria, vederea și somnul
Stimulează sistemul imunitar
Numărul 1 mondial în producţia
de ulei din ﬁcat de cod

www.lysi.ro

