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ONCOLOGIE

„Către anul 2020, cancerul
va depăşi bolile cardio-vasculare,
devenind ucigaşul numărul unu“
Interviu cu
prof. dr. Lucian Miron,
Institutului Regional
de Oncologie din Iași
Specialiștii din domeniul oncologiei spun că în
ultimii ani, lupta știinţei cu cancerul înregistrează
progrese remarcabile, dar nu reușește încă
vindecarea pacienţilor care se află în stadii
avansate.
Cancerul tinde sa devină o problemă planetară
implicând nu numai o profundă suferinţă umană
ci și o presiune în creştere asupra sistemelor de
sănătate. Cancerul reprezintă un grup heterogen
de boli caracterizate prin creșterea necontrolată,
invazia locală și diseminarea celulelor de la
nivelul ţesutului de origine sau primar spre alte
sedii ale organismului. Suntem astăzi capabili să
vindecăm cancerele în stadiile I şi II de cancer
dar capacitatea celulelor maligne de a disemina
la distanţă în ţesuturi și organe (metastazare)
transformă cancerul dintr-o boală de organ într-o
patologie sistemică, ceea ce motivează includerea
terapiilor sistemice în managementul cancerului
şi reprezintă dificultatea principală în a identifica
şi distruge toate celulele maligne diseminate
în organism, ceea ce reprezintă caracteristica
tumorală a stadiile III şi IV care sunt dificil de
vindecat.
Credeţi că boala “cancerul” poate fi prevenită?
Omenirea se găseşte în faţa unei probleme de
sănătate critice: în următoarele decade, cancerul
va deveni cea mai importantă boală mondială.
Către anul 2020, cancerul va depăşi bolile cardiovasculare, devenind ucigaşul numărul unu, cu o
tendinţă de dublare a numărului cazurilor şi
deceselor în anul 2030. Actual, cancerul omoară
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mai multe persoane decât SIDA, tuberculoza
şi malaria la un loc, fiind responsabil de 7,9
milioane de decese în anul 2007, din care 72% în
ţările în curs de dezvoltare. Cancerul continuă să
reprezinte o problemă globală ce determinând
circa 12,5% din toate decesele în întreaga lume.
90% din cancerele umane se datorează factorilor
exogeni (externi organismului) dintre care cei mai
importanţi aparţin “stilului de viaţă” - fumatul şi
dieta. Acţionând preventiv numai asupra fumatului
şi a alimentaţiei am putea preveni apariţia a 65%
dintre cancerele actuale!
Ce părere aveţi despre rata mortalităţii crescute,
în rândul tinerilor, datorită acestei boli?
Cancerul apare, din păcate şi la vârstele tinere.
Sunt unele cancere precum leucemiile, limfoamele,
tumori cerebrale, sarcoamele osului şi altele care
sunt mai frecente la vârstele tinere. La această
categorie de vârste este implicat factorul genetic
adică moştenirea familială. La persoanele cu
antecedente semnificative de cancer, măsurile
de profilaţie şi de conduită ar trebui aplicate mai
precoce. Nu se poate afirma “o rată a mortalităţii
mai crescute la tineri”. Mult cancere ale tânărului,
deşi agresive pot fi tratate cu mai mult succes decât
la vârstnici!
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Importanța
prevenției
cancerului
Interviu cu
dr. Radu Dan Cristian,
medic specialist
Obstetrică-Ginecologie
Neolife Medical Center
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În ce măsură vin femeile la un consult de
prevenție, comparativ cu cele care vin determinate
de o problemă?
Sunt mai puține cele care vin pentru prevenție.
În ultima perioadă companiile, dar și instituțiile
de stat asigură angajaților acces la servicii de
sănătate, abonamente medicale. Datorită faptului
că pot accesa consultații fără a mai trece prin
birocrația asigurărilor naționale de sănătate
determină pacientele să profite de acest beneficiu
și să vină la investigații de rutină, prevenție. Testul
Papanicolau e exemplul clasic de investigație
făcută pentru prevenție. Pacientele vin des pentru
a efectua testul, deși la întrebarea ”Pentru ce faceți
acest test?” majoritatea nu or să știe să răspundă.

Întrucât poate fi prevenit, cancerul de col uterin nu
ar trebui să mai existe.

Este cancerul o boală care poate fi prevenită?
În unele instanțe, da, cancerul poate fi prevenit.
Fumatul poate predispune la o serie de cancere, cel
mai cunsocut fiind cancerul pulmonar. Teoretic este
incriminat și pentru factorii de risc ai cancerului
de col, spre exemplu. În ceea ce privește prevenția
în cazul cancerului de col cauzat în mare parte de
infecția cu Papilloma Virus, ca metode de prevenire
amintim folosirea prezervativului și vaccinarea. În
țările în care vaccinarea se practică pe scară largă,
numărul de cazuri de cancer de col uterin este
foarte foarte scăzut. De asemenea, Papanicolau
este recomandat pentru leziunile preneoplazice,
care poate să conducă la o urmărire, respectiv
la tratament adecvat care poate să oprească
dezvoltarea leziunii către cancer de col uterin.

Când și cui îi este recomandat să facă un
screening?
În ceea ce privește cancerul de col uterin, după
începerea vieții sexuale, în funcție de diversele
moduri în care reglementează organismele
medicale din lume, pentru Papanicolau vârsta de
21 ani, 23 ani. Dar ține de momentul începerii vieții
sexuale, orice metodă se screening are rolul să
găsească cât mai multe, deci să răspundă bine la
un raport preț-eficiență. Dacă facem multe teste
și găsim puține cazuri, înseamnă că nu este un test
eficient, așa încât pentru cancerul de col uterin
este bine să știm când a început viața sexuală
deoarece o tânără care și-a început viața sexuală la
13 ani, evident că până la 23 ani sunt 10 ani în care
se puteau întâmpla multe lucruri.

În ce constă screening-ul în cancer?
Mamografia și ecografia mamară. Când a
început să fie utilizată mamografia în sceening-ul
pentru cancerul de sân, s-a constatat că nu este
cea mai eficientă metodă la femeile tinere, este
eficientă la vârsta la care numărul de cazuri este
mai mare, după 40 de ani. Când numărul de cazuri
de cancer este mai mare, și în plasa reprezentată
de screening sunt prinse mai multe cazuri. Pe de
altă parte nu este o metodă destinată depistării, să
zicem, cazurilor incipiente. Multe trec, dar este una
dintre metode și cea mai eficientă de până acum.

HC/0220/65_3
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Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
1.

Doamna V.A. din jud. Iasi,75 de ani, cancer
la sân, a fost operată și apoi a decis să ia
Bio Active MC , câte 2, apoi câte 3 pliculețe/zi.
A început administrarea acum 9 ani și de
atunci investigațiile au confirmat că celulele tumorale nu s-au regenerat, prin urmare
starea pacientei este una foarte bună.

în funcție de organismului fiecărei persoane,
dar este întrutotul natural și ajută la buna
funcționare a organismului. De asemenea, prin
bogatul conținut de Beta-D-glucan, luptă cu
celulele canceroase.

2.

Domnul M.F. din jud. Galați, 78 de ani,
metastaze la colon. Pacientului nu ni s-a
recomandat operația, din cauza stării generale extreme de precare. A decis să ia Bio Active MC câte 3 pliculețe/zi și, după 4 luni, starea
dumnealui s-a îmbunătățit. Pofta de mâncare a
revenit, durerile s-au ameliorat, a luat 2 kg în
greutate și analizele au ieșit în parametri normali. Tumorile au scăzut aprox 2 cm, urmând ca
investigațiile să fie refăcute după 6 luni.
Veste bună pentru pacienții din Iași, Bacău și
Neamț: din luna iunie Bio Active MC se găsește
și în farmaciile Sfântul Spiridon din Iași, Bacău
și Piatra Neamț!

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!
Recomandăm achiziționarea din punctele
de distribuție autorizate, menționate pe site-ul
nostru (farmacii sau magazine naturiste) pentru
a beneficia de sfat autorizat de administrare
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
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Active MC ?
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 antitumorală 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, aminoacizi, oligoelemente) și
este ușor de înghițit și de asimilat!
l

Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading,
Tel/Fax: 0368/ 452 849 • Mobil: 0723.93.30.17

E-mail: office@ejtrading.eu • Web: www.ejtrading.eu

031 9902
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MEDICINĂ DE
FAMILIE

Întărirea imunitară – calea
către un organism puternic
Laboratoarele Plantextrakt vă propun metode
de apărare naturală a organismului cu extracte
fitoterapice și gemoterapice (din părți tinere de
plantă), obținute prin prelucrarea plantelor în
stare proaspătă, metodă care conservă întreg
fitocomplexul vindecător al plantelor.

P

lanta general recunoscută pentru proprietatea de creștere a rezistenței organismului, Echinacea, este prelucrată la
Plantextrakt sub formă de suc obținut
prin presare la rece din Echinacea purpurea (de
cultură ecologică) – forma de extracție cu cea mai
mare putere imunostimulatoare, cu eficiență în
tratamentul preventiv şi de susţinere în infecţii ale
căilor respiratorii şi ale căilor urinare inferioare.
Sucul de Echinacea purpurea este component
al produselor Plantextrakt destinate întăririi
imunitare - Imunogrip plus zinc și vitamina C,
Imunogrip Junior, Polygemma 17-Imunitate dar și al altor produse recomandate la debutul
afecțiunilor respiratorii - Imunorezistan forte,
Imunorezistan Junior – pentru completarea
acțiunii produselor. Asocierea sucului de
Echinacea purpurea cu extracte gemoterapice,
constituie un sprijin pentru întărirea, refacerea și
detoxifierea organismului.
Cum se va alege produsul potrivit?
Pentru copiii între 1 și 7 ani, recomandăm cure
periodice cu Imunogrip Junior, înaintea şi în
timpul perioadelor cu risc crescut de îmbolnăvire
(în general, toamna și primăvara), dar
recomandarea este valabillă și pentru creșterea
armonioasă a copilului, prin efectele produsului
osteoblastic (susține formarea oaselor) și
vitaminizant, date de gemoterapicul din mlădițe
de Măceș din compoziția produsului. Nu se va
administra concomitent cu vaccinările, ci doar
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după 4-6 săptămâni de la efectuarea vaccinului.
Administrarea se face în cicluri de 4 zile urmate
de 4 zile pauză, timp de 4-6 săptămâni.
Pentru copilul care este anemic, slăbuț,
eventual cu întârzieri şi tulburări ale creşterii,
tulburări ale dentiţiei (întârzieri ale erupţiei
dentare, carii dentare), recomandăm asocierea în
pauzele de 4 zile de la administrarea de Imunogrip
Junior, să se administreze copilului Vitanemin
Junior, sirop antianemic și vitaminizant pentru
copii, un produs complex fito-gemoterapic
(conține și extracte gemoterapice din muguri
de Brad și din mlădițe de Cătină roșie). Se
administrează în funcție de vârstă: copii 1-3 ani
câte 5 ml de 2 ori pe zi; copii 4-8 ani câte 5 ml de
3 ori pe zi.
Pentru adulți și copii peste 7 ani există
produsul Imunogrip plus zinc și vitamina C,
ce conține pe lângă sucul de Echinaceea
purpurea, extract din fructe de Măceș (vitamina
C naturală) și o sare de zinc, asigurând doza
zilnică recomandată pentru zinc și Vitamina C. Se
recomandă adulților și copiilor peste 7 ani, câte 3
ml de 3 ori pe zi, în puțină apă, în cicluri de 4 zile
urmate de 4 zile pauză, timp de 4-6 săptămâni.
O altă opțiune pentru copii și adulți, este
produsul gemoterapic complex Polygemma 17 Imunitate, care conține suc de Echinacea
purpurea alături de extracte gemoterapice din
muguri de Cătină, muguri de Porumbar și mlădițe
de Măceș. Acest produs poate fi folosit pentru
creșterea rezistentei organismului, mai ales la
persoane slăbite, fără poftă de mâncare și care
fac frecvent infecții, răceli sau în caz de răceală
(chiar alături de antibiotic la nevoie), precum și în
convalescență.
Convalescența, perioada în care ne revenim
după o boală, este deseori ”neglijată”.În această
perioadă este important să ne odihnim suficient
și să continuăm tratamentul pentru regenerarea

și curățarea organismului (eliminarea toxinelor
rezultate din lupta cu boala). Altfel există
posibilitatea unor noi afecțiuni respiratorii.
Polygemma 17 – Imunitate se administrează
adulților și copiilor peste 7 ani, câte 2 ml de 3 ori
pe zi, diluați în puțină apă, cu aproximativ 20 de
minute înainte de masă, în cure de 4-6 săptămâni.
Pentru copii între 2-7 ani câte 1 ml de 3 ori pe zi.
Cea mai bună protecţie o oferă administrarea
cu cel puţin o lună înainte de expunere la
virusurile gripale, astfel încât răspunsul imunitar
să fie asigurat (perioada februarie – martie;
septembrie – octombrie).
De asemenea, imunitatea intestinală este
esenţială, fiind responsabilă de 70% din
capacitatea de apărare a organismului.Toxicitatea
intestinală generează o autointoxicare ce se
poate manifesta nu numai local, ci şi la multe
nivele în organism, în funcţie de sensibilităţile
fiecărui individ (oboseală, nervozitate, probleme
gastrointestinale, erupţii cutanate, dureri de cap,

artrită, dureri lombare, sciatică, alergii, astm,
probleme cardiace etc).
Polygemma 15 – Intestin detoxifiere,
combinaţie de extracte gemoterapice din
mlădiţe de Merişor, muguri de Nuc şi muguri de
Stejar, reglează funcţionalitatea şi motricitatea
intestinală, reechilibrează flora intestinală,
reduce infecţiile şi inflamaţia de la nivelul
intestinului subţire şi gros. Preparatul are şi
efect tonic general, ameliorând astenia fizică şi
psihică. Se administrează câte 2 ml de 2 ori pe
zi, dimineaţa şi la prânz, înainte de mese, diluaţi
în puţină apă, cure de 1 2 luni, repetate la nevoie.
Se poate asocia cu preparatul Giardinophyt (o
formulă originală dr.farm.Ovidiu Bojor), pentru a
completa efectul detoxifiant cu cel antiparazitar.
Alegerea uneia sau mai multor abordări de
întărire a imunității rămâne o alegere în funcție de
sensibilitățile fiecărei persoane, iar preparatele
naturale Plantextrakt, prin gama largă a ofertei,
pot fi printre opțiunile dumneavoastră.
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Purtarea sănătoasă a
bebelușului (babywearing-ul)
Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe
www.kinetobebe.ro

Î

n ultima perioadă mamele sunt suficient de informate pentru a învăța despre cum este mai
bine să își poarte copilul. Dacă până acum fiecare
cuplu achiziționa un cărucior pentru a-și plimba
bebelușul, chiar înainte ca acesta să se nască, de curând ei amână această decizie pentru că au apărut și la
noi aceste sisteme de purtare (deși există de foarte mult
timp la alte popoare) ce sunt preferabile datorită multor
aspecte pozitive.
Informați-vă să nu greșiți în alegerea sistemului,
deși poate scrie pe el că este ergonomic, nu înseamnă
că este.
Sistem ergonomic versus sistem neergonomic
În sistemul ergonomic:
l Copilul este purtat doar cu fața către părinte (niciodată
cu spatele);
l Poziția membrelor inferioare: genunchii să fie mai sus
decât bazinul, ca sprijinul să nu fie pe oasele bazinului,
iar coapsele cât mai depărtate și lipite de trunchiul părintelui purtător;
l Materialul de jos să îmbrace în totalitate coapsele, până
la nivelul genunchilor, pentru o susținere cât mai uniformă și o bază mai mare de susținere;
l Spatele copilului să nu fie forțat să stea drept, în primele șase luni va fi în forma de “C”, fiziologică și materialul
să fie moale și să îmbrace cât mai mult din spatele
copilului;
l După primele 6 luni de zile copilul își poate controla
trunchiul și își alege singur poziția spatelui.
În sistemul neergonomic:
l Copilul stă cu coapsele atârnate și întinse, ceea ce poate duce la o luxație de șold;
l Din cauza susținerii bazinului și nu a coapselor, se exercită o presiune mare la nivelul pubisului copilului, ceea
ce poate produce dureri la acel nivel și tulburări de statică vertebrală;
l Capul copilului este în flexie atunci când este purtat
cu fața spre sensul de mers, ceea ce poate duce la

22

deviații ale coloanei cervicale și tulburări respiratorii
dacă adoarme copilul cu bărbia în piept;
l Materialul de la spatele copilului este rigid și îi forțează
coloana vertebrală să stea dreaptă, nefiziologic;
l Suprastimulare a bebelușului ca urmare a expunerii cu
fața către mediul extern unde pot fi zgomote puternice,
aglomerație, lumini care îl pot deranja.
Aș evita purtarea copilului în sistem de purtare în
cazul unui copil cu tonus muscular scăzut (hipotonie),
atunci când prezintă o poziție a membrelor inferioare în
“batracian’’ (coapsele depărtate și genunchii se sprijină
pe masă, atunci când stă pe spate). În aceste cazuri pot
apărea contracturi ale musculaturii de pe partea externă a coapsei și este de evitat să stea copilul cu coapsele
abduse (depărtate).
Pentru copiii cu tulburări de tonus muscular de tip
hiperton (contracturi la nivelul musculaturii membrelor
inferioare) purtarea în sistemele ergonomice are beneficii multiple: o poziționare corectă a membrelor (astfel
ca musculatura ce tinde să fie scurtată, cea de pe partea
internă a coapselor, se relaxează și se întinde), tedința
lor de subluxație a șoldului este diminuată, coloana vertebrală nu este forțată să stea într-o poziție incorectă și
poziționarea la verticală este benefică pentru acești copii,
se simt mai aproape de părinte și sunt mai liniștiți.
În primele 6 luni copilul își dezvoltă musculatura
paravertebrală și până ajunge să stea în funduleț și să
poată învinge gravitația prin poziția lui la verticală, aș
recomanda purtarea pentru perioade scurte de timp
(cred că exagerăm dacă plecăm la cumpărături cu copilul și îl purtăm 3-4h în primele luni de viață). Chiar dacă
este susținut corect de sistemele de purtare, pauzele
pentru a fi poziționat la orizontală sunt benefice. Consider
că totul trebuie făcut cu măsură și oricât de mult iubim
libertatea pe care ne-o oferă babywearing-ul să nu uităm
că un bebeluș trebuie să se miște liber cât mai mult
timp pe perioada zilei.
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Nasul înfundat la copii
Autor:
Dr. Cristina Mihalache,
medic primar pediatru Regina Maria

Nasul înfundat la copii este una dintre cele mai
des întâlnite cauze de disconfort fizic și unul
dintre cele mai frecvente motive pentru care
părinții solicită consult medical.

C

ongestia nazală (denumirea medicală) este
o problemă pentru cei mici și o grijă pentru
părinți. Când copilul are nasul înfundat este
deseori agitat, nervos, mesele și somnul fiind afectate.
Cauzele sunt variate, dar cel mai frecvent este
vorba de:
l infecții. Acestea pot fi virale sau bacteriene. Pe
lângă obstrucția nasului, copilul prezintă și febră,
secreții nazale apoase sau mucopurulente,
durere în gât, stare generală modificată, lipsa
apetitului.
la
 lergii. Sunt din ce în ce mai des întâlnite. Nasul
înfundat se asociează cu strănut des, secreții
nazale transparente, mâncărime la nivelul
nasului, eventual afectarea concomitentă a
ochilor (roșeață, secreții, mâncărime). Starea
generală este bună, apetitul nu este modificat.
lm
 odificări anatomice și anomalii de structură.
Cel mai frecvent este vorba de polipi (sau
vegetații
adenoide),
specifici
perioadei
copilăriei. Prezența lor duce la respirație orală
cvasipermanentă (copilul respiră pe gură mai
tot timpul), facies caracteristic adenoidian,
discomfort în special în timpul somnului.
lc
 orpi străini intranazali. Obstrucția nazală și
secrețiile nazale sunt localizate la o singură
nară, apare de regulă la grupa de vârstă 1-3 ani.
Cel mai des întâlnite sunt pietricele, sâmburi
mici, biluțe, hârtie, părți mici din jucării.
De ce este important să luăm măsuri?
Înlăturăm disconfortul copilului, îi îmbunătățim
calitatea somnului, a alimentației și îl ferim de cea
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mai frecventă complicație, otita. Otita înseamnă o
inflamație la nivelul urechii, copilul percepând-o
sub formă de durere (de obicei intensă), senzație
de ureche înfundată, clipocit sau scăderea auzului.
Cei mici sunt mai predispuși la otită față de adulți,
datorită particularităților anatomice. Trompa lui
Eustachio (legătura dintre nas și ureche) este mai
scurtă și cu traiect orizontalizat, favorizând astefel
trecerea infecției de la nas spre ureche.
Ce putem face până ajungem la medic pentru
tratament specific?
Igiena nasului. Se folosește ser fiziologic
sau apă de mare, care puse în nas înmoaie
secrețiile nazale, acestea putând fi eliminate mai
ușor. Dacă copilul este mic și nu știe să sufle
nasul există instrumente care ajută la extragerea
secrețiilor.
Umidificarea aerului cu umidificator de
cameră care să asigure o umiditate de 40-60%.
Uleiuri esențiale cu efect decongestionant
puse în aparat de cameră sau pe o batistă în
apropierea copilului, nu direct pe piele.
Îndepărtarea
potențialilor
alergeni:
animale de casă, perne și pilote cu puf,
evitarea fumului de țigară, cosmeticelor, parfu
murilor de cameră, plantelor.
În cazul nasului înfundat, părinții se pot adresa
medicului de familie, medicului pediatru sau
medicului ORL-ist.

1.

2.
3.
4.

Semne de alarmă care necesită prezentarea
de urgență la medic:
1. vârsta copilului sub 3 luni
2. afectarea somnului și/sau a alimentației
3. scăderea auzului
4. dureri de urechi (otalgie)
5. febră înaltă (peste 39 grade)
6. respirație urât mirositoare
În urma examenului de specialitate copilul va
primi un diagnostic și un tratament specific, adică
medicamente și sau proceduri care vor îndepărta
cauza nasului înfundat și vor ușura respirația.

Apa de mare
izotonica

- Soluție izotonică cu apă de mare
pentru curățare și igiena nazală;
- Hidratează mucoasa nazală;
- Ajută în rinite, sinuzite și febra
fânului;
- Calmează mucoasa iritată în
timpul alergiilor și infecțiilor.
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SILVA SOLARIS
- un reper în tratamentul stărilor gripale -

B

Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

olile virotice se manifestă în ultima perioadă în contextul globalizării,
ca un fenomen cu evoluție de multe ori surprinzătoare, atipic și de
multe ori foarte grav. Existența unui produs cu potențial terapeutic
semnificativ este importantă pentru a intervenii operativ în evoluția
acestor afecțiuni. Echipamentul imunologic al fiecărui pacient se raportează la vârstă, contextul fiziologic, epidemiologic, economic, socio-profesional.
Interacțiunea pacient-factor patogen proiectează debutul bolii care poate
avea evoluție imprevizibilă, implicând factori conjuncturali (statusul imunologic, virulența factorului patogen, etc). Este necesar să dispunem de un produs cu potențial terapeutic important care să acționeze ca imunomodulator,
bactericid, virulicid, fungicid în confruntare cu agresiunea viro-microbiană,
care la rândul ei induce imunodepresie și nenumărate complicații. Siropul
Silva Solaris reprezintă un complex terapeutic construit pe virtuțile terapeutice ale unor plante, care fiecare în parte, reprezintă adevarate forțe în fitoterapia euro-asiatică. Allium Ursinum (usturoiul ursului) are peste 100 de
compuși organici, din care menționăm substanțele organo-sulfurice caracteristice și care acționează predominant pe aparatul cardio vascular, ca și pe
aparatul respirator. Între compușii organici importanți menționăm derivații
de kaempferoli, timidină, adenozină, astragalină, acid gallic, allicina, gama
glutamil-cistelina, alil sulfur, dialil disulfid (DADS), dialil trysulfid (DATS),
metiin (metil cistein sulfoxid, alliin (propenil cistein sulfoxid). Allium Ursinum
aparține de tipul alliin metiin. Allicin abolește stresul oxidativ prin prevenirea
și generarea de radicali liberi și exercită efect cardio protector. Efectul antimicrobian anti Gram pozitiv, Gram negativ și antifungic se realizează prin
produșii sulfurați. Sunt cunoscute efectele benefice ale lui Allium Ursinum în
bolile căilor respiratorii, răceală, gripă, febră, inhibă activitatea lipooxigenazei
și ciclooxigenazei, are activități enzimatice antioxidative: catalaza, glutation
peroxidaza, superoxid dismutaza. Consumul de Allium Ursinum protejează
proteinele celulare și membranele celulare împotriva oxidării și distrugerii. Ridichea Neagră este utilă în tratamentul ficatului și bolilor respiratorii,
viromicrobiene (salmonella, subtilis, psedomonas), ca și în influenza. Ca
substanțe active menționăm: pirolidina, fenetilamina, arabinogalactan, glucosinulatii, acid cafeic, ferulic, hidrocinamic, ca și compusi sulfurici - S-adenosilmetionina (AdoMet). Ca activități importante menționăm efectul antimicro-
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bian, antifungal (activitate predominantă pentru fungi filamentosi). Activitatea
antibacteriană se execută prin acidul cafeic, acidul ferulic (stafilococul Aureus
B subtilis, aspergillus niger, candida albicans). Ridichea este bogată în glucorafenina și glucosinulați. Ridichea Neagră are efect antiinflamator prin acidul
ursolic și oleanoic, prin flavonoizi, fitosteroli și tanini. Rosa Canina (măceșul)
are activități antioxidante, antiinflamatorii și antimicrobiene. Se administrează
în bolile respiratorii, gripe, stări febrile - deschide bronșiile, în stările inflamatorii de tip viral. Conține carotenoizi, de tip xantofil - luteină, zeanxantină și de
tip caroteni: alfacaroteni, licopeni. Consumul de alimente bogate în flavonoizi
scade incidența în boala canceroasă, cardiacă, stări inflamatorii. Quercetinul,
din compoziția Rosa Canina, are proprietăți bioactive: protejează LDL-ul de
oxidare, efect antibronșiolitic, protejează mușchiul cardiac. Tilirosida, un alt
flavonoid, este antioxidant, citotoxic și anticomplement. Acizii grași nesaturați
(PUFA) inhibă tromboza, dilată vasele, ameliorează fluiditatea sângelui,
mărește plasticitatea eritrocitelor, inhibă ciclooxigenaza (COX1, COX2). Galactopiranozil Glicerol (GOPO - efect cardioprotector și antiinflamator puternic).
În ultimii 10 ani au fost detectate efecte imunomodulatoare pe limfocite. Ca o
sinteză pentru Rosa Canina: inhibă producția de citokine: TNF, IL1beta, IL6 și
IL12. Florile de Soc, recomandate în stări febrile (Break dry fever), stimulează perspirația scade cefaleea, ameliorează simptomatologia în stările gripale. Extractul fenolic din floarea de soc are activitate antiinflamatorie, inhibă
producția de NO din macrofage și celulele dendritice. Dispune de cantități
mari de antocianine, rutin, acid clorogenic, acizi fenolici, flavonoizi, derivați
acizi cafeic. Are activitate imunomodulatoare-citokine-IL1, IL6, IL8, TNF alfa.
Reduce simptomatologia bolilor gripale prin acțiunea antiinflamatorie și
antioxidantă. Florile de soc au acțiune antibacteriană și antivirală, diuretică,
diaforetică, antiinflamatorie. Cătina, plantă cu peste 180 substanțe active,
cu efect antioxidant, cardioprotector, imunomodulator, antiviral, antibacterian, antiinflamator, folosită în patologia bolilor pulmonare este antiagregant
plachetar, adaptogen, antistres. Prin compușii fenolici își exercită activitatea
antibacteriană și antivirală. Acționează pe influenza virus prin inhibiția neuraminidazei. Acest corp de elită, din lumea plantelor medicinale, constituie o
adevărată forță terapeutică redutabilă într-un univers disfuncțional. Starea
de bine rezultă prin echilibrul organelor interne supuse unor presiuni tot mai
mari din partea unor factori patogeni tot mai virulenti. Silva Solaris este un
sirop cu miere polifloră și care marchează un punct de reper în conceptul
de tratament în afecțiunile viromicrobiene. Se administrează 4-6 linguri/zi,
fiind însoțit și de un aport lichidian consistent (2-3 litri/zi). Se poate administra
împreună cu Ortogel, 4-6 aplicații cutanate /24h și Influrex 4-6 comprimate/zi.
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
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Produsele LYSI sunt disponibile în farmacii,
magazine naturiste și online www.sagasanatate.ro,
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