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Doppelherz® aktiv Omega-3
+ Vitamina A+D+E+C
pentru copii
Conþinut: Ulei de somon 323 mg dintre care DHA min 130 mg,
EPA min 25 mg, Vitamina A 200 µg, Vitamina D 1,25 µg, Vitamina
E 2,5 mg, Vitamina C 30 mg
Posologie: doar o capsulã pe zi, capsulele se pot mesteca sau
pot fi înghiþite
Prezentare: cutie cu 30 de capsule în blister

Omega-3-DHA
Acizii graºi Omega-3 - componente importan te de susþinere ale sistemului nervos.
Studiile stiinþifice de actualitate aratã efectele pozitive asupra suplimentãrii alimentare cu
acizi graºi nesaturaþi naturali asupra capacitãþii
de concentrare, învãþare ºi a memoriei copiilor.
Doppelherz® aktiv Omega-3 + Vitamina A + D
+ E + C pentru copii, capsulã masticabilã cu gust
de lãmâie conþine un amestec echilibrat de ulei
pur de somon cu valoroºii acizi graºi esenþiali
DHA (docosahexaenoic) ºi EPA (eicosapentaenoic), precum ºi o combinaþie de vitamine importante pentru creºterea ºi dezvoltarea copiilor.
Omega-3-DHA
Este un component important al sistemului
nervos, cu funcþii majore în cadrul metabolismu lui celulei nervoase.
Participã la dezvoltarea sistemului nervos ºi a
f u n c þ iilo r s a le p r e c u m : în v ã þ a r e a , m e m o r a r e a ,
capacitatea de concentrare ºi atenþia.
Are efecte pozitive în tratarea deficitului de
atenþie ( ADHD) la copii ºcolari.

Vitamina C
Vitamina C (Acid Ascorbic) deþine roluri importante în metabolismul copiilor:
 Intervine în formarea scheletului ºi a dentinei
 Participã la stimularea mecanismelor imunitare naturale de apãrare a organismului
 Are acþiune laxativã
 Contribuie la producerea anticorpilor
 Este implicatã în producerea colagenului
care are rol în cicatrizarea þesuturilor distruse în
caz de arsuri ºi rãni
 faciliteazã absorbþia fierului

Vitamina E

 permite, datoritã acþiunii antioxidante, prevenirea apariþiei cancerului pentru cã protejeazã

celulele sãnãtoase ale
organismului
de radicalii
liberi ºi
agenþii
poluanþi;
 întãreºte sistemul imunitar;
 permite o mai bunã irigare sangvinã în
întregul organism;
 este importantã pentru creier ºi muºchi
 are acþiune anticoagulantã ce împiedicã
agregarea plachetelor sangvine
 accelereazã cicatrizarea rãnilor

Vitamina D

 are rol în asimilarea calciului ºi a fosforului
- la nivelul intestinului subþire, precum ºi în fixarea
acestora în oase ºi în dinþi
 aceastã vitaminã previne instalarea rahitismului, favorizând fixarea calciului în oase
 previne carierea severã a dinþilor
 previne apariþia unor tulburãri nervoase,
slãbiciunea generalã, ca ºi sensibilitatea la contractarea unor boli infecþioase
 contribuie la buna funcþionare a tiroidei,
paratiroidei ºi hipofizei
 trebuie menþionat ºi faptul cã eficacitatea
acestei vitamine este optimizatã de prezenþa vitaminelor A, C ºi a colinei, precum ºi a calciului ºi
fosforului. Împreunã cu vitaminele A ºi C, acþioneazã preventiv în cazul rãcelii.

Vitamina A

 împiedicã deteriorarea vederii; este consideratã „vitamina ochilor“
 favorizeazã creºterea
 ajutã sistemul imunitar sã reziste la infecþii
tisulare ºi osoase
 participã la metabolizarea hormonilor steroizi
 este beneficã pentru tratarea rãnilor ºi a
unor boli de piele

EDITTORIAL

Perspective ale
descentraliz/rii din S/n/tate
inistrul Sãnãtãþii a anunþat la recenta întâlnire cu reprezentanþii SANITAS cã procesul de descentralizare a unitãþilor
medicale din reþeaua publicã se va încheia la data de 1 iulie a.c. Prin aceastã rocadã a administraþiei spitalelor cãtre
primãrii se aºteaptã rezolvarea problemelor care nu pot fi soluþionate
la nivel de ministru? Oare acest lucru va fi posibil?
Ne exprimãm serioase rezerve.
Din punct de vedere financiar, reþeaua publicã de sãnãtate va depinde în continuare majoritar de contractele cu casele judeþene, aici
nu se schimbã nimic. Iar punctajele pentru servicii medicale se stabilesc în mod unitar, la nivel de þarã. Recenta introducere a sistemului
de coplatã poate sã producã o diminuare a abuzului de servicii medicale gratuite dar, uneori, va obliga pacienþi lipsiþi de posibilitãþi sã renunþe pur ºi simplu la serviciile medicale necompensate în totalitate.
Din punct de vedere organizatoric ºi managerial, primãriile sunt
ele însele, ca orice instituþie de stat, specialiste în dezorganizare, risipã ºi scheme de personal aberante. Se cunosc destule primãrii care
au intrat în incapacitate de platã a salariilor la scurtã perioadã dupã
euforia câºtigãrii alegerilor locale. Mai este ºi un alt aspect care ar
putea încurca buna administrare a unitãþilor sanitare preluate de primar: culoarea politicã a managerului unitãþii sau chiar a colectivului
medical. Este o practicã cunoscutã, asigurarea structurilor ierarhice
cu cadre de nãdejde provenite din rândul membrilor partidului la putere, lucru care se întâmplã la scarã mare ºi în alte instituþii subordonate puterii locale sau centrale.
Din punct de vedere procedural ºi al stilului de lucru, am vãzut
primari care fac ordine în oraºul lor prin mijloace nelegale, forþã, abuz
de funcþie, corupþie sau ºantaj. Datoritã lipsei oricãrui control de sus
asupra factorilor decizionali teritoriali, existã riscul formãrii unor centre de putere locale care „sã facã legea” ºi sã fie deasupra legii.
Acest lucru deja este prefigurat, au fost situaþii în care manageri de
spitale descoperiþi cu fraude masive ºi demiºi de ministru, au refuzat
sã elibereze postul, pe poziþie de „stat în stat”. Un primar corupt, care
reuºeºte sã-ºi asigure o majoritate prin mijloacele lui, voturile ºtim
cum se obþin, poate sã stea primar oricâte mandate, fãrã sã poatã fi
schimbat. Avantajul descentralizãrii existã real numai atunci când
populaþia localã are spirit civic, þine la prosperitatea, sãnãtatea sau
aspectul urbei lor, îºi cunoaºte drepturile ºi îºi alege conducãtorul în
consecinþã. Altfel, vom avea mereu conducãtorii pe care ni-i meritãm!
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Alergiile oculare
Dr. Diana Grigoriu
Medic rezident oftalmolog
Clinica de Oftalmologie
Oftapro

sale de marginea lentilei de contact, proteza ocularã,
sutura chirurgicalã, sau poate apãrea spontan –
“floppy eyelid syndrome” – prin frecarea pleoapei eversate de pernã. Mecanismul este complex ºi insuficient
elucidat.

Care sunt simptomele conjunctivitei
alergice?
lergiile oculare cuprind un grup eterogen de situaþii patologice la nivelul ochiului, predominant
la nivelul conjunctivei, cauza fiind un rãspuns
imun exagerat ºi nedorit al organismului la anumite
substanþe numite alergeni.
Ochiul este supus în permanenþã la numeroase
agresiuni: alergeni transmiºi pe calea aerului, dar ºi
prin contact - cosmetice, soluþii de întreþinere pentru
lentilele de contact, administrare topicã de antibiotice
ºi alte substanþe. Frecvenþa în creºtere a acestor afecþiuni este cauzatã de modificãrile de mediu ºi individuale care apar: modificãri climatice, modificarea vegetaþiei, poluarea, modificarea reactivitãþii individuale.

A

Care sunt tipurile de alergii oculare?
 Conjunctivita alergicã sezonierã - este cea mai
comunã formã de conjunctivitã alergicã ºi este intermitentã, periodicã. Ea apare ca reacþie la polenul plantelor ºi mucegai ºi este adesea însoþitã de rinitã alergicã.
 Conjunctivita alergicã perenã - este o formã
mai puþin frecventã, în care simptomele sunt prezente
pe tot parcursul anului. Principalii alergeni implicaþi
sunt pãrul animalelor, praful ºi penele. Deºi simptomele pot apãrea pe tot parcursul anului ºi sunt mai
puþin severe decât cele ale conjunctivitei alergice sezoniere, acestea se pot agrava sezonier.
 Conjunctivita vernalã - este o formã cronicã de
conjunctivitã, care apare cel mai frecvent primãvara ºi
toamna. Aceasta poate afecta vederea ºi apare mai
frecvent în familiile cu istoric de atopie (astm, rinitã,
eczemã).
 Keratoconjunctivita atopicã - este un tip de conjunctivitã alergicã asociatã cu dermatita atopicã a
pleoapelor ºi feþei. Simptomele includ roºeaþã, mâncãrime, arsuri, lãcrimare, edem palpebral. Vârsta de
debut este, de obicei, înainte de 20 de ani la pacienþii
cu istoric de alergii.
 Conjunctivita giganto-papilarã – poate fi cauzatã de o traumã produsã prin frecarea conjunctivei tar-
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Conjunctivita alergicã afecteazã ambii ochi în acelaºi timp, deºi uneori un ochi este mai grav afectat decât celãlalt. Principalul simptom al conjunctivitei alergice este pruritul (mâncãrimea) la nivelul ochilor. Conjunctiva (mucoasa care acoperã albul ochilor ºi interiorul pleoapelor) devine tumefiatã ºi roºie, deºi vederea rãmâne, de obicei, intactã.
Semnele ºi simptomele de conjunctivitã alergicã
sunt:
 Mâncãrime ºi senzaþie de arsurã la nivelul ochilor - nu existã alergie ocularã fãrã prurit
 Umflarea pleoapelor
 Lãcrimare excesivã
 Roºeaþa conjunctivei
 Secreþii oculare apoase sau mucoase
 Ochi roºii
 Sensibilitate la luminã
 Vedere neclarã (uneori)
 Cearcãne
 Tulburãri ale somnului
Spre deosebire de conjunctivitele bacteriene ºi virale, conjunctivita alergicã nu este contagioasã. În
conjunctivitele bacteriene secreþia ocularã este, de
obicei cremoasã; în conjunctivitele alergice sau virale
secreþia ocularã este clarã.
În ultimii ani a crescut îngrijorãtor numãrul cazurilor de alergii grave la polenul de buruieni, acestea fiind
stimulate ºi de poluare.

Tratament
Când se cunosc alergenii, evitarea ºi prevenirea
expunerii la aceºtia reprezintã o mãsurã esenþialã.
Tratamentul local se face prin aplicarea de comprese
reci, decongestive, coliruri antiseptice sau antialergice, lacrimi artificiale care au ºi efect de spãlare a
alergenilor. Tratamentul are ca scop principal ameliorarea simptomatologiei; se folosesc frecvent antihistaminice administrate local ºi sistemic, precum ºi
corticoizi locali.
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Depistarea precoce a defectelor
de vedere la copil
Tulburãrile de vedere ale copilului mic sunt dificil
de suspicionat pentru pãrinþi ºi aproape imposibil de
semnalat de cãtre copil. Cele mai frecvente tulburãri
de vedere ale copilului sunt reprezentate de viciile de
refracþie (miopie, hipermetropie, astigmatism) ºi strabism. Toate aceste defecte de vedere, necorectate în
copilãrie, pot avea repercusiuni grave pentru toatã
viaþa.
Hipermetropia este tulburarea de vedere cea mai
rãspânditã, aproximativ 80%.O hipermetropie micã
(pânã la 2 dioptrii), consideratã fiziologicã, este frecventã la copii în primii ani de viaþã, când ochiul nu este
complet dezvoltat . O hipermetropie mai mare (având
la bazã un ochi mai mic ca lungime) necesitã corecþie
prin ochelari sau eventual alte metode de corectare,
precum ocluzia.
Aproximativ 5% dintre copii sunt miopi. În cazul
miopiei, globul ocular este mai alungit pe axul anteroposterior ºi, ca urmare, vederea la distanþã este slabã.
Astigmatismul apare din cauza curburii neregulate
a corneei, ceea ce duce la perceperea unei imagini deformate. Se întâlneºte frecvent la copii ºi poate însoþi
miopia ºi hipermetropia.
Strabismul este tulburarea de vedere în care cei
doi ochi nu pot focaliza aceeaºi imagine în acelaºi
timp, de unde ºi numele de “privire încruciºatã”.
Diferenþa de dioptrii între cei doi ochi –anizometropia - necorectatã la timp va duce la pierderea vederii la ochiul cu dioptria mai mare, tulburare denumitã ambliopie sau “ochi leneº”. Ambliopia se poate
trata cu ochelari sau prin ocluzie, numai în primii ani
(maximum 6 ani) când are loc dezvoltarea progresivã
a sistemului vizual. Ambliopia asociatã cu strabism se
trateazã chirurgical cât mai devreme.
Dintre metodele de determinare a viciilor de
refracþie, autorefractometria (Dioptron) este cea mai
bunã ºi cel mai des folositã în practicã, dar este
neaplicabilã în cazul copiilor foarte mici, care nu pot
colabora.
Cu ajutorul aparatului PlusoptiX existã posibilitatea depistãrii precoce a tulburãrilor de vedere la
copil, chiar de la vârsta de 6 luni. Avantajul principal al
aparatului PlusoptiX A09 este cã mãsurãtorile binoculare cu pupila nedilatatã (fãrã picãturi) pot fi efectuate
de la distanþa de un metru. Astfel, mãsurarea este lipsitã de disconfort pentru copil, pãrinte ºi examinator.
Parametrii mãsuraþi de aparatul PlusoptiX sunt:
refracþia (sferã, cilindru, ax) exprimatã în dioptrii ºi grade, simetria reflexelor corneene, diametrul în mm al
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pupilei, distanþa interpupilarã, harta fixaþiei (poziþia reflexelor corneene faþã de centrul pupilei).
Afecþiunile care pot fi detectate prin mãsurarea
binocularã cu aparatul PlusoptiX sunt: miopia, astigmatismul, anizometropia, strabismul convergent cu
unghi mic, hipermetropia (la copiii sub 2 ani mãsurãtoarea se face cu pupila dilatatã),tulburãri vitreene, un
corp strãin sau o leziune a corneei, nistagmus (miºcãri
rotative sau orizontale ale globilor oculari), anizocoria
(pupile inegale). Anizocoria este detectatã deoarece
PlusoptiX mãsoarã diametrul pupilei la ambii ochi
simultan.
Domeniul de mãsurare a PlusoptiX este între 7.00 dpt ºi +5.00 dioptrii ºi este bazat pe echivalentul
sferic al rezultatului mãsurãrii. Acest domeniu de mãsurare poate fi extins prin max. ± 3.00 dioptrii prin utilizarea unei lentile sferice cu plus sau minus.
Þinând cont cã prevenþia poate salva, un consult
oftalmologic trebuie efectuat cât mai devreme, chiar
în primele zile dupã naºtere dacã medicul neonatolog
considerã cã este necesar. Totuºi, la copilul mic, pãrinþii sunt cei care pot observa primii semne care indicã o tulburare de vedere ºi au datoria de a se prezenta la medicul oftalmolog.
 Dr. Grigorios Triantafyllidis
Medic specialist oftalmolog
Clinica de oftalmologie Ama Optimex,
Bucure]ti
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Copiii se bucur/ de avantajele lentilelor
de contact
Dr. Cristina David
medic primar
oftalmolog
Clinica Oftalmologic/
Novaoptic, Suceava
cristina@novaoptic.ro

opiii sunt foarte entuziasmaþi în legãturã cu purtarea lentilelor de contact ºi ar vrea sã le încerce
dacã au aceastã oportunitate. Noile lentile de
contact din silicon hidrogel cu înlocuire frecventã, ca ºi
lentilele de contact de o zi constituie o opþiune sigurã
pentru sãnãtatea ochilor lor.

C

De ce s/ adapt/m lentilele
de contact la copii?
Pe lângã un câmp vizual mai mare, lentilele de
contact pot avea un impact psihologic pozitiv, rezultat
într-o încredere în sine mãritã comparativ cu purtarea
ochelarilor. Este mult mai probabil ca adolescentul sã
poarte corecþia necesarã ºi sã participe la activitãþi
fãrã teama de a pierde, strica sau sparge ochelarii.

Ce vicii de refrac[ie putem corecta
cu lentilele de contact?
La miopie, corecþia opticã sub forma ochelarilor, în
special la dioptriile mari, va determina o reducere a
câmpului vizual ºi o micºorare a imaginii pe retinã.
Aproximativ 6% dintre copii au hipermetropie de +3,00
D sau mai mare ºi, prin urmare, trebuie sã poarte pe
termen lung corecþie opticã, pentru a reduce dezvoltarea foarte probabilã a strabismului, sau sã controleze strabismul acomodativ deja existent. Lentilele de
contact pot furniza beneficiile unei corecþii optice, fãrã
inconvenientele ochelarilor, aducând un plus de confort.

Anizometropia este o indica[ie
pentru purtarea lentilelor de contact?
Corecþia cu lentile de contact reduce diferenþele
mãrimii efective a imaginii pe retinã, permiþând o fuziune mai confortabilã ºi o vedere binocularã îmbunãtãþitã. În anizometropie lentilele de contact pot obþine o integrare mai bunã a vederii periferice ºi centrale. Pentru diferenþele mari între dioptriile celor doi
ochi, când ochelarii nu pot fi toleraþi, lentilele de con-
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tact reprezintã soluþia idealã ºi au rol foarte important
în prevenirea ambliopiei.

Care este cea mai potrivit/ vârst/
pentru a începe s/ por[i lentile
de contact?
Eu încurajez prescriptorii sã nu foloseascã vârsta
drept criteriu pentru purtarea lentilelor de contact. În
loc de a folosi vârsta drept criteriu, folosiþi cei 3”M”:
maturitate, motivaþie ºi mama. Copilul ar trebui sã dovedeascã maturitate prin încercarea de a-ºi pune ºi
a-ºi scoate singur lentilele de contact, arãtând interes
pentru modul de întreþinere a acestora ºi prin înþelegerea regulilor impuse de purtarea lor. Mama trebuie
sã-i aminteascã copilului sã poarte lentilele, sã ºi le
scoatã, sã le cureþe ºi sã ºi le schimbe când este cazul, fãrã a face presiuni.

Adaptarea copiilor cu lentile
de contact necesit/ erori de refrac[ie
stabile?
Lentilele de contact sunt de fapt o opþiune mai
bunã decât ochelarii pentru miopia progresivã. Schimbarea dioptriei la fiecare 6 luni (odatã cu schimbarea
lentilelor) poate fi mai puþin costisitoare decât cumpãrarea unor noi ochelari la fiecare 6 luni.

Purtarea lentilelor de contact
determin/ progresia miopiei
în cazul copiilor?
Nu. La copiii urmãriþi în clinica noastrã, care poartã de minimum 3 ani lentile de contact moi, dioptriile
au progresat cu mai puþin de 0.25D faþã de copiii care
poartã ochelari, ºi nu este o diferenþã semnificativã în
creºterea axialã a ochilor.

Cum le comunic/m p/rin[ilor
acestor copii beneficiile purt/rii
lentilelor de contact?
Este iniþiativa noastrã, a medicilor oftalmologi, sã
informãm pãrinþii despre opþiunea purtãrii lentilelor de
contact. Cei mai mulþi dintre aceºtia considerã cã cei
mici nu sunt capabili sã poarte lentile de contact pânã
la adolescenþã, deoarece aceasta li s-a spus lor în trecut.
Copiii sunt capabili sã îngrijeascã lentilele ºi beneficiazã mult de purtarea lor, de aceea, da, ei sunt candidaþi excelenþi pentru lentile de contact. Promovând
activ purtarea lentilelor de contact la copii, veþi
descoperi o activitate plinã de provocãri ºi satisfacþii!
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Reduce 100% natural colesterolul!

ATHERO STOP, O combina[ie 100%
natural/ ]i unic/ de fitosteroli, extrem
de eficient/ \mpotriva colesterolului
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutritiv pentru noi. În astfel de situaþii este mai bine
sã utilizezi suplimente nutritive cu rezultate documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile
fãcute la adresa produselor pe care le au
(www.chemomed.ro).
AtheroStop este un astfel de supliment nutritiv
100% natural produs în Japonia, ce conþine o combinaþie unicã de fitosteroli (beta-sitosterol, campesterol,
stigmasterol, brassicasterol) ºi este probabil cel mai
eficient supliment nutritiv natural ce reduce absorbþia
colesterolului în sânge, esenþial în optimizarea nivelu-
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lui colesterolului din organism ºi eliminarea colesterolului depus pe vasele de sânge.
În absenþa fitosterolilor, colesterolul este absorbit
din celulele superioare ale intestinului subþire ºi transferat în sânge prin intermediul acizilor biliari.
În prezenþa fitosterolilor aceastã absorbþie este
inhibatã. Fitosterolii se lipesc aºa de tare de acizii biliari (interferã cu solubilizarea structurii micelare a
colesterolului în intestine) astfel încât colesterolul nu
mai poate fi absorbit decât parþial. Colesterolul neabsorbit este excretat (eliminat).
AtheroStop asigurã în mod natural reducerea
nivelului colesterolului total prin creºterea HDL,
scãderea LDL ºi nivelului trigliceridelor.
Studiile realizate la nivel internaþional, au dovedit
cã produsul natural AtheroStop, prin conþinutul sãu
unic de fitosteroli, este extrem de eficient ºi recomandat pentru:
 Reducerea absorbþiei colesterolului în sânge,
 Optimizarea nivelului colesterolului din sânge
 Prevenirea ºi eliminarea depunerilor de colesterol
 Reducerea riscul apariþiei osteoporozei, cancerului
de sân, colon sau prostatã
 Susþinerea sãnãtãþii aparatului cardiovascular
Aceastã combinaþie optimã de fitosteroli în alimentaþie este calitativ la fel de importantã în
scãderea nivelului colesterolului precum reducerea
consumului de grãsimi ºi oferã o alternativã realã, naturalã, în reglarea colesterolului din organism.

Achiziþionând un pachet de tratament optim
de 4 cutii ATHERO STOP,
veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 30 aprilie 2010 –
în limita stocului.
Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro
8
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ESTETIC?

Uleiul esen[ial din Arbore de Ceai,
un miracol al Naturii
Uleiul esenþial din Arbore de ceai Melaleuca alternifolia este unul dintre
cele mai cunoscute în lume. Sute de mii
de mãrturii ale oamenilor suferinzi care
au beneficiat de calitãþile acestui extract
remarcabil au fost susþinute mai apoi de
argumentele cercetãtorilor care l-au studiat ºi ne-au pus la dispoziþie imaginea în
cifre ºi litere a ceea ce natura a creat ºi
oamenii au experimentat de mii de ani.
Încã din vechime, aborigenii din Australia îºi tratau bolile ºi rãnile cu ulei din
arbore de ceai.
James Cook, renumitul explorator ºi cuceritor, a
observat cum bãºtinaºii aborigeni preparau diverse
leacuri din frunzele unui copac vindecãtor. La început,
James Cook s-a gândit cã era un fel de preparat de
ceai, dar când a observat cât de repede îºi reveneau
membri echipajului sãu care erau bolnavi, a înþeles
valoarea remediului.
Se menþioneazã cã în timpul celui de al II-lea rãzboi mondial, soldaþii americani ºi cei britanici aveau în
trusa sanitarã un flacon cu ulei din arbore de ceai pe
care ºi-l administrau în cazuri de urgenþã (rãni, infecþii),
chiar ºi în cazul bolilor tropicale.
Dupã 1970 industria chimicã ºi-a reamintit de
acest remediu natural pe care l-a valorificat apoi în industria cosmeticelor, farmaceuticã, a suplimentelor
naturale etc.
Datoritã efectului vindecãtor ºi antiseptic, uleiul
esenþial de arbore de ceai este foarte apreciat în cosmeticã. Efectul calmant este rapid resimþit în cazul epidermei iritate sau inflamate. Acneea, mâncãrimile,
mãtreaþa, cãderea pãrului sau calviþia, eczemele, sunt
câteva exemple de afecþiuni în care acest extract valoros îºi gãseºte utilizãrile.
Uleiul esenþial din arbore de ceai nu ar trebui sã
lipseascã din nici o gospodãrie. Este unul din cele mai
puternice imunostimulatoare, unul din cele mai eficiente antivirale/antifungice/antibacteriene, unul din
cele mai utilizate în preparate pentru curãþarea ºi vindecarea rãnilor sau a înþepãturilor de insecte.

De unde vine for[a vindec/toare
a uleiului din arbore de ceai?
Analizele de laborator au pus în evidenþã peste
100 de compuºi în extractul din frunze ºi ramurile
tinere, al cãror efect terapeutic creºte prin sinergia
acþiunii lor. Dintre aceºtia, compusul terpinen-4-ol este
prezent în concentraþie de 30-50%, ceea ce determinã
10

efectul puternic antimicrobian ºi imunostimulator. Un
alt compus remarcabil este eucaliptolul prezent în concentraþie de maxim 15%, de unde derivã acþiunea antimicoticã, antiacneicã, antistafilococicã, antiseboreicã etc.
Uleiul esenþial 100% pur de cea mai bunã calitate
se încadreazã, printre altele, în parametrii mentionaþi
anterior.
Este recunoscut faptul cã Australia furnizeazã cel
mai bun ulei esenþial de arbore de ceai din lume.
STYX Naturcosmetic foloseºte în produsele sale
NUMAI ACEASTÃ CALITATE de materie primã.
Proprietãþi terapeutice de bazã ale uleiului
esenþial din arbore de ceai: antiviral, antifungic, antibacterian, insecticid, imunostimulator, ciatrizant, expectorant, sudorific.

Ac[iune

 La nivel mental: revigorant dupã stãri de ºoc
(ex. traume fizice ºi emoþionale,intervenþii chirurgicale)
 La nivelul cãilor respiratorii: decongestionant în caz
de rãceli, sinuzitã, bronºitã, tuberculozã, tuse convulsivã, astm  La nivelul epidermei: antimicotic, antiseboreic, dezinfectant ºi cicatrizant, calmeazã iritaþiile
de orice naturã  La nivelul sistemului osteo-muscular: adjuvant în artrite, contuzii, dureri musculare  La
nivelul scalpului: deparazitar, anti-mãtreaþã, regleazã
producþia de sebum  La nivelul cavitãþii bucale:
foarte eficient în parodontoze, gingivite, abcese. Pentru
uz veterinar: antiparazitar, dezinfectant, cicatrizant.

Precau[ii:
Uleiul din arbore de ceai este considerat ca fiind
un ulei foarte puternic, ne-toxic ºi ne-iritant. Totuºi
existã persoane sensibile sau situaþii în care trebuie
administrat cu precauþie, evitându-se aplicarea nediluatã pe piele, pe rãni adânci, în zona ochilor, nasului,
urechilor sau pentru uz intern.

Produsele
cosmetice Styx
le puteþi
achiziþiona
ºi online
pe site-ul
www.shop.styx.ro

STYX NATURCOSMETIC SRL
Str. Baicului nr. 82, Corp C, Etaj 2,
Sector 2, Bucure]ti, Cod 021784
Tel/fax 021/252.28.80;
Mobil: 0762.214.090
sales@styx.ro www.styx.ro;
www.shop.styx.ro
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Iubi[i-v/ pielea! (III)
De ce s/ suferi[i din cauza aspectului inestetic al ridurilor dac/ nu este
nevoie s/ face[i acest lucru?
V/ prezent/m o nou/
categorie de materiale de umplere
dermic/ pe baz/ de acid hialuronic:
Juvederm ULTRA.
ste o gamã de geluri cu consistenþã negranularã,
pe bazã de acid hialuronic - substanþã care existã
în mod natural în piele ºi ajutã la hidratare ºi la
volumizare. Medicul poate introduce uºor gelurile injectabile Juvederm ULTRA sub piele pentru a-i reface
instantaneu volumul, a o netezi ºi a face sã disparã
ridurile ºi cutele faciale ºi pentru a redefini buzele.
Sunt geluri cu consistenþã omogenã, negranularã,
care pãtrund cu uºurinþã în piele ºi conferã un aspect ºi o senzaþie de netezime ºi naturaleþe.
Majoritatea celorlalte materiale de umplere dermicã pe bazã de acid hialuronic, de pe piaþã, sunt
fãcute din geluri cu consistenþã granularã, care dau o
senzaþie de nisipos, ca un scrub facial.
Juvederm ULTRA este unica gamã de astfel de produse cu conþinut de lidocainã 0,3%, pentru reducerea
semnificativã a durerii de injectare, oferind o experienþã reconfortantã.

E

Rezultate care dureaz/!
Acidul hialuronic este ideal pentru materialele de
umplere dermicã deoarece conferã o senzaþie de natural ºi are efect de duratã. 97,9% dintre pacienþi au
considerat cã rezultatul obþinut cu Juvederm ULTRA 3
a fost excelent sau bun.
Juvederm este singura familie de materiale de
umplere dermicã pe bazã de acid hialuronic aprobatã
în SUA pentru a corecta riduri ºi cute - medii pânã la
severe -pentru o perioadã de pânã la un an. 75% dintre pacienþi au pãstrat un nivel de îmbunãtãþire de 1
grad sau mai mare pentru aceastã perioadã.

ESTETIC?
Versatilitate total/
Medicul va alege cel mai potrivit produs din gama
Juvederm ULTRA adaptat la cerinþele dumneavoastrã
specifice.

Câteva sfaturi pentru a v/ p/stra o
piele frumoas/
Existã câteva etape-cheie pe care trebuie sã le
parcurgeþi pentru a vã proteja pielea, fiind vorba de frumuseþea acesteia, dar ºi de faptul cã protejaþi organul
cel mai mare al corpului.
Câteva trucuri vã vor ajuta pielea sã rãmânã sãnãtoasã ºi frumoasã!
 Curãþaþi interiorul ºi exteriorul!
Începeþi ziua cu un pahar de apã fierbinte cu suc
de lãmâie pentru a vã ajuta corpul sã elimine toxinele!
Beþi multã apã pentru a vã hidrata pielea ºi pentru a
compensa lipsa de umiditate!
 Protejaþi-vã pielea!
Suntem expuºi la razele ultraviolete chiar ºi iarna.
Deci, protejaþi-vã pielea cu o cremã cu factor de protecþie solarã (SPF) de 30 sau mai mare, fie cã sunteþi
la plajã, fie cã sunteþi la schi!
 Pãstraþi-vã sãnãtatea!
Mâncaþi sãnãtos ºi asiguraþi-vã cã serviþi 5 fructe
sau legume pe zi! Faceþi regulat exerciþii ºi dormiþi cât
trebuie noaptea!
 Nu fumaþi!
Fumatul este unul dintre principalii factori de îmbãtrânire prematurã. Grãbeºte apariþia ridurilor ºi cauzeazã strângerea vaselor mici de sânge ale pielii, reducând astfel aportul de oxigen atât de necesar.
 Limitaþi expunerea la apã fierbinte!
Apa cãlduþã curãþã pielea la fel de bine ca ºi apa
fierbinte, dar fãrã a avea efect de uscare. Dupã îmbãiere aplicaþi o loþiune pe bazã de ulei sau unt!
 Hidrataþi bine!
Hidratarea protejeazã bariera naturalã a pielii,
menþine apa în piele, fãcând-o moale ºi suplã, protejeazã împotriva factorilor ambientali de stres.
(continuare în numãrul urmãtor)

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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ALERGOLOGIE

Alergiile ]i medicina integrat/ Sciencemed



Alergiile reprezint/ o reac[ie
inadecvat/ sau exagerat/ a
sistemului imunitar la substan[e care,
la majoritatea oamenilor, nu
cauzeaz/ simptome. Sistemul
imunitar crede c/ protejeaz/ individul
produc`ndu-i un mare num/r de anticorpi specifici unui anumit alergen.
Aceºti anticorpi se ataºeazã la anumite celule
din corp, iar când, ulterior, organismul vine în contact cu un alergen, acesta se ataºeazã la anticorpi
asemenea unei chei. Aceastã alãturare genereazã
eliberarea în organism a unor substanþe care includ
histaminele, se mobilizeazã spre anumite pãrþi ale
corpului, de exemplu sistemul respirator, ºi produc
simptome alergice.
Alergiile se pot produce la nivelul tractului respirator ca:
 rinite alergice determinând strãnut, mâncãrime nazalã, secreþii nazale supãrãtoare;
 astm bronºic, ale cãrui simptome constau în
crize alarmante de sufocare ºi ºuierãturã la respiraþie;
 la nivel ocular, sub formã de conjunctivite
alergice care determinã mâncãrime ocularã, înroºirea ochilor ºi pleoapelor, lãcrimare exageratã;
 la nivel cutanat apar diverse tipuri de erupþii;
 la nivel digestiv pot apãrea enterite, cum
sunt cele la glutenul din fãina de grâu.

Limitele alergologiei

unei atitudini terapeutice de vindecare prin desensibilizãri specifice injectabile;
 administreazã aceleaºi medicamente antialergice, ca de exemplu Aerius, Telfast, Zyrtec, Claritine, în toate cazurile, care nu fac altceva decât sã
ascundã simptomele. La oprirea tratamentului simptomele reapar ºi devin mai profunde.

Ce aduce nou medicina integrat/
Sciencemed în domeniul
alergologiei
Se pot realiza, în mod blând, testãri alergice ºi
desensibilizãri energetice fãrã înþepãturã, cu rezultate spectaculoase.
Se utilizeazã pentru testare fiole cu alergeni, pe
care pacientul doar le atinge cu un electrod special
de tip creion, fãrã a veni în contact direct cu alergenii, iar aparatul evidenþiazã substanþele care fac
rãu, perturbând biocâmpurile corpului. Este în acest
moment singura metodã prin care se poate stabili
exact care substanþe sunt factori alergeni. Acest tip
de diagnosticare este uºor de efectuat ºi este foarte
sensibilã, punând în evidenþã cele mai subtile predispoziþii. Odatã evidenþiate aceste substanþe nocive, cu ajutorul aparatelor medicale de biorezonanþã se poate realiza tratarea acestor alergii, prin desensibilizãri energetice.
ªedinþele de tratament urmeazã un program
adaptat pentru fiecare pacient .Rezultatele sunt
spectaculoase, deºi tratamentul dureazã o perioadã
îndelungatã, putând ajunge la câteva luni. Se realizeazã câte 2 ºedinþe de desensibilizare pe sãptãmânã. Costurile lunare nu depãºesc 300-400 lei.
Din punct de vedere subtil energetic-informaþional,
este o metodã care poate vindeca cu adevãrat fãrã
medicamente periculoase sau intervenþii greu de
suportat pentru organism.

Un studiu desfãºurat în clinicile Sciencemed pe
un numãr de 100 pacienþi a pus în evidenþã limitele
pe care medicina
alopatã le are în
Clinica ScienceMed Bucuresti
domeniul alergoloBucuresti, B-dul Constantin
giei:
Brancoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,
sector 4
 alergenii
Tel: 0723.175.208
producãtori ai mule-mail:
tor forme de alergii
sciencemed.bucuresti@yahoo.com
ªtiinþa în armonie cu natura
nu pot fi evidenþiaþi
Clinica ScienceMed Buzau
prin metodele claBuzau, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,
parter
sice de testare cuTel: 0735.779.330
tanatã, fãcând foare-mail:
te dificilã luarea
sciencemed.buzau@yahoo.com
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Principiile îngrijirilor
paliative
Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e
medicale
0723.626.289

edicina paliativã reprezintã asistenþa medicalã a pacienþilor cu boli active, progresive ºi
avansate care au prognostic limitat, iar îngrijirea trebuie sã se concentreze asupra asigurãrii calitãþii vieþii.
Deci, principiile îngrijirii paliative sunt:
 asigurã controlul durerii ºi al altor simptome
 integreazã aspectele psihosociale ºi spirituale
ale îngrijirii pacientului
 amelioreazã calitatea vieþii ºi poate influenþa
pozitiv evoluþia bolii
 necesitã o echipã interdisciplinarã pentru a satisface nevoile complexe ale pacientului ºi familiei
acestuia
 afirmã valoarea vieþii ºi considerã moartea un
proces natural
 nu intenþioneazã nici sã grãbeascã, nici sã
amâne decesul
 pacientul ºi familia reprezintã unitatea de îngrijire
 oferã un sistem de sprijin, dând pacientului posibilitatea sã trãiascã activ cât e posibil pânã la sfârºitul vieþii
 oferã sprijin familiei în timpul bolii pacientului ºi
în perioada de doliu
 se aplicã oricând în cursul evoluþiei bolii, concomitent cu alte modalitãþi de tratament specifice bolii respective care au ca scop eventual prelungirea supravieþuirii
 include investigaþiile necesare unei mai bune
înþelegeri ºi unui tratament adecvat al complicaþiilor
clinic manifeste ale bolii.
Specialiºtii în domeniu subliniazã faptul cã beneficiarii îngrijirii paliative sunt bolnavii de cancer, pacienþii geriatrici, cei cu boli neurologice, insuficienþe
de organ, SIDA, malformaþii congenitale, precum ºi
alte boli cronice care necesitã îngrijire continuã sau la
care simptomatologia are evoluþie imprevizibilã.
Îngrijirea pacienþilor aflaþi pe moarte se extinde
dincolo de controlul durerii ºi al simptomelor. Forurile
de specialitate au stabilit faptul cã aceasta include
sprijinul pacientului, cât ºi a familiei, care se adapteazã la faptul cã cineva apropiat va muri.
Îngrijirea acestor pacienþi devine astfel o formã de
parteneriat cu pacientul ºi cu familia sa ºi intere-

M
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RECUPERARE MEDICAL?
seazã atât aspectele fizice ale pacientului, cât, mai
ales, pacientul ca persoanã, cu toate conflictele interioare legate de boala sa (psihice, sociale ºi spirituale,
în special).
Comunicarea are un rol deosebit de important în
asistenþa complexã acordatã pacientului terminal.
Vestea înrãutãþirii bolii ºi a imposibilitãþii de a-i opri
degradarea stãrii generale produce o împovãrare emoþionalã puternicã atât asupra pacientului cât ºi asupra
aparþinãtorilor lui. Pacientul are dreptul, dar nu ºi obligaþia, de a afla o veste rea, dupã cum se aratã în materialele de specialitate, publicate.
Principiile care stau la baza practicii medicale în
general, deci ºi în îngrijirea paliativã, sunt:
 respectarea autonomiei pacientului (alegerea
pacientului)
 beneficienþa (a face bine)
 nonmaleficienþa (minimizarea efectelor secundare)
 justiþia (utilizarea justã a resurselor disponibile).
Abordarea pacientului care beneficiazã de îngrijiri
paliative porneºte de la tratamentul simptomelor, care
pot fi multiple, dar având la îndemânã numeroase
mijloace terapeutice, se evitã polipragmazia, deoarece
un medicament poate viza acoperirea a 2 sau mai
multe simptome. Statisticile de specialitate aratã cã în
cancerul avansat cel mai frecvent simptom este astenia, acuzatã de 95% dintre pacienþi, urmeazã apoi durerea (80%), inapetenþa/anorexia (80%), constipaþia
(65%) - habitualã sau agravatã de tratamentul cu opioide, dispneea (60%), insomnia (60%), greaþã/vãrsãturi (50%), depresie (50%), confuzie (45%).
Specialiºtii în domeniu recomandã în tratamentul
simptomelor: evaluarea (diagnosticarea fiecãrui simptom înainte de tratament), explicarea (înainte de tratament i se oferã explicaþii pacientului). Tratamentul este
individualizat ºi este nevoie de o monitorizare continuã
a tratamentului, cu atenþie la efectele adverse.
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Scleroza în pl/ci
 Scleroza \n pl/ci sau scleroza
multipl/ este o afec[iune neurologic/
autoimun/, care ac[ioneaz/ asupra
stratului de mielin/ de la nivelul
sistemului nervos central.
Distrugerea tecii de mielin/
\ncetine]te sau \mpiedic/
desc/rcarea impulsurilor nervoase
care controleaz/ coordonarea
mu]chilor, sensibilitatea ]i vederea. 

Sorin Badea
Kinetoterapeut
Centrul Medical
Recumed

oala afecteazã în general persoane în jurul
vârstei de 30 de ani, da aceasta nu este o regulã, afecþiunea putând apãrea ºi la persoane de 40 de ani, dar mai rar la copii ºi adolescenþi.
Incidenþa în rândul femeilor este mai mare decât la
bãrbaþi.
Scleroza multiplã acþioneazã într-o succesiune
de pusee, urmate de o perioade invariabile de remisie, dar existã ºi o formã invalidantã care avanseazã
continuu, fãrã pusee. Factorii principali care duc la
apariþia bolii nu sunt bine cunoscuþi, printre elementele care influenþeazã apariþia acesteia aflân-

B
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du-se factorul genetic, factori de mediu ºi modul de
viaþã.
În cele mai multe cazuri, apar mai întâi tulburãri
de vedere. Apoi, pacientul întâmpinã dificultãþi la
mers ºi tulburãri de echilibru.
Boala se manifestã prin afectarea funcþiilor senzitive (furnicãturi, pierderea simþului tactil), a funcþiilor motorii (mers instabil, dezechilibru), a sistemului
muscular (slãbirea sau paralizia anumitor muºchi,
tremur), vederea devine înceþoºatã, apar probleme
de echilibru, precum ºi incontinenþã urinarã. Afecþiunea acþioneazã în pusee, simptomele putând sã
disparã în câteva zile.
Diagnosticul se stabileºte dupã examinarea
pacientului de cãtre un medic neurolog, pe baza
acestor semne specifice, dar ºi în urma I.R.M.-ului
(imageria cu rezonanþã magneticã). Existã ºi diagnosticul electroforetic ºi imunologic de laborator,
care pune în evidenþã prezenþa de benzi oligoclonale în LCR (lichid cefalo-rahidian) la pacienþii cu
sclerozã multiplã.
Tratamentul poate fi medicamentos, injecþii cu
corticoizi mai ales în perioada puseelor ºi kinetic,
având ca scop menþinerea ºi creºterea tonusului
musculaturii. Prin aceste mijloace se va împiedica
sau încetini progresia afecþiunii.
De regulã, tratamentul kinetic nu se face în perioada acutã, dar în perioadele de remisie se va
pune accent, prin exerciþii specifice, pe menþinerea
ºi dezvoltarea coordonãrii ºi echilibrului. Se va realiza un program special pentru pacienþii cu sclerozã
în plãci, aceºtia fiind sensibili la efort, urmãrindu-se
tonifierea muscularã, reeducarea mersului, precum
ºi tratarea incontinenþei urinare. Durata tratamentului kinetic variazã în funcþie de starea pacientului,
scleroza în plãci fiind o boalã invalidantã.
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Re[ete benefice
corpului uman
Reþeta asupra cãreia ne vom opri atenþia acum
are ca ingrediente principale: razele solare ultraviolete - vitamina D3 - calciul. Se ºtie cã vitamina D3 (colecalciferol) are un important rol antirahitic pentru
organismul uman, fiind produsã la nivelul tegumentului în prezenþa razelor solare ultraviolete. Când este
în cantitate suficientã asigurã absorbþia calciului ºi a

FARMACOLOGIE
fosforului la nivel intestinal, precum ºi fixarea acestora în oase ºi dinþi. O alimentaþie echilibratã, precum
ºi o expunere a tegumentului la razele solare timp
suficient pe tot parcursul anului, asigurã în mod normal necesarul de vitamina D pentru organismul
uman.
Pe lângã vitamina D, calciul împreunã cu fosforul
contribuie la buna funcþionare a sistemului osos ºi a
dinþilor. Acesta ajuta la transmiterea informaþiilor
în sistemul nervos, alãturi de magneziu intervine
în sistemul cardiovascular reglând bãtãile inimii
ºi, nu în ultimul rând, are un rol important în metabolismul fierului. De aceastã reþetã beneficiazã
în mod special femeile gravide sau cele care
alãpteazã ºi copiii.
Sã enumerãm mai întâi câteva surse alimentare de vitamine ºi minerale:
Vitamina B12: carne, ficat, lapte, ouã, fructe
de mare.
Vitamina D: somon, sardine, ton, ficat de vitã,
germeni de grau, lapte integral, gãlbenuº de ou.
Calciu: produse lactate, gãlbenuº de ou, oasele moi consumate odatã cu carnea de somon
sau sardine, frunze verzi de spanac, varzã, brocoli.
Fier: alune, nuci, ficat (porc, vita), gãlbenuº
de ou, germeni de grau, mazãre, linte, spanac.
Un medic specializat în diabet ºi boli de nutriþie ne poate ajuta sã alegem alimentele corespunzãtoare fãrã sã devenim sclavii dietelor inutile ºi obositoare. Alimentaþia echilibratã nu trebuie privitã ca un chin. Este bine sã cumpãrãm
alimente gândindu-ne la plãcerea cu care le vom
combina ºi le vom oferi organismului nostru.
Acesta le va savura cu siguranþã, iar noi ne vom
simþi mai sãnãtoºi, mai plini de viaþã, mai
optimiºti. Ca orice bun bucãtar-ºef, corpul uman
ºtie arta combinãrii ingredientelor. Nu trebuie sã-l
învãþãm noi, ci doar sã avem rãbdarea de a-l înþelege, observa ºi respecta.
În articolul care va urma vom vedea ce se întâmplã când nu reuºim sã facem aceste lucruri.


Dr. Cristina Ghenea,
Medic ]ef laborator
Centrul Medical Bio Terra Med
Str. Pictor Ion Negulici, nr. 27,
Sector 1, Bucure]ti
Tel.:021.315.15.93; 021.315.15.96
Mobil: 0723.341.001

Sãptãmâna MEDICALÃ

15

PSIHIATRIE

Bulimia nervoas/
nerea unei greutãþi a corpului sub cea normalã vârstei ºi înãlþimii.
Dr. Emilia {in[
Medic primar
psihiatru

Este o afecþiune psihicã ce se caracterizeazã
prin:
1. Pulsiune repetitivã (o dorinþã de ingestie alimentarã excesivã, conºtientizatã, aproape de neoprit, care se repetã, interpretatã drept "nu pot altfel"). Excesiv în acest caz înseamnã a mânca mai
mult decât ar putea mânca fiecare dintre cei mai
mulþi oameni în aceeaºi perioadã de timp, în condiþii
asemãnãtoare. Apare deci senzaþia de incapacitate
de a opri ingurgitarea.
2. Reluarea raptusului alimentar (ingurgitare
excesivã într-un timp scurt) de aproximativ douã ori
pe sãptãmânã, pentru o perioadã de minimum 3
luni.
3. Apariþia unei preocupãri obsedante de contracarare a creºterii în greutate, care duce la impu-
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4. Încercarea
de a ascunde
aceastã activitate,
printr-un consum
alimentar rapid ºi
solitar.
5. Adoptarea
mãsurilor compensatorii de reducere severã a creºterii ponderale:
 vomã ºi purgaþie autoinduse,
 ingestie de anabolizante sau diuretice,
 exerciþii fizice excesive, obositoare ºi neplãcute.
Tulburarea este întâlnitã cu precãdere la adolescente ºi la femei tinere (1-3%). Apare mai ales dupã
un episod de dietã sau în urma unor situaþii frustrante ºi stresante. Are o evoluþie intermitentã, episoadele de bulimie alternând cu remisiile.
Printre complicaþii identificãm:
 depresia,
 anxietatea cu formele ei,
 dependenþa de alcool sau droguri.
Întâlnim adesea aceastã afecþiune împreunã cu
tulburarea de personalitate Borderline, despre care
vom mai vorbi.
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Rolul coronarografiei
în diagnosticul bolii
cardiace ischemice ]i
tratamentul percutant
coronarian interven[ional
Dr. Mihai Iacob
Clinica Angiomed Bucure]ti

CARDIOLOGIE

 pacienþi cu BCI, fãrã dureri anginoase, dar
cu modificãri EKG;
 pacienþi cu BCI cu simptomatologie sugestivã, dar cu EKG neconcludent;
 evaluarea patului vascular coronarian
dupã o procedurã intervenþionalã sau dupã intervenþie de by-pass aortocoronarian;
 pacienþi cu boli cardiace valvulare ºi malformaþii cardiace congenitale la care sunt suspectate afecþiuni coronariene asociate etc.
Consecinþa efectuãrii coronarografiei este instituirea tratamentului optim. În funcþie de numãrul stenozelor, numãrul vaselor afectate, aspectul ºi caracteristicile stenozelor puse în evidenþã, vârsta pacientului,
afecþiuni asociate etc. poate fi aleasã varianta de tratament: medical, intervenþional sau chirurgical.
Dacã sunt evidenþiate leziuni care îndeplinesc
criteriile unei proceduri coronariene intervenþionale
(PCI), atunci sunt efectuate angioplastii coronariene,
implantãri de stenturi coronariene farmacologic-active
sau convenþionale, sau sunt utilizate alte tehnici intervenþionale. În funcþie de selectarea cazurilor, de consumabilele disponibile ºi de experienþa echipei pot fi
abordate ºi leziuni complexe, multicoronariene.
În general, variantele terapeutice sunt complementare ºi pot fi aplicate secvenþial aceluiaºi pacient
dacã evoluþia afecþiunii coronariene o impune.
Tratamentul intervenþional necesitã asocierea
tratamentului medical ºi continuarea controalelor cardiologice periodice. Acestea evalueazã în timp rezultatele obþinute (dupã PCI, de obicei, pacientul poate
reveni la o viaþã activã, normalã). În cazul implantãrilor
de stenturi coronariene, fenomenul de restenozã a
fost aproape complet suprimat prin utilizarea stenturilor farmacologic-active care au proprietatea de a elibera la locul implantãrii o substanþã ce previne restenozarea.
În laboratorul de cateterism ºi angiografie al Clinicii Angiomed sunt efectuate coronarografii ºi proceduri intervenþionale (angioplastie coronarianã ºi
implantare de stenturi coronariene farmacologicactive sau convenþionale) la pacienþii cu BCI care
întrunesc criteriile medicale necesare. Îngrijirea de
specialitate, utilizarea consumabilelor de ultimã generaþie ºi experienþa echipei medicale concurã la
obþinerea rezultatelor optime.

Boala coronarianã ischemicã (BCI) este o afecþiune coronarianã caracterizatã prin îngustarea lumenului vascular cauzatã de formarea plãcii de aterom.
Aceasta induce diminuarea aportului de sânge oxigenat la nivelul teritoriului miocardic corespunzãtor.
Consecinþa ischemiei miocardice este alterarea funcþiilor normale ale muºchiului cardiac.
Coronarografia reprezintã investigaþia invazivã,
nechirurgicalã care aduce cele mai precise informaþii
în legãturã cu caracteristicile stenozelor coronariene,
cu numãrul vaselor afectate, ºi este necesarã pentru a
stabili tratamentul optim ulterior: tratament medical
exclusiv, tratament coronarian intervenþional (angioplastie coronarianã, implantare de stent coronarian
etc.) sau intervenþie chirurgicalã de revascularizare
miocardicã. Coronarografia poate evidenþia ºi alte anomalii: variante anatomice, spasm coronarian, punþi
musculare, fistule coronariene, disecþii, anomalii coronariene în cadrul unor boli inflamatorii sau al unor
afecþiuni congenitale complexe etc. În cazurile cu stenoze semnificative, subocluzive sau la pacienþii cu coronare ocluzionate poate fi evaluatã circulaþia colateralã inter- sau intracoronarianã. Aspectul angiografic al
stenozei poate aduce informaþii calitative asupra leziunii stenozante: calcificare, trombozã
etc.
CLINICA
Indicaþiile coronarografiei includ urmãtoarele situaþii, cu diferite
coronarografie - arteriografie - flebografie - angioplastie (cu
Noi stim ce ai pe inimã
grade de prioritate sau cu caracter
stent) - implant stimulator cardiac - defibrilator cardiac aritmologie - ecocardiografie Doppler color - ecocardiografie
de urgenþã în anumite cazuri:
vascularã - ecografie abdominala - testare efort www.angiografie.ro
 pacienþi cu BCI la care trataholter EKG / TA - examen clinic de specialitate
e-mail: info@clinica-angiomed.ro
mentul medical nu mai este eficient
Tintoiu Ion, Prof.univ.dr. Brukner Ion-Victor, Prof.univ.dr. Nanea Ioan-Tiberiu, Prof.univ.dr.
ºi se constatã sau agravarea crize- Prof.univ.dr.
Bartos Daniela, Prof.univ.dr. Patrut Mircea, Prof.univ.dr. Sinescu Crina-Julieta, Conf.univ.dr Pacescu
Jana-Marina, Conf.univ.dr. Ursu Ioan-Horea, Dr. Stanescu-Cioranu Rodica, As.univ.dr. Chioncel
lor anginoase;
Valentin-Puiu, As.univ.dr. Vatasescu Radu-Gabriel, As.univ.dr. Deutsch Alexandru, Dr. Munteanu
 pacienþi cu anginã pectoralã Ionut - Bogdan, Dr. Comsa Florin, Dr. Babiceanu Crina, Dr. Pampu Gabriela-Codruta, Dr. Bostan Ion,
Vasile Simona, Dr. Iacob Mihai, Dr. Pinte Florina, Dr. Platon Pavel, Dr. Florescu Nicolae,
nou-apãrutã, anginã pectoralã in- Dr.
Dr. Ciudin Radu-Nicolae
stabilã, infarct miocardic acut sau
Adresa: Str. Grigore Manolescu nr. 22-24 sector 1 Bucureºti
angina postinfarct;
Tel: 021/223 64 22; 0724 008899 Fax: 021/222 60 86
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Premier/ na[ional/ la Spitalul Euroclinic:

Prima na]tere dup/ opera[ie de cancer
de col uterin cu p/strarea fertilit/[ii



Prima femeie cu opera[ie conservativ/ pentru cancer de col uterin
a dat na]tere unui copil \n cadrul spitalului Euroclinic, la sf`r]itul lunii martie.
Pacienta \n v`rst/ de 39 de ani, mam/
a 2 copii, a fost diagnosticat/ \n urm/
cu 3 ani cu cancer de col uterin, gradul
1. Echipa Spitalului Euroclinic a operat-o prin cea mai modern/ metod/
conservativ/, care permite p/strarea
func[iei de reproducere.
Pacienta a fost operatã în 2006 de o echipã condusã de Conferenþiar Doctor Petre Brãtilã, iar în
2010 a nãscut prin operaþie cezarianã, fiind îngrijitã
de aceeaºi echipã.
În prezent, din cele 800-900 de cazuri operate
în lume, 22 de românce au beneficiat de aceastã
tehnicã chirurgicalã chiar aici în þarã, la Spitalul Euroclinic.
În ceea ce priveºte frecvenþa cancerului de col
uterin, România se situeazã pe locul 2 în Europa. De
aceea existã o preocupare intensã pentru depistarea precoce a acestuia încã din stadiul 1, stadiu
perfect operabil ºi cu reale ºanse de supravieþuire.
În cazul depistãrii bolii în stadiul 1, tratamentul
clasic în România constã în administrarea curei de
radioterapie ºi operaþia clasicã de extirpare pe cale
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abdominalã a organelor genitale: uterul, trompele,
ovarele, conexiunile interioare cu pereþii pelvisului ºi
ganglionii limfatici (HISTERECTOMIE RADICALÃ).
La Euroclinic se foloseºte metoda conservativã
de tratare a cancerului de col prin îmbinarea a douã
abordãri foarte moderne ºi mai puþin invazive: pe
cale laparoscopicã sunt identificaþi ºi extirpaþi ganglionii limfatici neinvadaþi de celule canceroase,
apoi operaþia continuã transvaginal prin extirparea
colului uterin (TRACHELECTOMIE), a parametrelor ºi
porþiunii superioare a vaginului.
Astfel, uterul ºi ovarele rãmân funcþionale, permiþând pacientei sã conserve funcþia menstrualã ºi
reproductivã. Cu alte cuvinte, sã poatã deveni mai
târziu mamã.
Echipa de medici ginecologi care realizeazã aceste operaþii în Spitalul Euroclinic este condusã de
Conferenþiar Doctor Petre Brãtilã, Director Medical
Euroclinic.
Rezultatele obþinute prin metoda conservativã
de intervenþie pentru tumori aflate în stadiul IA2 IB1 sunt comparabile cu cele obþinute prin metoda
clasicã, ºi anume ºanse de supravieþuire de 5 ani
pentru peste 85% dintre cazuri.
Metoda aplicatã în Spitalul Euroclinic este mai
puþin invazivã, necesitã spitalizare mai scurtã, de
maxim 48 de ore, refacerea pacientei este mult mai
rapidã ºi, ceea ce este cel mai important, oferã
ºansa de a avea o viaþã normalã ºi de a deveni
mamã.
Nr. 106  21 aprilie - 4 mai 2010
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Ciuperca lui Dumnezeu
Oyama Agaricus Bio-Active MC este denumirea suplimentului din Ciuperca lui
Dumnezeu, care a redat speran[a bolnavilor de cancer, de diabet, a celor
care au probleme cu tensiunea arterial/, cu sistemul hormonal, cu sistemul
nervos, cu diverse boli dermatologice sau cu surplusul de greutate.
Primele studii s-au efectuat în marile spitale din
Japonia, unde Bio-Active MC a fost folosit ca adjuvant
în terapia cancerului. Suplimentul sutã la sutã natural,
a fost administrat unui lot de pacienþi cu forme grave
de cancer, dupã finalizarea tratamentului clasic, iar
rezultatele au fost de-a dreptul
spectaculoase.
În cadrul emisiunii Supravieþuitorii, realizatã de Irina Reisler la
postul Romantica, au fost urmãrite cazurile unor pacienþi care au
dorit sã foloseascã suplimentul
Oyama Agaricus-Bio Active MC, ca
adjuvant în tratamentele clasice
pe care le urmau. Sãptãmânal, o
echipã de medici a testat starea
de sãnãtate a pacienþilor respectivi ºi a urmãrit evoluþia fiecãrui
organ în parte, cu ajutorul biorezonanþei. Periodic, pacienþii ºi-au
fãcut ºi analize de sânge, care au
indicat o îmbunãtãþire vizibilã a
stãrii de sãnãtate, în timpul ºi
dupã administrarea suplimentului Bio Active MC.
Un caz remarcabil în care Bio-Active MC Oyama
Agaricus a fost utilizat ca adjuvant este cel al pacientei I.P., 62 de ani, înãlþime 165 cm ºi 52 de kg, ce
suferã de cirozã hepaticã lichidã, cu un nodul pe ficat,
cu dimensiunea de 12 cm, aºa cum aratã analizele
din luna iulie a anului trecut. Tratamentul pacientei cuprindea o serie de medicamente cu efecte secundare
precum greaþã, obosealã. A luat în paralel ºi câte 3
pliculeþe/zi de Oyama Agaricus Bio Active MC, iar investigaþiile medicale din luna septembrie 2009 indicau scãderea dimensiunii nodulului (8cm), parametrii
analizelor de sânge normali, pacienta desfãºurând o
mulþime de activitãþi în viaþa de zi cu zi (greaþa ºi oboseala nu s-au mai resimþit). În luna decembrie s-au
efectuat noi investigaþii, ce relevã scãderea cu încã 1
cm a dimensiunilor nodulului, în prezent pacienta continuã administrarea suplimentului, iar la sfârºitul lunii
februarie mai scãzuse încã 1.5 cm, observându-se ºi
îmbunãtãþiri ale altor parametri.
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Un studiu de caz, realizat în acest sens, este cel al
pacientei E.I., în vârstã de 41 de ani, înãlþime 156 cm,
greutate 56 kg. Bolnava de cancer la sân, a luat suplimentul Bio-Active Oyama Agaricus, dupã operaþiile de
mastectomie unilateralã totalã ºi histerectomie totalã.
Înainte de administrarea Ciupercii lui Dumnezeu, dar ºi în timpul terapiei, E.I. a fost investigatã
ºi supravegheatã de cãtre medici.
Dupã numai 7 zile de tratament,
cu 4 pliculeþe pe zi, starea de sãnãtate a pacientei s-a îmbunãtãþit
considerabil, aºa cum aratã studiile comparative fãcute pe baza
investigaþiilor cu biorezonanþã.
T.S. are 66 de ani, înãlþime
185cm, greutate 96 kg ºi grave
probleme de sãnãtate. Rinichiul
lui stâng este atrofiat ºi aproape
cã nu mai funcþioneazã. Medicii nu
i-au dat nici o ºansã de vindecare,
cu ajutorul tratamentului clasic.
Înainte de a începe administrarea Ciupercii lui
Dumnezeu, domnul T.S. ºi-a fãcut o ecografie ºi analize ale sângelui. Dupã 10 zile de tratament, cu 6
pliculeþe pe zi, a repetat aceleaºi investigatii.
Schimbarea a fost uimitoare, atât pentru Traian, cât ºi
pentru medicii care îl îngrijesc de ani de zile ! Dupã 10
zile de tratament cu Bio Active MC, rinichiul atrofiat sa mãrit în dimensiune cu 1 centimetru ºi ºi-a reluat
funcþiile normale. În plus, analizele de sînge ale lui
Traian sunt vizibil îmbunãtãþite: transaminazele, colesterolul ºi glicemia au ajuns, în doar 10 zile, la valori
normale.


Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading
Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu
Web: www.ejtrading.eu
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CANCERUL a mai pierdut un pas!

ehnicile moderne de rafinare a produselor alimentare îndepãrteazã, de cele mai multe ori,
fibrele ºi celelalte componente nedigerabile,
care sunt considerate cã slãbesc calitãþile gustative,
rezultând materii prime alimentare, care au fost asociate cu creºterea ratei îmbolnãvirilor în cazuri de
hiperlipidimie, diabet, cancer de colon ºi afecþiuni
cardiace ischemice, toate afecþiuni care pun mari
probleme de tratament.
Dupã o profundã analizã a fibrelor dietetice, s-a
demonstrat cã ingerarea acestora este strâns legatã
de o stare bunã de sãnãtate, fibrele ajutând la
menþinerea homeostazei ºi jucând un rol terapeutic.
Dr. Ghoneum M. din Departamentul de Imunologie al
Universitãþii DREW din Los Angeles a avut ideea de a
reduce greutatea molecularã a Arabinoxilanului,
extras din tãrâþa de orez prin hidrolizã parþialã enzimaticã, operaþie ce a dus la fracþiuni moleculare
parþial solubile care pot fi absorbite din intestin într-o
cantitate semnificativã ca imuno-modulator limfocitar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din ciuperca schiitake (Lentium M), utilizatã în Japonia în tratamentul cancerului.
Imunoterapia este foarte importantã în tratamentul
cancerului. S-a efectuat un studiu amplu la Clinica SanoJaponia, pe 205 pacienþi cu cancer progresiv aflaþi în
stadiile avansate III – IV, cu leziuni neoperabile sau
metastaze rãmase dupã intervenþia chirurgicalã.
Leziunea primarã a fost localizatã la plãmâni (31
pacienþi), ficat (18), uter (7), sâni (33), prostatã (4), rect
(28), stomac (34), noduli limfatici (11) ºi altele (29).
Tuturor pacienþilor li s-a mãsurat activitatea celulelor NK,
index patologic pentru cancerul progresiv, parametru al
mãsurãrii imunitãþii. S-a observat o dublare a activitãþii
limfocitelor NK (natural killer-ce distrug celulule can-

T

ceroase) dupã o sãptãmânã de administrare a 3g
MGN-3 Arabinoxilan/zi ºi o triplare dupã numai 2 luni.
Alte studii demonstreazã o creºtere a activitãþii
limfocitelor B ºi T cu 200% , respectiv, cu 150%, în
timp ce nivelele de interferon ºi TNF (factor de
necrozã tumoralã) cresc semnificativ, fãcând din
MGN-3 Arabinoxilan probabil cel mai puternic
imunostimulator 100% natural (GMO free).
INDICAÞII TERAPEUTICE:
 Adjuvant în terapia cancerului, indiferent de stadiu
(efect antitumoral)
 Recomandat în curele de radio/chimioterapie (le
îmbunãtãþeste efectele, le reduce efectele negative)
 Hepatite B ºi C, cirozã
 Reumatism cronic
 Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice)
 Diabet noninsulino-dependent
 Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare.

Achiziþionând un pachet de
tratament standard de 4 cutii
Bio Bran 1000, veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 30 aprilie 2010 –
în limita stocului.
Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

ªansa unui nou început!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro
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Livecom
În lumea modernã în care trãim nu mai avem timpul necesar pentru a asigura o hranã corespunzãtoare
necesitãþilor organismului. Datoritã consumului inadecvat de alimente semipreparate, produselor de
tip fast-food, consumului de medicamente, ficatul
nostru- „uzina de energie a corpului”- se simte obosit.
Noi, fiind prea ocupaþi, nu mai putem „auzi” semnele
oboselii lui. O bunã funcþionare a celulei hepatice asigurã, pe lângã o digestie mai bunã ºi funcþionarea în
limite normale a întregului metabolism glucidic, lipidic
ºi protidic.
Produsul Livecom sirop conþine principii active din
plante, care susþin ºi îmbunãtãþesc activitatea ficatului.
Extractul de Silybum marianum (armurariu) are
acþiune biologicã antioxidantã (inhibarea peroxidãrii
lipidice), citoprotectoare, antiinflamatoare, antiagregantã, antiangiogenicã, fotoprotectoare asupra pielii,
antifibroticã, hidratantã.
Extractul de Emblica officinalis : fructele au o valoare nutritivã mare datoritã concentraþiei ridicate în
proteine, vitamine, aminoacizi ºi minerale. Conþinutul
în vitamina C este de 160 de ori mai mare decât în
mere. Fructele acriºoare sunt rãcoritoare, diuretice ºi
laxative. Fructele uscate sunt utilizate în anemii, icter
ºi dispepsii. Se recomandã în afecþiuni bacteriene ºi
virale. Conþinutul ridicat de vitamina C este puternic
antioxidant, antistres.
Extractul de Tinospora cordifolia se recomandã ca
tonic, stimulent hepatic, diuretic. Cercetãrile farmacologice au demonstrat acþiunea de prevenire a fibroamelor ºi de regenerare a celulei hepatice lezate. Datoritã substanþelor amare planta are proprietãþi antispastice, antiinflamatoare ºi antipiretice. S-au confirmat ºi acþiunile imunomodulatoare ºi imunostimulente.
Extractul de Terminalia chebula: s-au confirmat
proprietãþile adaptogene ºi hepatoprotectoare, laxative, în hepatite cronice, acþiunea antistres.
Extractul de Boerhaavia diffusa: datoritã proprietãþilor diuretice, diaforetice, hepatoprotectoare, laxative ºi fluidifiante ale secreþiilor bronºice, se recomandã
în edeme provocate de retenþia de lichide, în ascite,
anasarcã, anurie. Sucul din fructe se recomandã în icter ºi în alte afecþiuni hepatice.
Extractul de Aloe barbadesnsis stimuleazã reacþia
imunitarã împotriva bolilor canceroase, ajutã la neutralizarea aciditãþii gastrice, cicatrizarea ulcerului gastric ºi duodenal, ajutã la evacuarea deºeurilor intestinale.
Extractul de Eclipta alba, plantã cu acþiune puternic antihepatotoxicã, cu proprietãþi tonice, fiind uti24

lizatã în afecþiunile ficatului ºi ale splinei. Preparatele
din aceastã plantã constituie un agent antiinflamator
eficient, cu acþiune hepatoprotectoare semnificativã.
Extractul de Fumaria officinalis are proprietãþi
antispastice, antibacteriene.
Datoritã tuturor proprietãþilor menþionate mai sus
se recomandã utilizarea produsului în tulburãri hepatice, hepatite virale ºi toxice, alcoolism, hepatosplenomegalie, steatozã hepaticã, cirozã hepaticã, dischinezie biliarã, toxiinfecþie alimentarã, ictere.
Mod de administrare:
 Copii 1-5 ani: 1 linguriþã de 2 ori pe zi
 Copii 6-14 ani: 1 linguriþã de 3 ori pe zi
 Adulþi: 1-2 linguriþe (5-10 ml) de 2-3 ori pe zi.
Persoanelor cu diabet zaharat li se recomandã varianta LIVECOM sirop SUGAR – FREE.
Toate produsele firmei STAR INTERNATIONAL
MED sunt obþinute din plante medicinale native din
India, cultivate în condiþii ecologice ºi prelucrate prin
procedee tehnologice netermice, la standarde
internaþionale de calitate (GMP), fiind avizate de I.B.A.
PRODUSELE SE GÃSESC ÎN TOATE FARMACIILE ªI
UNITÃÞILE PLAFAR DIN BUCUREªTI ªI DIN ÞARÃ
SAU ÎN MAGAZINUL PROPRIU DIN BD. CAROL I NR. 46
(VIS-A-VIS DE BISERICA ARMENEASCÃ)
Star International Med
www.ayurmed.ro
natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.3139481
021.3038044; 031.1024366
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Bebe s/n/tos ]i de]tept (I)



Ai aflat c/ e]ti \ns/rcinat/ ]i,
pe l`ng/ bucuria acestei ve]ti,
te asalteaz/ o mul[ime de griji, mai
ales c/ exist/ destui "binevoitori"
care s/ bage \n sperie[i orice viitoare
m/mic/.
Pe l`ng/ analizele ]i testele indicate
de medicul ginecolog, este bine de
]tiut c/ mai pot fi utilizate ]i anumite
produse naturale, pentru viitorul
nou-n/scut.

Uleiul de peºte (Omega 3 ºi Omega 6), luat zilnic
de viitoarea mãmicã, ajutã la formarea sistemului
nervos al fãtului ºi la realizarea unor conexiuni de
calitate superioarã, iar rezultatul se va vedea încã
din primele sãptãmâni de viaþã ale noului- nãscut.
Acest ulei de peºte conþine cantitãþi importante
de substanþe grase cu conþinut ridicat de fosfor (fosfolipide) ºi ajutã la dezvoltarea sistemului nervos al
fãtului, încã din primele luni.
Consumul de ulei de peºte reduce riscul apariþiei diverselor afecþiuni cu impact psihoneurologic
(sindrom Down etc.)
Tot în timpul sarcinii mai poate fi folositã Spirulina, care asigurã un aport de minerale, vitamine
ºi aminoacizi esenþiali (substanþe pe care organis-
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Dr.Sorin M/rgineanu
Medic cu competen[/
\n apifitoterapie
S.C. HOFIGAL
EXPORT-IMPORT S.A.

mul le primeºte doar prin aport alimentar). Aceºti
aminoacizi esenþiali contribuie de asemenea la dezvoltarea în condiþii optime a sarcinii ºi, în acelaºi
timp, ajutã la dezvoltarea ficatului viitorului nou-nãscut. Având în vedere cã ficatul se ocupã ºi de funcþia
de detoxifiere, viitorul
copil va fi mult mai rezistent la factorii agresivi, faþã de alþi copii.
În cazul în care
viitoarea mãmicã rãceºte, poate folosi cu
succes Tinctura de
usturoi, Uleiul de cãtinã ºi Flavovit C 500,
pentru îmbunãtãþirea
sistemului imunitar.

Continuarea
articolului
o puteþi citi
în ediþia urmãtoare a revistei.
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Terapii anti-aging
naturale
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor

Procesul de îmbãtrânire este un fenomen de
uzurã biologicã, acesta putând fi încetinit, dar nu oprit.
Fiecare organ din corp are o rezervã biologicã la
naºtere de 100%, însã odatã cu trecerea anilor
aceastã rezervã se diminueazã, ajungând, în anumite
situaþii, la valori critice, prin disfuncþii de organ, astfel
încât pacienþii ajung în insuficienþe organice.
Rolul medicinii profilactice este de a descoperi ºi
de a trata, precoce, toate aceste disfuncþii , pentru ca
organismul sã-ºi pãstreze rezerva biologicã la un nivel
cât mai ridicat.
Anti-agingul reprezintã tocmai aceasta laturã de
medicinã profilacticã, fiind în continuã competiþie cu
orice tulburare pe care o prezintã organismul respectiv.
Un produs anti-aging adresat îngrijirii tenului este
CREMA DE ZI ANTIOXIDANTÃ pentru pielea sensibilã,
normalã sau mixtã a feþei ºi gâtului cu suc de castravete, lãmâie, ulei de migdale, peptide de orez, Q10, vitamina E, D-panthenol – produs biocosmetic.
Chiar ºi tenul normal, sãnãtos, frumos, elastic ºi
catifelat are nevoie de o îngrijire permanentã. Nicio
femeie nu poate fi privatã de acþiunea negativã a stresului, obosealã cronicã, impuritãþi din atmosferã, de
aerul condiþionat, supraîncãlzit sau rece, factori care
induc îmbãtrânirea prematurã a pielii. De asemenea,
razele solare, chiar dacã sunt vitale pentru funcþionarea normalã a celulelor pielii, pot fi în aceeaºi mãsurã sursã de radicali liberi - cauza principalã pentru îmbãtrânirea pielii.
Expunerea exageratã la soare, stresul, alcoolul,
cafeaua contribuie ºi ele la formarea radicalilor liberi
(oxidanþii), care, la nivel celular, afecteazã mecanismele de apãrare ale pielii, accelerând procesul de degradare a ei.
Comparativ cu pielea feþei, pielea gâtului se degradeazã mult mai repede, deoarece este foarte subþire ºi
sensibilã, iar deficitul de glande sebacee provoacã
acumularea de radicali liberi.
De aceea, pielea feþei ºi în special cea a gâtului au
nevoie permanentã de stimularea proceselor de
regenerare, nutriþie ºi protecþie intensivã împotriva îmbãtrânirii premature. Este posibil ca, din motive variate, mecanismele proprii de autoapãrare ale pielii,
care pot proteja împotriva oxidanþilor, sã nu mai funcþioneze la capacitatea lor maximã, iar pielea sã nu mai
aibã suficiente resurse pentru regenerarea deplinã,
având nevoie de protecþie sigurã.
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Laboratoarele Elidor au creat aceastã cremã pentru restabilirea resurselor vitale ale pielii, îmbunãtãþirea microcirculaþiei sangvine ºi a schimbului de
substanþe, incluzând în compoziþie principii active speciale, uleiuri vegetale ºi vitamine:
Sucul de castravete, prin conþinutul bogat în vitamine (A,B,C), oxid de calciu ºi magneziu, reduce considerabil ridurile fine, oferã catifelare tenului, are efect
calmant asupra pielii iritate. Poate fi utilizatã atât
pentru tenul gras cu pori dilataþi, cât ºi pentru cel uscat.
Lãmâia, sursã importantã de vitamina C, determinã atenuarea ridurilor superficiale ºi netezirea pielii,
asigurã reglarea secreþiei de sebum, stimuleazã circulaþia sangvinã ºi tonificã epiderma.
Uleiul de migdale reprezintã un veritabil vehicul de
transport pentru alte principii active, datoritã stabilitãþii sale deosebite, menþine pielea catifeletã, elasticã
ºi fermã.
Peptidele de orez protejeazã structura colagenului
ºi elastinei, prevenind distrugerea fibrelor ca urmare a
acþiunii unor enzime (colagenaza ºi elastaza), îmbunãtãþeºte drenajul limfatic ºi oferã protecþie împotriva
radicalilor liberi.
Coenzima Q10 este rãspunzãtoare de producerea
unei cantitãþi optime de energie celularã, ea fiind depozitatã în spaþiul intercelular ºi penetreazã membrana celularã atunci când este nevoie. În prezenþa Q10
celulele au capacitate de regenerare perfectã, iar pielea devine mai întineritã, catifelatã ºi fermã.
Vitamina E, antioxidant natural foarte puternic, supranumitã “vitamina tinereþii” protejeazã celulele de
acþiunea radicalilor liberi, împiedicând îmbãtrânirea ºi
distrugerea acestor celule, întârzie apariþia ridurilor ºi
le atenueazã pe cele existente; regenereazã pielea;
protejeazã vitamina A, carotenele ºi uleiurile vegetale,
protejeazã împotriva radiaþiilor UV ºi a agresiunilor
factorilor de mediu, reþine apa în epidermã lãsând pielea proaspãtã, suplã ºi catifelatã.
D-Panthenol (provitamina B5), antioxidant natural,
supranumitã “vitamina frumuseþii”, asigurã sãnãtatea
pielii, ajutã la eliminarea celulelor moarte, stimulând
dezvoltarea celulelor noi ºi regenereazã þesuturile pielii, hrãneºte ºi hidrateazã pe termen lung, previne îmbãtrânirea prematurã ºi apariþia ridurilor, netezeºte ridurile deja existente, lasã pielea moale, netedã, suplã
ºi catifelatã.
Rezultate dupã 2 luni de utilizare: resursele pielii
sunt refãcute, pielea este hidratatã ºi hrãnitã, ridurile
sunt netezite.
- Hidrateazã 100%
- Creºte fermitatea ºi elasticitatea 80%
-Netezeºte ridurile 50%
Pentru informa[ii suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina: 0744 622 587

www.elidor.ro; Tel: 021.335.95.63
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Omega-3 –
efecte anti-aging
Vigoarea de a fi s/n/tos

De ce au Omega-3 ]i uleiul din ficat
de cod efecte anti-aging?
Odatã cu înaintarea în vârstã se produc o serie
de degradãri ºi malfuncþionalitãþi inerente, cu semne evidente mai ales: la nivelul oaselor ºi al încheieturilor - osteoporozã, artrozã etc., la nivelul inimii creºterea colesterolului, a tensiunii, a riscului de infarct, la nivel nervos - scãderea memoriei, diminuarea
funcþiilor creierului, depresie, risc de atac cerebral,
Alzheimer etc. ºi creºterea riscului de boli cronice
grave, printre care ºi cancerul.
Acestea sunt indicaþiile principale ale Omega-3:
inimã, creier, oase ºi articulaþii.
Pentru a susþine efortul de miºcare, pentru un
tonus crescut, pentru a elimina durerile articulare,
pentru a proteja inima la efort, pentru cã Omega-3
îmbunãtãþeºte circulaþia cardiovascularã, scade
aritmiile, modereazã presiunea sanguinã ºi hipertensiunea ºi normalizeazã nivelul colesterolului ºi
al trigliceridelor, este o decizie înþeleaptã sã
ajuþi întregul organism cu produse naturale,
tradiþionale pentru menþinerea ºi îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate.
Omega-3, prin componenta
EPA, are efecte antiinflamatoare, prin limitarea producerii de substanþe puternic inflamatoare ºi ajutã la protejarea creierului de
inflamaþie, arterele împotriva obturãrii, inima de boli
ºi creierul de depresie, astfel putându-se explica de
ce depresia precede ºi prezice adesea boala de
inimã ºi de ce ambele atacã de multe ori aceiaºi

indivizi. Hipocrat a spus primul: „Hrana bunã pentru
inimã face bine ºi creierului.”
Acidul gras Omega-3 prin componenta DHA este
o parte constitutivã majorã a creierului ºi a lipidelor
din nervi, fiind vital pentru funcþionarea adecvatã a
acestor þesuturi ºi pentru menþinerea sãnãtãþii creierului la vârstnici. Aºadar, pentru a-i satisface necesitãþile, trebuie sã-i furnizaþi continuu DHA, o adevãratã hranã pentru creier.
De notat, cã Omega-3 sunt grãsimi bune care nu
se depun, ci intrã în compoziþia membranelor celulare sau se ‘ard’, iar prin metabolizarea grãsimilor se
produce cea mai mare cantitate de energie, dând un
spor important de vitalitate.
Efectele antioxidante, regenerarea celularã, protecþia imunitarã, protecþia împotriva bolilor coronariene, trebuie de
asemenea amintite printre
multe alte avantaje ale consumului de Omega-3.
Aºadar, alãturi de o dietã echilibratã ºi miºcare zilnicã, suplimentele alimentare cu Omega-3 (uleiul pur de peºte ºi uleiul din ficat
de cod) sunt ideale pentru polipatologia seniorilor, dar ºi pentru a
favoriza o îmbãtrânire cât mai lentã, menþinerea funcþiilor organismului ºi a aspectului tânãr,
plin de vigoare. Uleiul din ficat de cod cumuleazã
efectele Omega-3 ºi ale vitaminelor A ºi D, cu un
plus de efecte bune contra osteoporozei.
Evident, cu cât mai timpuriu se începe îngrijirea
cu atât efectele sunt mai notabile, ducând la o longevitate sãnãtoasã, activã ºi creativã.
www.sagasanatate.ro
www.lysi.eu
0722.810.692
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Articula[ii f/r/ dureri
ntr-o primãvarã
capricioasã, când
vremea este când
caldã, când rece,
persoanele meteosensibile care suferã de afecþiuni articulare, vor resimþi din plin aceste schimbãri. În
aceastã perioadã se acutizeazã durerile reumatismale ºi apar neplãceri ºi disconfort la nivelul articulaþiilor ºi oaselor. Acestea pot fi de naturã inflamatorie (artrita), infecþioasã sau degenerativã (artroza).
Durerile articulare sunt, adeseori, atât de intense, încât suntem tentaþi sã luãm pastile cu pumnul ca sã scãpãm de ele. Oare chiar nu avem altã
soluþie? Ba da, existã remedii naturiste care amelioreazã durerea ºi reduc inflamaþia, fãrã sã aibã efectele secundare ale medicamentelor.
Dr. Ionuþ Moraru a creat o gamã largã de produse menite sã vinã în sprijinul celor ce suferã de
afecþiuni osoase. Dintre acestea vã prezentãm:
RHEUMAFLEX comprimate - produsul asigurã un
aport optim al substanþelor necesare structurii fiziologice ºi activitãþii cartilajelor articulare. Glucozamina are efect de reconstrucþie a cartilajului articular,
ajutã la menþinerea sãnãtãþii acestuia. Producþia
internã de glucozaminã a organismului scade cu
vârsta iar deficitele rezultate pot contribui la apariþia
simptomelor de inflamaþie articularã. Condroitinsulfatul mãreºte capacitatea de sintezã a celulelor cartilaginoase ºi inhibã enzimele degradative ale cartilajului. Rãºina de Boswellia serrata conþine acid boswellic, principiu activ natural ce stimuleazã refacerea cartilajului articular ºi împreunã cu gheara diavolului scad intensitatea proceselor inflamatorii asociate afecþiunilor osteo-articulare; diminueazã durerea ºi contribuie la refacerea mobilitãþii articulare.
Acidul hialuronic contribuie la regenerarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii lichidului sinovial (lichid fiziologic
de la nivelul articulaþiilor, ce are rolul de a lubrifia ºi
reduce frecarea componentelor cartilaginoase articulare) ºi stimuleazã producþia de colagen.
Dr. Ionuþ Moraru vã PROpune asocierea produsului RHEUMAFLEX comprimate cu RHEUMA
FLEX® – spray sau gel. Combinaþie de excepþie ce
diminueazã disconfortul (durere, inflamaþii) asociat

Î
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fazelor acute ale accidentelor musculo – osteo –
articulare (luxaþii, entorse, tendinite, etc).
În cazul afecþiunilor cronice se poate asocia cu:
SAPROPELIC RHEUMA FLEX® . Efectul antireumatismal al nãmolului sapropelic este potenþat de
adaosul plantelor reducând inflamaþia ºi durerea
articularã, favorizând refacerea mobilitãþii.

API RHEUMA FLEX - cremã uºor penetrabilã,
bine toleratã de organism, ce este de ajutor în afecþiunile osteo-articulare ºi reumatice. Intensificã irigarea cu sânge a zonelor pe care s-a aplicat; reduce
durerea ºi creºte mobilitatea articularã redând confortul. În plus, produsul poate fi folosit pentru masajul de încalzire al sportivilor.
În toate afecþiunile reumatismale trebuie eliminatã cauza care a produs boala; trebuie întãrit sistemul imunitar; trebuie evitate poziþiile care deformeazã coloana vertebralã; în artroze trebuie tratate
tulburãrile endocrine ºi de nutriþie (obezitate, diabet) mai ales prin regim dietetic; trebuie evitate eforturile, traumatismele articulaþiilor care agraveazã
uzura cartilaginoasã.
În plus, o altã alternativã sãnãtoasã ºi accesibilã pentru ameliorarea durerilor articulare sunt
bãile cu SARE DE BAIE RHEUMAFLEX care,, prin efectul sãrii de baie a uleiului de arnicã ºi capsici ºi a
extractelor din plante, va absorbi durerea ºi te va
ajuta sã te relaxezi. Articulaþiile vor fi mai ascultãtoare, iar tu te vei miºca mai uºor; te vei simþi ca un
campion ce tocmai a terminat o ºedinþã de SPA!
Pentru mai multe detalii
]i comenzi suna[i la
num/rul 021.351.47.77 ori
accesa[i site-urile noastre:
www.medicalab.ro ]i
www.pronaturashop.ro sau
scrie[i-ne pe adresa
medica@softnet.ro !
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UNIT?{I MEDICALE
Clinici medicale

Tel./Fax: 021.250.67.85,

Chirurgie esteticã

021.250.73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Stefan Cel Mare,
nr. 19-21, sector 2
(Spitalul Colentina)
Tel./Fax: 021. 311.73.7l,

CENTRELE MEDICALE
HIPERDIA ªI PROLIFE
•Str. Ritmului, nr.2, sector 2
Tel./Fax: 021. 250.67.85,

021. 311.73.72
bucuresti.colentina@hiperdia.ro

Tel.: 233.97.27
0723 626 289
www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro
Medicina fizicã
ºi de recuperare
medicalã,
Laserterapie,
Masaj terapeutic
ºi de relaxare,
Gimnasticã medicala, Fitness
terapeutic
Kinetoterapie

021.250. 73.20
office@pro-life.ro

•computer tomograf

CENTRUL MEDICAL
RECUMED

•rezonanta magnetics •radi•Sos. Berceni,

ologie conventionala

nr. 10-12, sector 4 (Spitalul

•mamografie

Bagdasar-Arseni

•osteodensiometrie DXA

Tel./Fax: 021. 334.37.30,

•electromiografie

021. 334.37.31

•neurosonologie •ecografie

bucuresti.bagdasar@hiper-

doppler •ecografie generala

dia.ro

•cardiologie
•medicina de familie

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1

•laborator analize medicale.

Recuperare
MEDICAL CARE
CENTRU DE
RECUPERARE
MEDICALÃ
Intr. Tudor Stefan
nr.42-44 (Dorobanti),
Sect.1, Bucureºti

Str. Grigore Alexandrescu,
nr. 33, sect. 1,
Tel: 021 319 34 30
Fax: 021 319 32 34
Terapia durerii
Recuperare medicalã
Reumatologie
Ortopedie
Medicina muncii

UNIT?{I MEDICALE

Str. Comana nr. 50, sector
1, - Bucureti
Telefon: 031.711.15.20;
031.711.15.21/
0733.072.909;
0733.072.919
E-mail:
imagistica@CentrulMedicalFocus.ro
Servicii de investigaii imagistice: Radiologie digitalizata, Tomografie computerizata- CT, Rezonantä magnetica- RM, Mamografie digitalizata, Osteodensitometrie,
Echografie

Bd. Ferdinand nr. 141,
sector 2, Bucureºti
Telefon: 031.711.15.15/
0733.072.910;
0733.072.920
E-mail:
programari@CentrulMedical
Focus.ro
Peste 30 de specialitäti
medicochirurgicale, dotat
cu bloc operator - ATI pentru chirurgie de zi, un cabinet oftalmologic avantgardist si multe alte puncte
forte. Toate dotä rile adaptate standardelor
europene.

Str. Ciresului nr. 1, sector 2
- Bucureti
Telefon: 021.326.27.41
E-mail:
Laborator@focusLab.ro
Acreditare ISO.Puncte forte:
biologia moleculara, incarcarea cantitativa pentru
virusul hepatic B si C, HIV si
HPV.

Calea Calarasilor nr. 88,
sector 3 - Bucureti
Telefon: 021.321.53.10
E-maiL:
terapie@CentrulMedicalFocus.ro
Servicii de kinetoterapie,
fizioterapie, masaj, reflexoterapie i acupunturä,
oferite pentru recuperäri
aLe unor päri aLe corpului
uman afectate de boalã ºi
traumatis me.
Asiguräm gimnasticä recuperatorie pentru copii,
adulþi sportivi.

Societatea Românã de Alergologie ºi Imunologie Clinicã
(SRAIC)
Societatea de Imunologie din România (SIR) ºi
Balkan Association of Immunological Societies (BAIS)
organizeazã în perioada 28 Aprilie - 1 Mai 2010, la SIBIU,
conferinþa:

"Joint Meeting of Immunology and Clinical
Allergology"
La acest eveniment se vor desfãºura, în paralel, lucrãrile
ºtiintifice ale:
Celei de-a 40-a Conferinþe Naþionale a SIR,
Celei de-a 19-a Conferinþe Naþionale a SRAIC ºi
Ale Celui de-al 6-lea Congres Balcanic de Imunologie al
BAIS.
Sãlile de conferinþã ale Hotelului Ramada Sibiu,
Str Emil Cioran, Nr 2
Informatii suplimentare la telefon:

021 5287251 ; 021 5287190 , SIR
021 3139468 ,+40 264 43 26 29 , SRAIC
sau pe site: www.jmica.ro, www.sraic.ro

www.CentrulMedicalFocus.ro

Centrul de esteticã ºi înfrumuseþare
Str. Aaron Florian, nr. 4,
sector 2, Bucureºti
Tel: 021-318.65.70
021-318.65.71
Fax: 021-318.65.77
Web: www.dermalogic.ro
Email: office@dermalogic.ro

•Tratamente faciale•
•Machiaj permanent•
•Lifting facial nonchirurgical•

•Epilare definitivã•
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