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Planuri mari pentru 
Ministerul S/n/t/[ii în 2011

Ceellee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  pprrooiieeccttee  aallee  MMiinniisstteerruulluuii  SSããnnããttããþþiiii  ppeennttrruu  nnoouull  aann
ssuunntt  iinnttrroodduucceerreeaa  ccaarrdduulluuii  nnaaþþiioonnaall  ddee  ssããnnããttaattee,,  rreeoorrggaanniizzaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  
ssppiittaalliicceesscc,,  iinnvveessttiiþþiiii  îînn  ddoommeenniiiillee  oonnccoollooggiicc  ººii  AATTII  ººii  mmaaii  mmuullttee  mmããssuurrii  ccaarree

vviizzeeaazzãã  pprreeggããttiirreeaa  ttiinneerriilloorr  mmeeddiiccii.

CCaarrdduull  nnaaþþiioonnaall va fi un document care va deveni obligatoriu pentru fie-
care asigurat ce doreºte sã acceseze servicii medicale în unitãþile sanitare
din reþeaua publicã, dar ºi pentru medicii din sistem care vor primi, la rândul
lor, un card medical profesional. 

Acest proiect reprezintã de fapt primul pas spre informatizarea siste-
mului medical care va conduce la disciplinã financiarã ºi medicalã, cu bene-
ficii atât pentru pacienþi cât ºi autoritãþile sanitare. Pacienþii vor scãpa de
birocraþie, autoritãþile vor putea cunoaºte exact câte servicii medicale au fost
efectuate unui pacient, care sunt nevoile reale în sistem. 

Tot anul acesta, MMiinniisstteerruull  SSããnnããttããþþiiii  aannuunnþþãã  oo  sseerriiee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  îînn  oonn--
ccoollooggiiee  ººii  AATTII,, în valoare de aproximativ 190 000 000 de lei având menirea
de reabilitare a secþiilor de oncologie ºi ATI ºi pentru dotarea cu aparaturã
medicalã de specialitate. 

În premierã, Ministerul Sãnãtãþii va demara programele naþionale de
sãnãtate pe o duratã de 2 ani, pentru a exista o predictibilitate atât din punc-
tul de vedere al furnizorilor din sistem, cât ºi din cel al pacienþilor. 

Cele mai importante programe noi care vor fi gestionate în acest an vi-
zeazã reducerea incidenþei cancerului în România ºi fertilizarea in vitro.
Peste 84.000.000 lei vor fi alocate pentru aceste intervenþii în oncologie ºi
reproducerea asistatã. 

RReeoorrggaanniizzaarreeaa  uunniittããþþiilloorr  ssaanniittaarree  ssee  vvaa  rreeaalliizzaa, în principal, în douã pla-
nuri, fie prin comasare, fie prin desfiinþare, atât pentru reþeaua Ministerului
Sãnãtãþii, cât ºi pentru cea a autoritãþilor locale. 

Aceste comasãri urmaresc o eficientizare a activitãþii spitalelor, dar ºi o
cheltuire mai bunã a banului public; existã spitale care funcþioneazã în
aceeaºi clãdire ºi este evident cã un management unitar este binevenit. Pe
de altã parte, sunt situaþii în care aceastã comasare urmãreºte o încadrare
într-o clasã superioarã a noii instituþii astfel create. În prezent, existã centre
universitare importante în þarã care vor trebui sã aibã spitale clasificate în
clasa 1, dar pentru aceasta trebuie sã aibã anumite specialitãþi incluse, de
care astãzi nu dispun. 

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  22001111,,  ccoonnccuurrssuull  ddee  RReezziiddeennþþiiaatt  vvaa  ffii  oorrggaanniizzaatt  ddeesscceennttrraallii--
zzaatt, centrele universitare fiind responsabile în formarea medicalã de specia-
litate, acest lucru ducând la scãderea migraþiei medicilor între diferite re-
giuni ale þãrii. 

De asemenea, Ministerul Sãnãtãþii a început în aceastã sãptãmânã de-
mersurile pentru ca medicii tineri sã se poatã angaja într-o unitate sanitarã,
chiar dacã nu au promovat concursul de Rezidenþiat. 

Pe site-ul MS se aflã în dezbatere publicã un proiect de act normativ
conform cãruia absolvenþii facultãþilor de medicinã, începând cu promoþia
2005, vor primi competenþe de practicã limitate, chiar dacã nu au promovat
concursul de Rezidenþiat. Conform aceluiaºi proiect, începând cu anul III de
pregãtire în specialitate, rezidenþii pot fi incluºi în linia de gardã (alta decât
linia I de gardã), în afara programului normal de lucru. De asemenea, înce-
pând cu anul IV de pregãtire în specialitate, aceºtia vor putea trece în linia I
de gardã, sub supravegherea unui medic specialist sau primar care se aflã
de gardã la domiciliu. 

�� C/lin M/rcu]anu
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U
n pãrinte grijuliu cu sãnãtatea copilului lui tre-
buie sã verifice dacã micuþul are o problemã
de vedere sau când ar trebui sa aibã loc pri-

mul control oftalmologic. Examinarea oftalmologicã
este foarte importantã, deoarece între 5 ºi 10 % din
preºcolari ºi 25% din copiii de vârsta scolarã au pro-
bleme de vedere. 

Identificarea precoce a problemelor vizuale este
crucialã deoarece copiii rãspund la tratament atunci
când acesta e început la o vârstã fragedã. Primul
control trebuie sã se desfaºoare în jurul vârstei de 6
luni. Urmãtoarele verificãri sunt la vîrsta de 3 ani ºi
înainte sã înceapã prima clasã – la 5 sau 6 ani. Co-
piii de vârstã scolarã trebuie examinaþi la fiecare doi
ani, dacã nu au nevoie de corecþie opticã ; cei care
poartã ochelari trebuie sã facã control anual sau
aºa cum recomandã medicul oftalmolog care îi ur-
mãreºte.

Prima oarã la oftalmolog: încã din maternitate me-
dicul neonatolog face o examinare a ochilor, în ca-
drul examenului clinic general, examinare reluatã de
pediatru la prima vizitã. Dacã medicul suspecteazã
o problemã copilul este trimis la specialist pentru in-
vestigaþii amãnunþite. Examinarea amanuntitã a ochi-
lor se face la orice vârstã ºi nu este cazul sã aºtep-
tãm vârsta de 3 ani pentru primul control ºi nici nu
este bine sã lãsãm "problema sã treacã de la sine"
– doar prin înaintarea în vârstã.

La cabinetul oftalmologic - nu uitaþi sã spuneþi
medicului despre urmãtoarele:
� prematuritate
� dezvoltare motorie întârziatã
� clipit excesiv
� frecarea frecventã a ochilor
� deviaþia ochilor("un ochi fuge")
� copilul a avut deja un control la care s-a iden-

tificat o problemã.
� Problemele oftalmologice din familie.

LLaa  eexxaammeennuull  ddiinn  pprriimmuull  aann  ddee  vviiaattãã medicul
specialist urmãreºte aspectul de ansamblu al ochi-
lor, coordonarea miºcãrilor ºi felul în care ochii func-
þioneazã împreunã ºi poate diagnostica dacã copilul
suferã de afecþiuni care necesitã purtarea de oche-
lari. Sunt cãutate de asemenea semnele unor afecþi-
uni importante - cataracta congenitalã, glaucomul con-
genital.

CCoonnttrroolluull  ddee  llaa  vvâârrssttaa  pprreeººccoollaarrãã poate determi-
na cu precizie acuitatea vizualã a copilului- chiar
când nu ºtiu literele sau sunt prea micuþi sau prea
timizi sã vorbeascã. Se folosesc optotipuri speciale
cu simboluri - imagini familiare ca: mãr, casã, pãtrat,
cerc. Printr-o examinare de ansamblu se evalueazã
aspectul ochilor ºi al pleoapelor, se cautã semne de
deviere a ochilor, ptoza palpebralã (o pleoapã sau
ambele prea coborâte), semne de iritare ca înroºi-
rea, edemaþierea, secreþiile. Medicul examineazã
corneea, irisul ºi cristalinul pentru a cãuta eventuale
opacitãþi.

Atenþie specialã este datã diagnosticãrii ºi tratã-
rii unor afecþiuni precum strabismul, ambliopia
(ochiul leneº) ºi discromatopsia. 

AAmmbblliiooppiiaa reprezintã o afecþiune în care vederea
nu se dezvoltã normal la unul dintre ochi. Are mul-
tiple cauze, ºi de cele mai multe ori apare fãrã ca
nici copilul nici pãrintele sã sesizeze aceastã situa-
þie. În lipsa tratamentului în mica copilãrie, amblio-
pia nu se mai poate trata la o vârstã mai înaintatã,
iar ochiul ambliop rãmâne cu un defect vizual per-
manent sau cu o tulburare a percepþiei spatiale.

SSttrraabbiissmmuull  -- vederea încruciºatã -- este una din
cauzele obiºnuite de ambliopie ºi trebuie tratat de
îndatã ce apare în aºa fel încât vederea ºi legãturile
dintre cei doi ochi sã se dezvolte firesc.

DDiissccrroommaattooppssiiaa  reprezintã capacitatea de a dis-
crimina culorile.

Pentru copil medicul oftalmolog examineazã
capacitatea de acomodare, percepþia spatialã ºi
simþul cromatic, ca pentru un adult. 

Examinarea oftalmologic/ pediatric/
- explicat/ p/rin[ilor

Dr. Ilinca Dr/gulescu
Medic specialist 
oftalmolog
Hyperclinica MEDLIFE
Favorit

DE RE{INUT!
O testare corespunzãtoare a vederii la o

vârstã fragedã este vitalã pentru a ne asigura de
capacitatea vizualã a copilului, pentru un parcurs
ºcolar fãrã probleme!
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M
etamorfopsia reprezintã perceperea distor-
sionatã a imaginilor cauzatã de unele modi-
ficãri la nivelul maculei, zona centralã a re-

tinei, care asigurã  acuitatea vizualã maximã. Retina
este acea structurã a ochiului care preia imaginea ºi
o transmite pe calea nervului optic cãtre creier. 

La anamnezã, pacienþii descriu întreruperi sau
ondulaþii ale liniilor drepte, deformãri sau suprapu-
neri ale literelor, dispariþia unor litere dintr-un cu-
vânt, litere mai mici sau mai mari în acelaºi cuvânt
etc. Aceste tulburãri vizuale de obicei apar brusc,
sunt unilaterale ºi sunt sesizate de pacienþi multe
ori întâmplãtor. De asemenea, pot fi izolate sau aso-
ciazã ºi alte simptome.

Pentru a stabili un diagnostic - ºi pentru a cu-
noaºte cauza metamorfopsiilor - medicul oftalmolog
trebuie sã afle de la pacient detalii despre momen-
tul debutului, contextul în care a apãrut, intensitatea
ºi evoluþia fenomenului, dar ºi despre starea de sã-
nãtate generalã a pacientului (prezenþa diabetului
zaharat ºi a hipertensiunii arteriale poate fi impor-
tantã).

Metamorfopsia poate fi detectatã cu ajutorul
diagramei Amsler (o grilã cu un punct negru central).
Examenul fundului de ochi cu pupila dilatatã poate
evidenþia leziuni ale maculei provocatoare de meta-
morfopsii. De asemenea, este foarte importantã
efectuarea unor investigaþii care exploreazã retina.
Un examen de câmp vizual este util pentru a cerceta
scotoamele centrale ºi paracentrale. Uneori sunt ne-
cesare investigaþii cu acurateþe mai mare, cum ar fi
tomografia macularã sau angiofluorografia retinianã
(care cerceteazã vascularizaþia retinei).

Metamorfopsia este un semn vizual foarte im-
portant, pentru cã permite localizarea leziunii în re-
giunea macularã ºi totodatã este un semn de gravi-
tate pentru cã semnificã o complicaþie retinianã de-
seori ireversibilã.

Principala cauzã de metamorfopsie o constituie
edemul macular, însã ºi alte leziuni maculare (vas-
culare, exudative sau degenerative) pot provoca de-
formarea imaginii.

La un miop, instalarea metamorfopsiei poate fi
cauzatã de o hemoragie sau de extensia unei com-
plicaþii retiniene la nivelul maculei. Simptomul este
perceput la vederea de aproape ºi cititul devine
dificil.

Metamorfopsia poate indica o dezlipire de re-
tinã atunci când pacientul  vede obiectele deforma-
te, mobile, ca ºi cum ar vedea printr-un strat de apã.

Degenerescenþele maculare sunt asociate cu
perceperea deformatã a vederii. Degenerescenþa
macularã senilã apare la pacienþii cu vârste de
peste 50 de ani ºi reprezintã principala cauzã de
orbire din lume. Existã însã ºi degenerescenþe ma-
culare la copii ºi tineri în cadrul unor afecþiuni ere-
ditare.

În unele cazuri, pacienþii cu migrene relateazã
prezenþa metamorfopsiilor (cel mai probabil în ca-
drul unui fenomen de hipertensiune intracranianã
idiopaticã asociatã cu edem papilar).

Investigaþiile oftalmologice sunt necesare pen-
tru stabilirea cauzei acestor tulburãri, dar ºi pentru
a diferenþia metamorfopsiile de halucinaþiile vizuale
care apar în cadrul unor sindroame psihovizuale.

Conduita terapeuticã aleasa de specialist poate
varia de la tratament medicamentos (pastile, picã-
turi) pânã la abordare chirurgicalã, dupã caz.

Aºadar, metamorfopsia reprezintã un semn im-
portant de afectare retinianã care poate apãrea în
evoluþia unor afecþiuni oftalmologice, iar promptitu-
dinea cu care se prezintã pacientul la consult poate
diminua sechelele vizuale provocate.

��  Dr. Grigorios Triantafyllidis
Medic specialist oftalmolog 

Clinica de oftalmologie AMA-OPTIMEX

Metamorfopsia
(vederea deformat/)
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Expresia „a mânca din
priviri” este foarte adevã-
ratã, deoarece o alimenta-
þie corectã ºi echilibratã
poate contribui la menþi-
nerea sãnãtãþii privirii.
Substanþele vitale denu-
mite generic antioxidanþi
apãra organismul de radi-
calii liberi: vitaminele A, E ºi C, precum ºi microele-
mentele: seleniu ºi carotenoizi.

Principalele alimente importante pentru vedere
sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Alimenta[ia corect/ pentru s/n/tatea ochilor

Ochiul este organul supus cel mai
frecvent la influen[ele nocive ale
mediului înconjur/tor, de cele mai
multe ori neprotejat.
Lumina difuz/, fumul de [igar/,
gazele de e]apament sau aerul
uscat ]i înc/rcat cu praf solicit/ sis-
temul vizual sensibil. De aceea, pe
lâng/ ap/rarea de factori d/un/tori
externi trebuie s/ ave[i  grij/ de o ali-
menta[ie corect/, bogat/ în 
substan[e vitale importante pentru
vedere ]i s/ practica[i exerci[ii spe-
ciale pentru ochi, dar ]i s/ nu uita[i
de efectuarea unui control anual la
medicul oftalmolog.

Articol realizat
cu sprijinul

Quiesser Pharma

Alimentele importante pentru
ochi s/n/to]i

LLuutteeiinnaa  &&  ZZeeaaxxaanntthhiinnaa  ::  îînn  ffrruuccttee    ººii  lleegguummee
ggaallbbeennee,,  lleegguummee  vveerrddee  îînncchhiiss,,  ggããllbbeennuuºº  ddee  oouu

LLiiccooppeeiinnaa::  îînn  rrooººiiii,,  ggooggooººaarr  ººii  aarrddeeii  ggrraass  rrooººuu,,
ppeeppeennee  vveerrddee,,  ppaappaayyaa

VViittaammiinnaa  AA,,  BBeettaa  CCaarrootteenn::  îînn  ffiiccaatt,,  oouuãã,,  pprroodduussee
llaaccttaattee,,  ttoonn,,  mmoorrccoovvii,,  ppeeppeennee  ggaallbbeenn,,  ccaaiissee

VViittaammiinnaa  CC::  ffrruuccttee  cciittrriiccee,,  aarrddeeii  kkaappiiaa,,  kkiiwwii

VViittaammiinnaa  EE::  îînn  uulleeiiuurrii  vveeggeettaallee,,  nnuuccii,,  uunntt,,  
ggeerrmmeennii  vveeggeettaallii

MMiiccrrooeelleemmeennttee  sseelleenniiuu  ººii  zziinncc::  îînn  ccaarrnnee,,
lleegguummee,,  ssooiiaa,,  pprroodduussee  ddiinn  cceerreeaallee,,  ppeeººttee,,  oorreezz
nneeddeeccoorrttiiccaatt,,  pprroodduussee  llaaccttaattee

FFllaavvoonnooiiddee  ººii  ffeennoollii::  îînn  lleegguummee  rrooººiiii,,  vviioolleett  ººii
ggaallbbeennee,,  vviinn,,  uulleeii  ddee  mmããsslliinnee,,  vvaarrzzãã,,  nnuuccii

AAcciizzii  ggrraaººii  OOmmeeggaa--33::  îînn  ppeeººttee  ggrraass

Efect

Apãrarea retinei de lumina ultravioletã,
cataractã ºi degenerescenþa macularã

Apãrarea celulelor de radicalii liberi

Apãrarea ochilor de efectele razelor 
ultraviolete, de uscare excesivã ºi
îmbunãtãþirea vederii nictemerale

Protejeazã împotriva apariþiei cataractei

Protejeazã împotriva degenerescenþei

Apãrarea celulelor de radicalii liberi

Stimuleazã vascularizaþia ochiului ºi adaptarea
vederii la întuneric

Intrã în structura retinei ºi asigurã filmul
lacrimal ºi, prin aceasta, împiedicã uscarea
ochiului
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Motivaþia persoanelor care doresc lipoaspiraþie
este, în majoritatea situaþiilor, ineficacitatea unei
diete sau a sportului, mai ales pentru îndepãrtarea
stratului de grãsime din anumite zone ale corpului
(ºolduri, coapse, genunchi, abdomen inferior etc.).
Aceste zone, rezistente la toate mijloacele de remo-
delare corporalã (cu excepþia tratamentului chirurgi-
cal), au în general predispoziþie geneticã, fiind atri-
but familial.

Atât femeile cât ºi bãrbaþii, în egalã mãsurã, do-
resc sã arate “bine” în concediu, mai ales la mare
sau oriunde s-ar expune la soare. De aceea, pentru
a realiza acest obiectiv, este bine de ºtiut cã este ne-
cesarã o perioadã de recuperare ºi de vindecare
completã dupã o astfel de intervenþie, pentru a nu
mai rãmâne vreun semn. În medie, aceastã perioa-
dã este de douã luni, timp în care se va purta un
corset special (fie burtierã, fie pantaloni) compresiv-
elastic, recomandat de chirurg ºi confecþionat la co-
mandã în funcþie de mãsurile necesare. Purtarea
acestui corset (garment) special este mai uºor de
suportat în anotimpul rece, pe sub haine, fiind ºi
mai uºor de camuflat. Este foarte importantã purta-
rea acestui garment deoarece, astfel, vindecarea se

va face fãrã complicaþii (denivelãri), deºi este un dis-
confort pentru pacient. 

În general, dupã orice intervenþie chirurgicalã se
recomandã evitarea expunerii la soare timp de douã
luni,  deci iatã un alt motiv pentru a face aceastã in-
tervenþie în sezonul rece.

Abdominoplastia este intervenþia chirurgicalã în
care este indicatã prezenþa unei ptoze tegumentare
ºi adipoase. În anumite situaþii, se poate combina
cu lipoaspiraþia în aceeaºi operaþie. ªi în acest caz,
timpul de vindecare completã ºi de recuperare ºi
necesitatea de a purta postoperator o burtierã spe-
cialã timp de douã luni ajutã pacientul  sã suporte
mai uºor intervenþia în sezonul rece. De asemenea,
se va evita expunerea cicatricei la soare pentru cel
puþin douã luni, din nou perioada optimã de recu-
perare postoperatorie, pentru a putea fi în formã în
timpul verii. 

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

Interven[iile sezonului rece
- liposuc[ia ]i abdominoplastia

�� Exist/ în chirurgia plastic/ interven[ii care 
se recomand/ a fi f/cute mai ales în sezonul rece! 
Una dintre acestea este lipoaspira[ia, atât pentru

îndep/rtarea excesului adipos localizat, cât ]i pentru 
remodelarea corpului. ��

DDEE  RREEÞÞIINNUUTT:: Când vã programaþi pentru o con-
sultaþie, întrebaþi chirurgul despre  perioada post-
operatorie (timp, restricþii etc.) pentru a vã putea
planifica din timp programul de viaþã în avantajul
dumneavoastrã!
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În ritmul stresant al epocii contemporane îngrijirea
mâinilor este adesea neglijatã, în ciuda faptului cã
acestea sunt mult mai expuse decât alte pãrþi ale cor-
pului. Exfolierea pielii, micile crãpãturi ce apar la nive-
lul dermei sau senzaþia de piele uscatã nu trebuie tre-
cute cu vederea ci, din contrã, trebuie combãtute cât
mai repede ºi mai eficient. Este extrem de important
ca nimeni sã nu uite cã frumuseþea mâinilor este un
criteriu important în judecarea aspectului general ºi cã
prima impresie conteazã întotdeauna.

Cartoful - ajutorul de n/dejde pentru
mâini superbe
ªtiaþi cã în cosmetica tradiþionalã cartoful era în-

trebuinþat drept unguent universal pentru remedierea
deficienþelor pielii? Cartoful, ºtiinþific numit Solanum
tuberosum, este o plantã care, scoþând-o din banali-
tate ºi analizând-o, se prezintã destul de curios. Ea
face parte din categoria plantelor otrãvitoare deoarece
partea aerianã conþine substanþe care, într-o anumitã
concentraþie, sunt letale prin ingerare. Totuºi, partea
ce se dezvoltã în pãmant este foarte hrãnitoare ºi gus-
toasã.

Tuberculii de cartof sunt bogaþi atat în amidon, vi-
taminele B1, B2, B6 ºi C ºi minerale (potasiu, fier, fos-
for, calciu ºi microelemente) prezente în cantitãþi im-
portante. Pentru comparaþie, se constatã cã volumul
de potasiu existent în 100 litri de apã mineralã este
echivalent cu cel dintr-un singur cartof !

Este cunoscut faptul cã, încã din vechime, indienii
din America de Sud foloseau cartoful drept remediu
pentru tratarea fracturilor, a durerilor de cap, a proble-
melor de digestie ºi chiar a reumatismului. Chiar ºi bu-
nicii noºtri atenuau crãpãturile mâinilor amestecând
un cartof tãiat mãrunt cu miere dizolvatã în sos de
mere.

Balsamul cu extract din cartof
de la Styx Naturcosmetic
Fermierii din zona de nord a Austriei au perfecþio-

nat în timp cu o deosebitã mãiestrie ºi grijã o reþetã
tradiþionalã de îngrijire a mâinilor cu balsam cu extract
de cartof. De curând, firma Styx Naturcosmetic a de-
sãvârºit prepararea acestui produs cu tehnologii mo-
derne, acest balsam devenind un produs foarte efi-
cient în îngrijirea pielii aspre, cu carenþe de elemente
nutritive.

Balsamul Styx este un produs cosmetic cu efect
intensiv care se datoreazã concentraþiei crescute de
principii active, ideale pentru epiderma solicitatã,
foarte uscatã, cu crãpãturi ºi calus (fie la mâini, fie la
picioare). 

Ingredienþii activi folosiþi la prepararea balsamului
Styx sunt certificaþi de LACON Ltd., un institut austriac
recunoscut în întreaga lume care se ocupã cu certifi-
carea calitãþii produselor bio ºi eco în domeniul ali-
mentar ºi agricol. Din compoziþia balsamului pentru
mâini fac parte sucul proaspãt din cartof, gãlbenelele,
muºeþelul, uleiul de jojoba, de macadamia ºi de floa-
rea-soarelui, untul de shea, extractul de grâu, glicerina
vegetalã ºi parfumul din uleiuri esenþiale. 

Minunatele noastre mâini, formate din 27 de oase
ºi 33 de muºchi, sunt de fapt cele mai complicate pãrþi
ale acestei creaþii divine numite corpul uman. Cei apro-
ximativ 17.000 de senzori pe suprafaþa palmei deter-
minã senzaþia de presiune, miºcare, cald, rece etc. Nu
este de mirare cã, pentru a putea fi folosite la capaci-
tatea lor biologicã maximã, mâinile trebuiesc îngrijite
... ºi nu oricum! Întrebuinþând balsamul Styx veþi bene-
ficia de hrãnirea ºi regenerarea epidermei, de protec-
þie sporitã la factorii agresivi de mediu, de cicatrizarea
ºi vindecarea tegumentelor ºi de refacerea ºi stabi-
lizarea filmului hidrolipidic al pielii.

Întotdeauna considerãm mâinile drept prima car-
te de vizitã a oricãrei femei. Nu-i de mirare cã îngrijirea
acestora necesitã o atenþie permanentã. Întrebuin-
þând balsamul STYX cu extract de cartof se accele-
reazã procesul de refacere al celulelor ºi se optimi-
zeazã principalele funcþii ale pielii. Acest proces este
generat ºi de ceilalþi ingredienþi activi intraþi în compo-
nenþa balsamului: muºeþelul  ºi gãlbenelele. Un rol re-
generant deosebit îl are untul de shea din componen-
þa balsamului, care menþine la un nivel ridicat hidra-
tarea epidermei, ajutã pielea sã-ºi recapete supleþea,
protejeazã împotriva radiaþiilor UV ºi agresiunilor facto-
rilor de mediu, previne formarea ridurilor ºi calmeazã
pielea iritatã. Nu în ultimul rând, uleiurile esenþiale
sunt bogate în vitamina A cu rol antioxidant, hrãnitor ºi
emolient.

Tratamente pentru m`ini
frumoase

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

PPrroodduusseellee
ccoossmmeettiiccee  SSttyyxx

llee  ppuutteeþþii
aacchhiizziiþþiioonnaa
ººii  oonnlliinnee
ppee  ssiittee--uull

wwwwww..sshhoopp..ssttyyxx..rroo
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Pânã nu demult pãrerea specialiºtilor vis a vis
de tratamentul varicelor îl avea in vedere pe cel
chirurgical precum ºi existenþa unui arsenal
întreg de medicamente ºi de produse naturiste,
care - împreunã cu un mod de viaþã sãnãtos -
pot ameliora sau chiar pot încetini evoluþia
bolii, însã, la un moment dat, operaþia va de-
veni obligatorie. Tratamentul chirurgical clasic

constã în “crosectomie” ºi “stripping”. Trata-
mentul chirurgical modern înlocuieºte smul-
gerea venei cu flebectomia Muller, o metodã
minim invazivã, de extragere a venelor prin mi-
croincizii, sub anestezie localã.

Ei bine, a venit timpul sã putem spune
nnuu tratamentului chirurgical al varicelor.
În prezent se foloseºte o terapie nouã
pentru a îndepãrta varicele într-un mod
simplu, cu laser endovenos. Astfel, în
vena safena se face o puncþie prin
care se introduce un cateter ºi fibra
opticã, ambele ghidate ecografic.
Se aplicã apoi endovenos o ener-
gie laser prin fibrã opticã, sub
forma unor impulsuri scurte,
repetate. Lumina laser este
absorbitã în sânge, ceea ce
duce la iritare termicã ºi de-
gradarea definitivã a perete-
lui intern al venei. Ca rezultat,
vena se închide ºi fluxul de
sânge este oprit. Vena ocluzatã va
fi resorbitã de organism pânã la dispariþie,
în decurs de câteva luni. 

Avantajele tratamentului cu laser
endovenos

Principalul avantaj este minima invazivitate –
durerile postoperatorii reduse, lipsa cicatricelor ºi a

sângerãrii intra ºi postoperatorii, posibili-
tatea efectuãrii intervenþiei sub aneste-

zie localã, fãrã internare, precum ºi
consecinþa acestor lucruri – relua-
rea activitãþii normale într-un timp
foarte redus. 

Datoritã acestor avantaje ºi a
excelentelor rezultate obþinute, tra-

tamentul cu laser endovenos a de-
venit în scurt timp opþiunea preferatã
atât de medicul specialist cât ºi de

pacienþi.

Dezavantajul tratamentului
cu laser endovenos este costul in-
tervenþiei, care este mai mare decat al
unei intervenþii chirurgicale, datoritã
utilizãrii aparatelor de ultimã genera-
þie – laser, Ecograf Doppler color ºi a
consumabilelor scumpe – catetere ve-

noase, fibre optice.

|ngrijirea post-operatorie
Dupã intervenþie, pacientul tre-

buie sã poarte timp de douã zile un
bandaj compresiv. În plus, pacien-

tul poartã în permanenþã pan-
taloni chirurgicali timp de opt
zile, iar în acest timp se admi-

nistreazã la recomandarea
medicalã heparinã ca me-

todã de prevenire a
trombozei.

�� Autor,
Centrul Medical

Bio Terra Med
www.bioterramed.ro

Tratamentul varicelor cu laser endovenos

Boala varicoas/ sau varicele
reprezint/ o venopatie cronic/ ]i este
caracterizat/ prin dilata[ii perma-
nente, sinuoase sau ampulare, ale
venelor superficiale de la membrele
pelvine. Boala este \nt`lnit/ frecvent,
astfel c/ este afectat/ p`n/ la 60%
din popula[ie! Femeile sufer/ mai
des, iar - \n circa 80% dintre cazuri -
exist/ ]i o component/ ereditar/.
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Prin urmare, ce este electrostimula-
rea ]i cum ac[ioneaz/ ea??

Aparatele de electrostimulare, electrogimnas-
ticã sau gimnasticã pasivã furnizeazã curenþi elec-
trici de joasã frecvenþã, cu impulsuri sau trenuri de im-
pulsuri, modulate în frecvenþã, intensitate sau timp.
Electrostimularea, din punct de vedere terapeutic,
reprezintã o modalitate de reeducare funcþionalã a
maselor sau grupelor musculare cu forþã muscularã
scazutã, dar mai poate reprezenta ºi o variantã ra-
pidã de a câºtiga forþã muscularã, de a asigura to- nus muscular ºi rezistenþã la efort. Un alt aspect al

electrostimulãrii se aflã în legãturã cu scãderea pon-
deralã ºi cu remodelarea corporalã. Alãturi de scã-
derea ponderalã prin îndepãrtarea kilogramelor în
exces, deoarece programele de electrostimulare
permit ºi drenaj venolimfatic, are loc ºi îndepãrtarea
lichidelor stagnante sub forma de edeme. Electro-
gimnastica muscularã are la bazã activarea circula-
þiei sanguine locoregionale, activarea lipolizei ºi topi-
rea depozitelor de grãsime, care vor oferi în mod
direct suportul activitãþii de contracþie muscularã
efectuatã. Concluzia o reprezintã diminuarea depo-
zitelor adipoase, scãderea circumferinþei zonelor vi-
zate de electrostimulare ºi pierderea unor kilograme
suplimentare. Sunt necesare 24-36 de ºedinþe de
electrostimulare, efectuate cu o frecvenþã de 3 ºe-
dinþe sãptãmânal pentru a se constata o scãdere
ponderalã cuprinsã între 3 ºi 5 kilograme. Menþine-
rea ºi consolidarea rezultatelor se face prin conti-
nuarea ºedinþelor cu aceeaºi frecvenþã de 3 ºedinþe
sãptãmânal ºi asocierea unui regim alimentar care
sã excludã dulciurile ºi fãinoasele, grãsimile ºi pre-
paratele (prãjituri, produsele de patiserie), care com-
binã toate aceste principii alimentare, purtãtoare de
calorii. Se vor exclude ºi bãuturile alcoolice sau ne-

�� Trecerea în Noul An este moment
de bilan[, prilej de bucurie, dar ]i de
regrete fa[/ de excesele efectuate ]i

kilogramele acumulate! Iat/ de ce
vin în întâmpinarea întreb/rilor 

nerostite înc/: Cum ]i cu ce, dar ]i
cât reu]im s/ sl/bim cu aparatele de
electrostimulare, limfodrenaj, gimnas-

tic/, fitness ]i echipamente 
adjuvante, precum termocuverta,

ultrasunete, vacuum ]i presoterapie,
platforma vibratorie, dar ]i cu proce-

duri precum împachetare, 
masaj etc.?? Lucruri cunoscute, nu-i
a]a?? S/ nu uit/m nici de curele de

sl/bire efectuate prin dietoterapie. ��

S/rb/torile au trecut, kilogramele s-au acumulat

Cum reu]im s/ sl/bim ]tiin[ific?

Dr. Tache 
Georgiana-Ozana, 
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e 
medicale
0723.626.289
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alcoolice dulci ºi carbogazoase. Un tratament adec-
vat trebuie sã dureze cel puþin 6 luni ºi va fi urmat
de o scãdere ponderalã de pânã la 10-15 kilograme.
Se poate asocia un program de fitness, program car-
dio pe aparate, platformã vibratorie, precum ºi ultra-
sunetele, termocuverta sau împachetãrile, masajul,
tunelul cu infraroºii, care pot precede, însoþi sau
urma programul de electrostimulare.

Vom continua cu întrebarea: 
Ce este drenajul limfatic 
]i cum ne poate ajuta??  

Limfodrenajul acþioneazã asupra þesuturilor prin
presiuni ºi decompresiuni succesive, precum miºcã-
rile de masaj manual, facilitând îndepãrtarea exce-
sului de lichide de la nivel interstiþial. Programul de
drenaj venolimfatic, dureazã 20-30 minute/ºedinþã
ºi se recomandã 15-20 de ºedinþe, efectuate cu o
frecvenþã de 3 ºedinþe sãptãmânal. Procedura con-
stã în aplicarea unor manºete circulare care cuprind
întreg membrul inferior ºi chiar bazinul. Masajul
care urmeazã se aplicã cu blândeþe, principalul
scop fiind biotroficizarea, precum ºi completarea
procesului de drenaj venolimfatic început, cu înde-
pãrtarea depozitelor de grãsimi sau celulitã acumu-
latã. Programul complex de drenaj venolimfatic ºi
masaj este urmat nu doar de eliberarea þesuturilor
zonelor declive ale membrelor inferioare de tensiu-
nea reprezentatã de lichidele în exces, ci ºi de efec-
tul de relaxare generalã a organismului. Programul
de drenaj limfatic reprezintã o
adevãratã etapã a curei anti-
stres sau a sindromului de obo-
sealã cronicã.

În final, apare 
întrebarea: 
Exist/ ]i alte proceduri
utile procesului de
sc/dere ponderal/??

Bineînþeles, existã vacuu-
mul ºi presoterapia mecanicã
utilizând aparate adecvate. Pri-
ma acþiune a vacuumului este
ruperea fibrelor care þin celulita
prizoniera. A doua acþiune este
presarea porþiunilor de piele

care sunt rulate între douã role interioare care pre-
seazã celulele grase ºi sparg nodulii de celulitã. Este
utilizat în esteticã, deoarece tonificã pielea, remo-
deleazã silueta, reduce considerabil celulita, eli-
minã toxinele din þesuturi, relaxeazã musculatura ºi
tonificã organismul, dar este util ºi în sport, deoa-
rece dreneazã lichidele în exces ºi stimuleazã sis-
temul muscular, accelereazã refacerea tisularã ºi re-
laxeazã aparatul neuromuscular. Tuturor proceduri-
lor prezentate li se pot adãuga termocuverta, tunelul
cu infraroºii ºi împachetarea cu geluri anticelulitice.
Efectul activ al gelurilor este acela de stimulare a
circulaþiei venoase ºi a celei limfatice, precum ºi de
îmbunãtãþire a elasticitãþii tegumentului. Datoritã
acþiunii termice, substanþele active pãtrund în pro-
funzime, rezultatele fiind astfel mult potentate. Îm-
pachetãrile pot fi realizate ºi în contextul progra-
melor de gimnasticã medicalã, fitness sau kinetote-
rapie. Termocuverta sau termosauna este o modali-
tate de slãbire pe baza efectului de saunã. Se folo-
sesc pãturi termoactive pentru a înfãºura zonele
supuse tratamentului, producând un proces de trans-
piraþie ºi de ardere foarte rapidã a grãsimilor. Ea se
asociazã cu succes procedurii de împachetare, asi-
gurând absorbþia principiilor active.

Indiferent de procedurile pe care le alegeþi în
vederea obþinerii scãderii ponderale, sã nu pierdem
din vedere faptul cã activitatea fizica susþinutã este
singura în mãsura sã ne scape de kilogramele în
exces, dar ºi sã ne menþinã starea de sãnãtate,
condiþionarea la efort cardiovascular, respirator ºi
muscular.
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În acelaºi timp, vitamina D este necesarã ºi
pentru o corectã funcþionare a sistemului mus-
cular. Studii revoluþionare din ultimii ani au de-
monstrat ºi efectul important pe care vitamina
D îl are în dezvoltarea cerebralã a copiilor, din
punctul de vedere atât al memoriei ºi al inte-
ligenþei cât ºi al atenþiei ºi al echilibrului psiho-
somatic.

Sursa principalã de vitamina D este pielea,
unde 7-dehidrocolesterolul furnizat de alimen-
tele de origine animalã se transformã, sub ac-
þiunea razelor ultraviolete, în vitamina D3. Pen-
tru þãrile cu climat rece temperat se merge pe
sursele alimentare de vitamina D (peºte, ou,
unt) sau pe administrarea medicamentoasã (în
primul an de viaþã). Laptele uman conþine o
cantitate micã de vitamina D liposolubilã; cu
toate acestea, rahitismul apare rar la sugarul
alimentat natural, probabil prin coexistenþa
unui produs hidrosolubil (sulfat de vitamina D)
ºi a unui raport optim Ca/P (calciu/fosfor).

Formulele de lapte îmbogãþite în vitamina D
nu acoperã necesarul, astfel cã, pentru condi-
þiile climatice ale þãrii noastre, este necesar
adaosul medicamentos zilnic de vitamina D,
pânã la vârsta de 2 ani.

Toate studiile pe un numãr mare de per-
soane, în diferite þãri, au condus la concluzia cã
o majoritate covârºitoare a populaþiei - peste
douã treimi - suferã de un deficit major de vita-
mina D, pentru populaþia de culoare lucrurile
fiind încã ºi mai severe. Astfel, multe dintre
problemele de sãnãtate cu care lumea de as-
tãzi se confruntã, sub forme din ce în ce mai
grave, par sã provinã tocmai dintr-o carenþã
mereu mai severã de vitamina D. 

��  Autor 
Centrul Medical  Bio Terra Med

www.bioterramed.ro

Vitamine pentru copii necesare
în sezonul rece

Vitamina D este indispensabil/ pentru cre]tere la copii, dar ]i pentru reglare
a metabolismului fosfocalcic (al fosforului ]i calciului), inclusiv osificarea, 

prevenirea ]i tratarea rahitismului; de asemenea, este eficient/ 
]i împotriva atacurilor astmatice la copii.
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S
cintigrafia tiroidianã, tehnicã a medicinei nu-
cleare, este una dintre cele mai vechi metode
de diagnostic imagistic, fiind intratã în practica

clinicã încã din anii ‘60. Aceastã tehnicã are la bazã
proprietatea tiroidei de a extrage din circulaþie radio-
farmaceuticul administrat, fiind  captat la nivel tiroi-
dian printr-un mecanism de transport activ, fãrã a fi
inclus în ciclul intratiroidian al iodului (99mTc-per-
technetat) sau captat ºi organificat în foliculii tiroi-
dieni (123I, 131I). 

Prin detectarea la suprafaþã a radiaþiilor emise
de radiotrasor, pot fi evaluate atât morfologia (di-
mensiuni, poziþie, forma) cât ºi  funcþia glandei tiroi-
de (per ansamblu ºi a eventualelor structuri nodula-
re). Astfel, se realizeazã evaluarea variantelor morfo-
funcþionale ale tiroidei normale: poziþia (tiroida si-
tuatã retrosternalã, latero-cervicalã sau sublin-
gualã), numãrul lobilor tiroidieni (lob accesoriu, age-
nezie a unui lob tiroidian), forma glandei (ovalã, de
litera U sau V) ºi  eventualele asimetrii de captare a
radiofarmaceuticului (fixare preferenþialã la nivelul
unui lob). 

Principalele indicaþii ale scintigrafiei tiroidiene
sunt:

1. Evaluarea func[iei [esutului tiroidian:

� guºa difuzã sau nodularã (boala Basedow-
Graves, guºa polinodularã, tiroidite subacute,
silenþioase sau postpartum etc.);

� evaluarea funcþiei unui nodul unic (necap-
tant-“rece”, hipercaptant “cald”, intens hipercaptant
“fierbinte”);
� indicarea posibilei autonomii a funcþiei unui

nodul «fierbinte» (nodul toxic Plummer);
� detecþia þesutului tiroidian cu localizare

ectopicã (lingualã, substernalã etc.), în  special în
condiþiile unei hipotiroidii neonatale;
� evaluarea stãrii þesutului tiroidian restant

dupã tiroidectomii subtotale, tratament cu radioiod
sau iradierea lojei cervicale. 

2. Detectarea prezen[ei ]i localiz/rilor
metastazelor din cancerul tiroidian

Deoarece existã o interferenþã a unei game
destul de largi de medicamente cu captarea radio-
trasorilor utilizaþi în examinarea scintigraficã, este
necesar ca, atunci când un pacient îºi face progra-
mare la un laborator de me-
dicinã nuclearã, sã comunice
toate medicamentele cu care
se aflã în tratament la acel
moment. Medicul specialist
în medicina nuclearã îi va co-
munica atât perioada pentru
care va trebui sã întrerupã
medicamentele respective
cât ºi alimentele care, prin
interferenþã cu testul, trebuie
evitate (nuci verzi, alge de
mare, exces de sare iodatã).

Scintigrafia tiroidianã,
efectuatã uzual cu Tc99m-
pertechnetat, implicã admi-
nistrarea intravenoasã a unei
cantitãþi minime de radiotrasor (cu minimã iradiere),
iar dupã circa 20 de minute de la injectare se achi-
ziþioneazã o imagine a glandei tiroide (achiziþie care
dureazã circa 5 minute). 

Scintigrafia tiroidian/

Dr. Adriana Rimbu
Medic primar Medicin/
Nuclear/
Medic specialist
Radiodiagnostic
Doctor \n ]tiin[e medicale
Pre]edint/ a Societ/[ii Rom`ne
de Medicin/ Nuclear/
0724.201.203; 0763.337.493
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T
otuºi ne îmbolnãvim în lumea modernã ºi, deºi
bugetele alocate sãnãtãþii sunt tot mai mari,
oamenii sunt tot mai bolnavi. Aceasta, deoa-

rece organismul uman este agresat de o serie de
factori: poluare, stres, hrãnire deficitarã, contami-
nare microbiologicã, variaþii mari de temperaturã,
efecte secundare ale medicamentelor chimice.

S-ar pãrea cã suntem condamnaþi sã ne îmbol-
nãvim. Dar existã o speranþã: Medicina integratã
Sciencemed. Cercetãrile de ultimã orã au evidenþiat
cã prima datã apare un dezechilibru energetic, care

duce la dezechilibru la nivel
celular, iar momentul de-
clanºãrii bolii aºa cum o
percepem noi, în plan fizic,
se manifestã prin simptome la nivel organic.

Medicina integratã Sciencemed este singura
metodã medicalã prin care se poate detecta
dezechilibrul la nivel energetic (biorezonanþa) sau la
nivel celular (electrosomatografia) ºi se poate inter-
veni eficient pentru restabilirea echilibrului ºi
recãpãtarea stãrii de sãnãtate chiar înainte de
declanºarea bolii în plan fizic. Aceasta înseamnã cã
putem preveni apariþia bolilor.

Dar, chiar dacã suntem bolnavi, medicina inte-
gratã Sciencemed reuºeºte marea unificare a meto-
delor medicale, preluând ce este mai bun de la cele
mai performante: homeopatie, biorezonanþã, elec-
trosomatografie, fitoterapie, gemoterapie, fãrã a ne-
glija medicina alopatã. În acest fel, medicina inte-
gratã Sciencemed poate diagnostica precis bolile ºi
poate stabili un tratament personalizat pentru fie-
care pacient, Mai mult, poate verifica eficienþa trata-
mentului chiar în momentul prescripþiei.

Boala este o tulburare a armoniei  energetice a
organismului. Indiferent de modul ei de manifestare,
boala afecteazã întregul corp, acþionând în principal
la nivelul cel mai subtil ºi mai fragil al fiinþei umane,
structurile energetice.

Medicina integratã Sciencemed nu numai cã
vindecã boala, dar vindecã ºi o laturã esenþialã a fie-
cãruia dintre noi, forþa noastrã vitalã, dinamismul
nostru. Bolnavii îºi recapãtã vitalitatea ºi forþa inte-

Cum ne înboln/vim

Clinica ScienceMed Bucuresti
Bucuresti, B-dul Constantin

Brancoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,
sector 4 

Tel: 0723.175.208 
e-mail:

sciencemed.bucuresti@yahoo.com

Clinica ScienceMed Buzau 
Buzau, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,

parter
Tel: 0735.779.330 

e-mail:
sciencemed.buzau@yahoo.com

ªtiinþa în armonie cu natura

�� Starea de normalitate a oamenilor
este s/n/tatea. Ne na]tem  dota[i de
natur/ cu tot ceea ce ne trebuie
pentru a fi s/n/to]i pân/ la vârsta de
100 ani. S/n/tatea este ]i dorin[a
cea mai fierbinte a fiec/rui om -
urarea cea mai frecvent/ în toate
limbile este "S/n/tate!".
Exist/ multe defini[ii ale st/rii de
s/n/tate, dar o consider/m ca fiind
cea mai corect/ pe cea care
define]te s/n/tatea ca un echilibru
perfect în care se g/se]te organismul
cu mediul înconjur/tor, o stare de
armonie. Acest echilibru se manifest/
la nivel energetic, celular, organic.
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rioarã la niveluri pe care nu le-au mai avut demult,
unii chiar niciodatã. 

Aceasta forþã “vie” cuprinde toate aspectele fi-
zice, mentale ºi emoþionale ale omului ºi se aflã în
strânsã legãturã cu spiritul. Energia vitalã este cea
care face diferenþa între materia vie ºi cea moartã ºi
care  devine slãbitã în timp prin acþiunea combinatã
a  tratamentelor chimice, a alimentaþiei de sintezã,
a obiceiurilor de viaþã incorecte ºi a poluãrii. Dar,
influenþe mari asupra individului au permanent gân-
durile negative, emoþiile, care pot afecta starea de
bine ºi viaþa.

Aceastã forþã vitalã ar trebui sã fie mereu în
armonie cu mediul ºi sã rãmânã capabilã sã echili-
breze organismul în timpul tuturor crizelor ºi provo-
cãrilor.

De aceea, în cazul ºocurilor de orice fel, al trau-
melor sau rãnilor suferite la un moment dat de o
persoanã, forþa vitalã face tot ce este necesar pen-
tru a compensa starea de epuizare a anergiei indi-
vidului ºi se canalizeazã spre protejarea celor mai
importante organe .Restul organismului trece într-o
stare de “amorþealã”, de încetinire a funcþiilor. 

Dacã ºocul sau evenimentul respectiv sunt foar-
te puternice, ar putea sã aparã chiar distrugeri ale

sistemului nervos ºi energia sã fie total blocatã spre
organele vitale. Tocmai acest principiu este subliniat
de doctorul  Hahnemann, fondatorul homeopatiei,
care a înþeles modul în care forþa vitalã se apãrã de
aceste ºocuri ºi a folosit acest principiu ca modali-
tate terapeuticã. 

Întreaga noastrã lume este energie aflatã în di-
verse stãri de existenþã, mai condensate sau mai
rarefiate. De exemplu, la om, sângele este o formã
condensatã de energie, dar mai puþin condensatã
decât organele interne, iar acestea sunt mai puþin
condensate decât  oasele. În naturã, aerul, norii
sunt mai puþin condensaþi decât apa, dar aceasta
este mai puþin condensatã decât pãmântul ºi pie-
trele. 

Energia circulã prin Univers, între diferitele ei for-
me de exprimare. Ea susþine viaþa omului ºi a celor-
lalte fiinþe. Întregul corp al omului conþine puncte
prin care intrã energia, puncte prin care iese, iar  le-
gãtura dintre aceste puncte se realizeazã prin  meri-
dianele energetice, prin care energia circulã la nive-
lul corpului. 

Aºa cum afirma Einstein “ne naºtem din ener-
gie, iar omul este cea mai complexã formã de ener-
gie cunoscutã.“

CCOONNCCUURRSS  PPRROO  NNAATTUURRAACCOONNCCUURRSS  PPRROO  NNAATTUURRAA
PPaarrttiicciippaaþþii  llaa  ccoonnccuurrss  îînnssccrriiiinndduu--vvãã  tteelleeffoonniicc  llaa  nnrr..  rreeddaaccþþiieeii

002211..332211..6611..2233,, ppâânnãã  llaa  ddaattaa  ddee  3311  iiaannuuaarriiee  22001111
ººii  ppuutteeþþii  ccââººttiiggaa  

uunnuull  ddiinn  cceellee  2200  ddee  pprreemmiiii  ccoonnssttâânndd  îînn  pprroodduussee  nnaattuurraallee  
îînn  vvaallooaarree  ddee  

2255  eeuurroo ooffeerriitt  ddee  ffiirrmmaa  PPrroo  NNaattuurraa..  

CCââººttiiggããttoorriiii  vvoorr  ppuutteeaa  aalleeggee  ddiinn  ggaammaa  PPrroo  NNaattuurraa  pprroodduussee  nnaattuurraallee  ppeennttrruu  ddiiffeerriittee  
aaffeeccþþiiuunnii  ((aanneemmiiii,,  bboollii  iinnffeeccþþiiooaassee,,  ccaarrddiioovvaassccuullaarr,,  cchhiirruurrggiiee,,  ccoonnvvaalleesscceennþþãã,,  ccuurree  ddee

ssllããbbiirree,,  ddeerrmmaattoollooggiiee,,  ddiiggeessttiivv,,  eennddooccrriinnoollooggiiee,,  ggeerriiaattrriiee,,  ggiinneeccoollooggiiee,,  iimmuunnoollooggiiee,,  
nneeuurroollooggiiee,,  nnuuttrriiþþiiee,,  oobbsstteettrriiccãã,,  ooffttaallmmoollooggiiee,,  oorrll,,  oorrttooppeeddiiee,,  ppeeddiiaattrriiee,,  ppssiihhiiaattrriiee,,  rraaddiioollooggiiee,,

rreessppiirraattoorr,,  rreeuummaattoollooggiiee,,  ssttoommaattoollooggiiee,,  uurroollooggiiee,,  îînnttrreeþþiinneerree))..  
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Dermatita atopic/

Dermatita atopicã afecteazã aproximativ 10%
din populaþia generalã ºi pânã la 25% dintre copiii
din þãrile vestice. În creºterea incidenþei în þãrile
vestice sunt implicaþi factori de mediu: alergeni din

aer, poluare, praf ºi influenþa igienei excesive, con-
tactul tardiv al copiilor cu diferiþi alergeni din mediu:
pãr de animale (câine, pisicã), polen, particule de
praf.

Principalele semne în cadrul dermatitei atopice
sunt: uscãciunea cutanatã permanentã (xeroza), pu-
seele de eczemã - roºeaþã, vezicule, exudat, scua-
me, leziuni cronice, lichenifiate (piele îngroºatã,
albã ºi foarte pruriginoasã). Apariþia puseelor de
dermatitã atopicã poate fi determinatã de: factori
climatici - atmosfera uscatã (iarna), cãldura exce-
sivã, transpiraþie, boli infecþioase în sfera ORL ºi boli
eruptive sau factori psihologici ºi alimentari. Com-
plicaþia asociatã puseelor de dermatitã atopicã este
suprainfecþia cu Stafilococul Auriu.

Simptomele care influenþeazã calitatea vieþii
unui pacient cu dermatitã atopicã sunt:  pruritul se-
ver, senzaþia de “piele care þine”, de înþepãturã, tul-
burãri ale somnului.

Tratamentul medicamentos asociazã cortizon
local (dermo-corticosteroizi), în pusee, antihistami-
nice pentru calmarea pruritului ºi antibiotice - local/

�� Dermatita atopic/ este o
afec[iune cronic/ a pielii, inflamato-
rie, pruritic/, eritemato-scuamoas/,
legat/ de o predispozi[ie genetic/
numit/ "atopie". Predispozi[ia 
genetic/, denumit/ ]i "teren atopic",
reune]te istoricul familial cu diferite
afec[iuni precum: rinoconjunctivita
alergic/, astmul alergic sau dermati-
ta atopic/. Astfel, riscul de a dezvolta
dermatita atopic/ ajunge la 50%
pentru un copil ai c/rui p/rin[i au o
afec[iune din cadrul celor incluse \n
"terenul atopic". ��
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sistemic,,  numai în cazul semnelor clinice de supra-
infecþie a pielii. 

O importanþã deosebitã în tratamentul derma-
titei atopice este deþinutã de regimul igieno-dietetic:
evitarea alergenilor alimentari: fãinã, lapte, alune,
soia ºi hidratarea ºi igiena adecvatã pentru pielea
atopicã.

Bazele igienei pentru pielea atopic/: de
evitat apa fierbinte ºi calcaroasã; sunt de preferat
duºurile scurte (5 pânã la 10 min.) în locul bãilor
prelungite; folosirea unor produse nondetergent,
nondelipidante, a unor sãpunuri blânde; clãtirea
abundentã, uscarea pielii dupã duº prin tamponare
cu prosopul, nu prin frecare. 

Caracteristici necesare emolientelor in-
dicate în dermatita atopic/: sã calmeze, sã
aibã o structurã relipidantã, sã aibã proprietãþi anti-
septice, o formulã cu toleranþã înaltã, fãrã parfum,
fãrã conservanþi; sã fie aplicate în primele 10 mi-
nute dupã duº (pielea e mai permeabilã pentru
emolienþi/eficacitate sporitã).

Folosirea produselor dermo-cosmetice pentru
igienã ºi reconstruirea barierei cutanate în derma-
tita atopicã îmbunãtãþeºte calitatea vieþii pacienþilor
ºi previne apariþia puseelor.

LLaabboorraattooaarreellee  BBiiooddeerrmmaa asigurã un program
complet de tratament pentru pacienþii cu dermatitã
atopicã prin gama AATTOODDEERRMM. Astfel, gama AATTOO--
DDEERRMM asigura atât igiena pielii atopice cât ºi tra-
tamentul puseului de dermatitã atopicã ºi preve-
nirea recidivei.

Programul AATTOODDEERRMM pentru pielea atopicã:

IGIENA ATODERM:
�� AATTOODDEERRMM  GGEELL  SSPPUUMMAANNTT- curãþã perfect

pielea fãrã sã o agreseze, conþine ingredienþi activi

hidratanþi ºi agenþi antibacterieni; poate fi utilizat
atât pe faþã cât ºi pe corp; asigurã o toleranþã op-
timã, nu conþine parfum sau conservanþi.

�� AATTOODDEERRMM  SSÃÃPPUUNN – sãpun solid cu bazã de
spãlare blândã, îmbogãþit cu unt de karite, ce con-
ferã un plus de hidratare, curãþã blând pielea între-
gului corp.

PROGRAMUL DE TRATAMENT 
ATODERM:
�� AATTOODDEERRMM  PPOOZZnn  - produs special formulat

pentru tratamentul puseului de dermatitã atopicã;
este unicul produs dermo-cosmetic alternativ sau
adjuvant tratamentului cu corticoizi din puseul de
dermatitã atopicã; deþine tripla acþiune antiinflama-
torie ºi dublã acþiune antibacterianã, ambele nece-
sare pentru scoaterea pacientului din puseul de der-
matitã atopicã; acþiunea antiinflamatorie este „cor-
tizol-like” prin intermediul beta-sitosterolului, fãrã a
avea însã efectele adverse ale corticoterapiei; nu în
ultimul rând, asigurã o emoliere eficientã ce creºte
complianþa pacientului la tratament. 

�� AATTOODDEERRMM  PPPP  AANNTTIIRREECCIIDDIIVVÃÃ  - primul trata-
ment ce regleazã echilibrul florei cutanate prin inter-
mediul brevetului , stimulea-
zã proliferarea florei saprofite în detrimentul Stafilo-
cocului Auriu; de asemenea, este primul produs
care stimuleazã (graþie conþinutului în vit PP*) re-
construcþia barierei cutanate, prin creºterea sintezei
endogene (la nivelul pielii) de ceramide ºi acizi
graºi, asigurând refacerea solidã ºi pe termen lung
a cimentului lipidic intercorneocitar, a cãrui deficien-
þã este implicatã în fiziopatologia dermatitei ato-
pice. 

�� AATTOODDEERRMM  BBAALLSSAAMM  DDEE  BBUUZZEE – asigurã
tratamentul leziunilor de dermatitã atopicã de la
nivelul buzelor, prin calmarea inflamaþiei reven-
dicate de antileukina 6 ºi hidratarea conferitã de
uleiul de avocado ºi untul de karite.

* Stimularea de cãtre vitamina PP a serinpal-
mitoiltransferazei implicatã în biosinteza cerami-
delor la nivelul pielii a fost menþionatã în British
Journal of Dermatology în anul 2000. - OO..  TTAANNNNOO  eett
aall..  NNiiccoottiinnaammiiddee  iinnccrreeaassee  bbiioossyynntthheessiiss  ooff  cceerraammiiddss..
BBrriittiisshh  JJoouurrnnaall  ooff  DDeerrmmaattoollooggyy  22000000

Laboratoire Bioderma Romania SRL
Tel: 031 860 22 55

www.bioderma.com/ro
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C
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-
tiv pentru noi. Nu strategiile de marketing trebuie

sã recomande un asemenea produs, ci doar dovezile.
Când avem în faþã situaþii care privesc viaþa ºi moar-
tea, este mai bine sã utilizezi suplimente cu rezultate
documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afir-
maþiile fãcute la adresa produselor pe care le au, cu
materiale obþinute din cercetãri clinice, acceptate ºi
publicate. 

DDAAIIWWAA  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  CCoo,,  LLttdd..,,  TTookkyyoo,,  JJaappoonniiaa,
este o astfel de companie ºi puteþi fi convinºi cã, în ur-
ma studiilor efectuate, BBiioo  BBrraann  //    MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann
a dovedit cã poate stimula, mai puternic ºi mai eficient
decât probabil oricare alt produs, un sistem imunitar
slãbit din cauza stresului, a alimentaþiei nesãnãtoase,
a poluãrii ºi a altor factori care induc aceastã stare. 

Ce este BioBran?
BBiioo  BBrraann  11000000//MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann, supliment nu-

tritiv natural ºi GMO free (nemodificat genetic), este
brevetat de pr. dr. Hiroaki Maeda - director de cercetare
ºi dezvoltare la DDaaiiwwaa  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  CCoo,,  LLttdd,,  ddiinn
TTookkyyoo,, JJaappoonniiaa,- ºi utilizat din 1990 în diverse þãri de
pe glob (SUA, Japonia, Germania, Anglia, Spania, Italia
etc.). Dr.  Mamdooh  Gohoneum, profesor de imunolo-
gie la Drew, Universitatea de Medicinã ºi ªtiinte Me-
dicale din Los Angeles, a realizat o mare parte din cer-
cetarea privind rãspunsul imunologic al organismului
pentru suplimentul BioBran. El afirmã despre BioBran
cã este cel mai puternic imunomodulator cu care a
lucrat în ultimii 20 de ani.

AArraabbiinnooxxyyllaannuull  eessttee  oo  ffiibbrrãã  aaccttiivvãã  ddiieetteettiiccãã,,  eessttee
eexxttrraassãã  ddiinn  ttããrrââþþaa  ddee  oorreezz,,  pprriinn  hhiiddrroolliizzãã  ppaarrþþiiaallãã  eennzzii--
mmaattiiccãã,,  pprroodduuccâânndd  ffrraaccþþiiuunnii  mmoolleeccuullaarree  ppaarrþþiiaall  ssoolluubbiillee
ccaarree  ppoott  ffii  aabbssoorrbbiittee  ddiinn  iinntteessttiinnee  îînnttrr--oo  ccaannttiittaattee  sseemm--
nniiffiiccaattiivvãã  ccaa  mmoodduullaattoorr  lliimmffoocciittaarr. Hidroliza este efectu-
atã cu un extract din ciuperca schiitake, utilizatã în
Japonia la tratamentul cancerului. Cu toate cã en-
zimele ciupercii Shitake sunt utilizate în procesul de fa-
bricare pentru hidrolizã, nnuu  eexxiissttãã  nniicciiuunn  ccoonnþþiinnuutt  ddee
cciiuuppeerrccii  mmããssuurraabbiill  îînn  pprroodduussuull  ffiinnaall,,  aassttffeell  ccãã  aaffeeccþþiiuu--
nniillee  ccuu  iinnttoolleerraannþþãã  llaa  cciiuuppeerrccii  nnuu  aauu  nniicciiuunn  ffeell  rreeaaccþþiiee
nneeggaattiivvãã  llaa  aacceeaassttaa..

Efectul BioBran asupra organismului
Atunci când organismul este slãbit sau într-o stare

de boalã, sistemul imunitar poate deveni suprasolici-
tat, iar activitatea celulelor imune poate deveni anevo-
ioasã. Cercetãrile au dovedit ca BioBran/MGN-3 Arabi-
noxilan poate ajuta în mod considerabil la refacerea
mecanismului natural de distrugere a celulelor tumo-
rale ºi la o creºtere puternicã a sistemului imunitar, ast-
fel:
� creºte sseemmnniiffiiccaattiivv  ººii  rraappiidd  aaccttiivviittaatteeaa limfo-

citelor, cceelluulleelloorr  NNKK (Natural Killer cells, celule care dis-
trug celulele canceroase) cu aproape 300%, dar ºi acti-
vitatea cceelluulleelloorr  BB  ((pprroodduucc  aannttiiccoorrppii))  ccuu  220000%%  ººii  TT  ((ddiiss--
ttrruugg  cceelluulleellee  ccaanncceerrooaassee)) cu 150%, 
� stimuleazã ccrreeººtteerreeaa  pprroodduuccþþiieeii  ddee  cciittookkiinnee

nnaattuurraallee precum IInntteerrffeerroonniiii,,  IInntteerrlleeuukkiinneellee,,  FFaaccttoorriiii  ddee
NNeeccrroozzaarree  aa  TTuummoorriilloorr  ((TTNNFF))  ,
� induce creºterea AAppooppttoozzeeii ºi a calitãþii vieþii

((QQOOLL)). 
Produsul BBiiooBBrraann  11000000,, în cceeii  2200  aannii  ddee  uuttiilliizzaarree

ºi având o serie întreagã de studii care îl susþin
((wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo,,  wwwwww..ddaaiiwwaa--pphhaarrmm..ccoomm,,
wwwwww..jjaaffrraa..ggrr..jjpp..,,  wwwwww..bbiioobbrraann..oorrgg,,
wwwwww..ddhhddeeuurrooppee..sskk..)), ºi-a dovedit avantajele utilizãrii.

Indica[ii:
� Adjuvant în terapia medicamentoasã a cance-

rului, indiferent de stadiu, inclusiv leucemie (cancer de
sân, prostatã, plãmân, colon, stomac, pancreas, rectal,
vezicã etc.);
� Recomandat înainte, în timpul ºi dupã perioada

curelor radio ºi chimioterapice (le îmbunãtãþeºte rezul-
tatele, le reduce efectele negative);
� Hepatita B ºi C (ciroza, cancer hepatic); 
� Diabet (noninsulino dependent);
� Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice);
� Tabagism, etilism, persoane cu deficite imuni-

tare, SIDA, reumatism cronic etc.;
� Persoane care provin din familii cu antecedente

neoplazice.

Beneficii:
� Puternic imunomodulator;
� Reduce în mod real efectele negative ale trata-

mentului chimioterapic ºi radioterapic;
� Efect rapid (la câteva zile de la administrare);
� Îmbunãtãþeºte cu adevãrat calitatea vieþii

(QOL);
� Efect antioxidant ºi antiinflamator;
� Uºor de administrat (pudrã solubilã sau ta-

blete);
� Natural ºi GMO free (nemodificat genetic) indi-

cat ºi vegetarienilor; 

CANCERUL a mai pierdut un pas!

Bio Bran/MGN-3 Arabinoxilan, probabil 
cel mai puternic imunomodulator NATURAL

]i GMO free (nemodificat genetic)
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� Fãrã efecte secundare, nontoxic, indicat ºi pen-
tru copii;
� Nu interfereazã negativ cu alte tratamente me-

dicamentoase sau fitoterapice;
� Nu necesitã regim alimentar special;
� Susþinut de studii efectuate ºi publicate în Japo-

nia, SUA ºi Europa;
� Calitate demonstratã în timp, utilizat cu succes

de peste 20 ani la nivel mondial.
� Înregistrat ºi în România

M?RTURII ÎN URMA UTILIZ?RII BIOBRAN

�� Cancer de colon, pulmonar ]i sân
Sunt din Tecuci ºi doresc sã împãrtãºesc celor

care au nevoie, despre binefacerile miraculosului Bio
Bran. În iulie 2010 am fost diagnosticatã cu un cancer
de colon plus metastaze pulmonare ºi la sân. Tumora
din colon mãsura 7,3 cm. Am început imediat trata-
mentul recomandat de medici: radioterapie ºi chimio-
terapie. În acelaºi timp am început sã iau ºi Bio Bran
având confirmarea unui medic oncolog cã pot sã fac
asta. Tratamentul oncologic a durat cinci sãptãmâni,
iar eu am putut sã-l suport uºor. Bio Bran iau în conti-
nuare ºi mã simt bine.Tumora mea din colon a scãzut
cu 3 cm, nu mai sunt propusã pentru operaþie. Mã simt
bine ºi cred ca Bio Bran-ul mã ajutã.

�� Cancer la sân ]i plãmâni
Mã numesc P.E am 61 de ani ºi sunt din Calafat.

Acum ºase ani am fost diagnosticatã cu cancer la sân
gradul 3. Am fost operatã dar dupã cinci ani de la ope-
raþie boala a recidivat. Ma simþeam foarte rãu, nu mai
aveam poftã de mâncare, putere ºi nici poftã de viaþã.
Nu puteam sã fac nici un efort deoarece oboseam
foarte tare.

În urma analizelor ºi tomografului am fost diagnos-
ticatã cu noduli metastazici intercostali, subclaviculari
ºi la plãmâni. Medicul nu le-a dat copiilor prea multe
speranþe, urmând sã rãmân în spital pentru tratamen-
tul cu chimioterapie, dar am cautat ºi soluþii alternative
cu chimioterapia descoperind astfel BIO BRAN 1000

Sunând la numãrul postat pe site am obþinut mai
multe informaþii de la compania Chemomed despre
modul în care acþioneazã BIO BRAN ºi astfel am hotã-
rât sã îl achiziþionãm. Dupã câteva luni de chimiote-
rapie în paralel cu BIO BRAN m-am simþit din ce în ce
mai bine iar rezultatul analizelor mi-a dat ºi mai multe
speranþe. Starea mea începuse sã se îmbunãtãþeascã
putând astfel sã fac scurte plimbãri ºi reuºind chiar sã
ajung la greutatea pe care o aveam de obicei.

Astãzi, la un an de la urmarea tratamentului de
chimioterapie împreunã cu BIO BRAN 1000, rezulta-
tele analizelor au fost uimitoare, nodulii gãsiþi acum un
an au dispãrut complet. Fiind foarte mulþumitã de re-
zultatele acþiunii BIO BRAN-ului m-am decis sã îl iau în
continuare deoarece mã ajutã sã mã simt foarte bine.

�� Cancer ovarian
Mã numesc M.T. sunt din Deva, am 61ani ºi în 9

martie am fãcut trei ani de la operaþie. Cu trei ani
înainte mi s-a pus diagnosticul de neoplasm ovarian
bilateral, apoi puþin mai târziu s-a completat cu stadiul
3. Aceste zile au fost cele mai cumplite zile din viaþa
mea. Deci, am fost operatã, apoi am fãcut chimiote-
rapia cu taxol ºi carbo, medicamente cu multe efecte
secundare.

Încã de la aflarea diagnosticului, copiii mei au cãu-
tat pe internet sã afle totul, sau cât mai multe despre
aceastã boalã. Am avut avantajul ca unul este medic ºi
amândoi ºtiu câteva limbi strãine ºi în plus am vorbit
deschis despre cum sã încerc sã lupt cu boala. Aºa am
aflat de existenþa BIO BRAN 1000 / MGN3-lui, pe care
l-am cumpãrat la început din Canada, apoi din Anglia
ºi acum din România, produs care m-a însoþit de la în-
ceperea chimioterapiei pânã azi. Consider cã în tot
acest timp faptul cã m-am simþit relativ bine, cã mi-am
putut continua activitatea, ca în toþi aceºti ani am avut
un marker în valorile normale s-a datorat în mod
deosebit BIO BRAN-ului…

Accesând wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo veþi putea citi cartea
,,,,BBiiooBBrraann  ººii  lluuppttaa  ppeennttrruu  ccrreeººtteerreeaa  ssiisstteemmuulluuii  iimmuunniittaarr..
IImmuunnoommoodduullaaþþiiaa  ººii  bbeenneeffiicciiiillee  ssaallee  ppeennttrruu  bboollnnaavviiii  ddee
ccaanncceerr”” ºi viziona filmul ,,,,AArraabbiinnooxxiillaann  ((BBiiooBBrraann))  ººii  iimmuu--
nniittaatteeaa  uummaannãã””,, precum ºi alte studii efectuate cu
BioBran. 

Ofertã valabilã pânã la 31 ianuarie 2011
în limita stocului

PPuutteeþþii  aacchhiizziiþþiioonnaa  BBiiooBBrraann  11000000  ((225500))  
ddiinn  ffaarrmmaacciiii,,  iinncclluussiivv  ddiinn  ffaarrmmaacciiiillee  DDOONNAA  

ssaauu  CCOONNTTAACCTTAAÞÞII  IIMMPPOORRTTAATTOORRUULL!!

ªªaannssaa  uunnuuii  nnoouu  îînncceeppuutt!!

AAcchhiizziiþþiioonnâânndd  uunn  ppaacchheett  ddee  
ttrraattaammeenntt  ssttaannddaarrdd  ddee  44  ccuuttiiii  

BBiioo  BBrraann  11000000,,  vveeþþii  ppllããttii  ddooaarr  33  ccuuttiiii..

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti, 
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710; 
e-mail: medici@chemomed.ro 
Vizitaþi: www.chemomed.ro; www.daiwa-pharm.com;
www.jafra.gr.jp; www.dhdeurope.sk; www.biobran.org
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Primele studii s-au efectuat în marile spitale din
Japonia, unde Bio-Active MC a fost folosit ca adju-
vant în terapia cancerului. Suplimentul, sutã la sutã
natural, a fost administrat unui lot de pacienþi cu for-
me grave de cancer, dupã finalizarea tratamentului
clasic, iar rezultatele au fost de-a dreptul spectacu-
loase.

În cadrul emisiunii Supravieþuitorii, realizatã de
Irina Reisler la postul Romantica, au fost urmãrite
cazurile unor pacienþi care au
dorit sã foloseascã suplimen-
tul Oyama Agaricus-Bio Active
MC, ca adjuvant în tratamen-
tele clasice pe care le urmau.
Sãptãmânal, o echipã de me-
dici a testat starea de sãnã-
tate a pacienþilor respectivi ºi
a urmãrit evoluþia fiecãrui or-
gan în parte, cu ajutorul bio-
rezonanþei. Periodic, pacienþii
ºi-au fãcut ºi analize de sân-
ge, care au indicat o îmbunã-
tãþire vizibilã a stãrii de sãnã-
tate în timpul ºi dupã admi-
nistrarea suplimentului Bio
Active MC.
� Un studiu de caz, reali-

zat în acest sens, este cel al
pacientei E.I., în vârstã de 41 de ani,  înãlþime 156
cm, greutate 56 kg, participantã la emisiunea me-
dicalã a Irinei Reisler. Bolnava de cancer la sân, a
luat suplimentul Bio-Active Oyama Agaricus, dupã
operaþiile de mastectomie unilateralã totalã ºi his-
terectomie totalã. Înainte de administrarea Ciupercii
lui Dumnezeu, dar ºi în timpul terapiei, E.I. a fost
investigatã ºi supravegheatã de medici. Dupã numai
7 zile de tratament, cu 4 pliculeþe/zi, starea de sã-
nãtate a pacientei s-a îmbunãtãþit considerabil, aºa
cum aratã studiile comparative fãcute pe baza in-
vestigaþiilor cu biorezonanþã.
� De curând s-au observat reacþii deosebit de

bune în cazul nodulilor la sân apãruþi pe  fondul deze-

chilibrului hormonal. Persoane de vârste diferite, 33
ºi respectiv 58 de ani, cu greutate normalã ºi
înãlþime medie, de 165 cm, care au luat în interval
de o lunã câte 3 pliculeþe/zi de supliment, au con-
statat la investigaþii cã nodulii dispãruserã. În acest
moment, pentru a minimiza riscul de reapariþie a
acestora, ambele persoane iau suplimentul în canti-
tate de 1 pliculeþ/zi. 
� O altã situaþie extraordinarã este cea a

doamnei E. V. din Bucureºti,
în vârstã de 62 de ani (162
cm ºi 62 kg), care acum doi
ani a fost diagnosticatã cu
cancer la colon. Dupã inter-
venþia chirurgicalã ºi trata-
mentul clasic, starea pacien-
tei pãrea sã se fi îmbunãtãþit.
În noiembrie 2010 însã i-au
fost depistate metastaze la
ficat ºi plãmâni, iar starea de
sãnãtate a început sã se
degradeze vizibil, în sensul cã
nu avea poftã de mâncare,
avea o obosealã permanentã
ºi abia se putea ridica din
pat. Dupã 12 zile în care a
luat câte 3 pliculeþe/zi de
Oyama Agaricus Bio Active

MC, a reuºit sã mãnânce puþin mai mult, sã aibã un
tonus bun ºi sã se poatã deplasa cu uºurinþã prin
casã. Dupã o lunã de la începerea administrãrii su-
plimentului alimentar s-a îngrãºat cu 2 kg ºi se
putea ocupa de treburile gospodãreºti, cãci starea
de obosealã a dispãrut. Analizele relevã o îmbu-
nãtãþire de 60% a funcþionarii plãmânilor ºi de 64%
a pancreasului. În prezent continuã administrarea
de Bio Active MC.

��  Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading

Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu

Web: www.ejtrading.eu

Ciuperca lui Dumnezeu

Oyama Agaricus Bio-Active MC, aceasta este denumirea suplimentului din
Ciuperca lui Dumnezeu, care le-a redat speran[a bolnavilor de cancer, de 

diabet, celor care au probleme cu tensiunea arterial/, cu sistemul hormonal,
cu sistemul nervos, cu diverse boli dermatologice sau cu surplusul de greutate.
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F
iind ºtiinþa vie-
þii, Ayurveda ne
indicã modul

prin care noi sã obþi-
nem un maximum
de beneficii din felul
în care trãim, alimen-
taþia, plantele medi-
cinale, comportamen-
tul care ne vor ajuta
sã avem mereu o sã-
nãtate ºi o vitalitate
debordantã.

Ayurveda ia în considerare nu doar fiinþa umanã
ca pe o unitate separatã, ci întreg universul, mediul
în care fiinþa umanã îºi desfãºoarã existenþa. Fiind în
strânsã legaturã cu mediul în care trãim, acesta joa-
cã un rol foarte important în procesul de protejare,
de menþinere ºi redobândire a sãnãtãþii.

Ayurveda acordã o importanþã deosebitã reme-
diilor naturale afrosidiace, consacrând una dintre
cele 8 ramuri ale sale, numita “Vajikarana”, exclusiv
tratamentelor pentru îmbunãtãþirea vieþii sexuale.
Aceastã ramurã cuprinde o gamã variatã de terapii,
mergând de la simpla administrare a plantelor medi-
cinale, pânã la tehnici de purificare, regimuri alimen-
tare complexe, folosirea internã a remediilor mine-
rale, procedee de masaj ayurvedic.

Atunci când o persoanã îºi pierde vigoarea se-
xualã, apar unele efecte nedorite corelate cu aceas-
ta: albirea ºi deprecierea pãrului, îmbãtrânirea pielii,
pierderea puterii mentale ºi aparenþa unui aspect ge-
neral de îmbãtrânire.

Pentru menþinerea ºi redobândirea vigorii se-
xuale, firma Star International Med vã oferã un pro-
dus care se adreseazã în special bãrbaþilor, ºi anume
PPootteenntt  PPoowweerr..  

PPootteenntt  PPoowweerr este un produs complex, alcãtuit
atât din plante cât ºi din remedii minerale, combi-
nate într-o reþetã unicã. Plantele folosite sunt culese
din zone nepoluate ale Himalayei, acolo unde nu
sunt folosite îngrãºãminte chimice sau pesticide, ci
doar substanþe naturale. În ceea ce priveºte subs-
tanþele minerale folosite, acestea sunt preparate
dupã metode ayurvedice tradiþionale, pentru ca efec-
tul lor sã fie mult amplificat.

PPootteenntt  PPoowweerr fortificã aparatul sexual masculin,
menþinându-l într-o stare optimã de sãnãtate ºi îmbu-
nãtãþind performanþele sexuale. De asemenea, mã-
reºte rezistenþa la stres ºi eliminã tensiunea emo-
þionalã.  Amplificã virilitatea ºi imaginaþia eroticã per-
miþând susþinerea unui act sexual prelungit.  

Dintre plantele medicinale indiene cu acþiuni ºi
efecte afrodisiace, vor fi prezentate în continuare
doar câteva:
� ZZiinnggiibbeerr  ooffffiicciinnaalliiss – este o plantã cu o va-

loare terapeuticã complexã, fiind în acelaºi timp ºi un
bun stimulent afrodisiac. Îmbunãtãþeºte circulaþia
sângelui, determinând creºterea fluxului sanguin în
corpii cavernoºi penieni.
� SSiiddaa  ccoorrddiiffoolliiaa – este un arbust scund, cu flori

solitare de culoare galben deschis, având un efect
afrodisiac tonic. 
� AAssppaarraagguuss  rraacceemmoossuuss (SSppaarraanngghheelluull). Aceas-

tã plantã este un arbust cu rãdãcini groase, cu rizom
cãrnos, fiind o plantã recomandatã mai ales pentru
a menþine echilibrul hormonal.

Toate produsele firmei SSTTAARR  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
MMEEDD sunt obþinute din plante medicinale native din
India, cultivate în condiþii ecologice ºi prelucrate prin
procedee tehnologice netermice, la standarde inter-
naþionale de calitate (GMP), fiind avizate de I.B.A.

PPRROODDUUSSEELLEE  SSEE  GGÃÃSSEESSCC  ÎÎNN  TTOOAATTEE  FFAARRMMAACCIIIILLEE  ªªII
UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE  PPLLAAFFAARR  DDIINN  BBUUCCUURREEªªTTII  ªªII  DDIINN  ÞÞAARRÃÃ

SSAAUU  ÎÎNN  MMAAGGAAZZIINNUULL  PPRROOPPRRIIUU  DDIINN  BBDD..  CCAARROOLL  II    NNRR..  4466
((VVIISS--AA--VVIISS  DDEE  BBIISSEERRIICCAA  AARRMMEENNEEAASSCCÃÃ))

SSttaarr  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMeedd
wwwwww..aayyuurrmmeedd..rroo

nnaattuurraall@@ssttaarr--aayyuurrvveeddaa..rroo
TTeell..//FFaaxx::  002211..33113399448811

002211..330033..8800..4444;; 002211..331111..3333..1111

Potent Power
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Organismul uman este un mecanism de înaltã
precizie, care trebuie menþinut în stare de funcþio-
nare cât mai mult timp posibil, iar terapiile tradiþio-
nale ºi-au dovedit eficacitatea de-a lungul timpului
pentru prevenirea bolilor, pentru sprijinirea organis-
mului în recuperare, pentru încetinirea degradãrii
sãnãtãþii.

Folosirea iraþionalã a medicamentelor de sin-
tezã, cumulatã cu absorbþia reziduurilor chimice din
alimente, pe legume ºi fructe - nitraþi, pesticide, fun-
gicide, conservanþi, arome artificiale, antibioticele ºi
sulfamidele din carne ºi lapte etc. -, bombardeazã
organismul cu un cocktail exploziv. Ingerãm anual
cantitãþi uriaºe de chimicale, tacit ºi insidios.

Nu se poate prevedea cum vor reacþiona toate
aceste substanþe ºi efectele lor pe termen lung, dar
se constatã un declin al sãnãtãþii populaþiei ºi apa-
riþia multor boli foarte grave. Numãrul celor cu afec-
þiuni grave a crescut continuu - în 1993 un european
din trei suferea de o afecþiune cronicã, iar 8,5% din
populaþia europeanã era atinsã de cancer.

Hipocrat considera cã doar natura poate vinde-
ca bolnavul ºi cã sarcina medicinii constã în a întãri
puterile naturale de vindecare, insistând asupra
igienei ºi dietei preventive.

O micã  schimbare în obiceiurile alimentare poa-
te conduce la efecte pozitive pentru toatã viaþa. 

De asemenea, medicaþia excesivã, automedica-
þia întâmplãtoare, un stil de viaþã extrem, cu stresuri
cumulate, ne apropie de boalã. Sãnãtatea se poate
pãstra ºi cu mijloace modeste, dar consecvente ºi
continue, individuale, fãrã costuri familiale ºi socia-
le exorbitante.

Medicina preventivã, terapiile tradiþionale, pro-
dusele naturale, informarea ºi programele de eco-
logizare agroalimentarã ar trebui sã ocupe un loc
important în sistemul sanitar european. Aºa ar de-
veni posibilã reducerea cu cel puþin o treime a nu-
mãrului deceselor la vârste tinere ºi o reducere con-
siderabilã a costurilor sociale ale bolii la toate vârs-
tele, ceea ce presupune o  sãnãtate durabilã ºi arta
de a învãþa sã ai grijã de propria persoanã/familie
încât sã eviþi problemele medicale majore.

Se observã o reorientare a tot mai mulþi medici,
bolnavi ºi persoane nediagnosticate cãtre  remedii
ºi diete naturale, gimnasticã ºi conduite naturiste,
fãrã efectele adverse ale unor medicamente. 

Un stil de viaþã simplu, natural, verificat în timp
ºi devenit tradiþie, e un deziderat pentru oamenii in-
formaþi ºi preocupaþi de a-ºi îmbunãtãþi stilul de via-
þã ºi a învinge efectele sedentarismului, ale alimen-
taþiei moderne, stresului, poluãrii.

Codul S/n/t/[ii

�� Organismul uman este constituit
astfel \nc`t nu poate ingera sub-
stan[e chimice str/ine dec`t cu riscul
afect/rii metabo-
lismului ]i a
organelor.
Uneori, medicamentele
provoac/ afec[iuni mai
grave dec`t afec[iunea ini[ial/,
\ngro]`nd r`ndurile bolnavilor depen-
den[i. Dezinformarea sau lipsa de
informare devine  o adev/rat/ cap-
can/.
Este uluitor cum zeci de mii de re[ete
con[in produse la "mod/", \n detri-
mentul unor medicamente ]i remedii
mai vechi, eficace, verificate \n timp.
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Pe vremea copilãriei pãrinþilor ºi a bunicilor, uunn--
ttuurraa  ddee  ppeeººttee constituia aproape unica sursã de
vitamina D ºi A pentru a preveni rahitismul, dar ºi
pentru a asigura o dezvoltare viguroasã a organis-
mului. 

Mãmicile responsabile ºi cu posibilitãþi (nu era
la îndemâna oricui, ci doar pentru cei informaþi ºi cu
disponibilitate) administrau cu sfinþenie, zilnic, ”un-
tura de peºte” copiilor, pentru a scãpa de spectrul
acestei boli îngrozitoare - rahitismul.

Deseori, oameni cu o vârstã venerabilã, care se
bucurã de o sãnãtate stabilã, îºi amintesc cã în co-
pilãrie au consumat ulei de peºte.

PPeessttee  2200%%  ddiinnttrree  ccooppiiiiii  mmiiccii  ddiinn  þþaarraa  nnooaassttrrãã

ssuunntt  ddiiaaggnnoossttiiccaaþþii  ccuu  rraahhiittiissmm, din cauza carenþei

de vitamina D în organism. 

Pe de altã parte, numãrul celor afectaþi de os-
teoporozã este în creºtere, în Europa osteoporoza
cauzând circa 1,1 milioane de fracturi / an, cu cos-
turi sociale considerabile. 

În urma a numeroase studii, medicii ºi practi-
cienii subliniazã importanþa consumului suplimen-
tar de vitamina D  în copilãrie, cel puþin, precum ºi
în perioadele de convalescenþã, dupã fracturi, când
sursele alimentare sunt insuficiente.

Soarele ajutã la formarea de vitamina D  ºi la
combaterea rahitismului, dar vara el poate dãuna
prin exces de radiaþie, arsuri ºi chiar activarea unor
cancere de piele.

Suplimente alimentare cu vitamina D de calitate

verificatã, precum Uleiul din ficat de cod islandez,

ce conþine  Omega-3 ºi vitaminele D ºi A, ssuunntt  ssuurrssee

iiddeeaallee  ddee  vviittaammiinnaa  DD,,  având în plus virtuþile Omega-3.

Cercetãrile medicale au arãtat cã UUlleeiiuulluuii  ddiinn
ffiiccaatt  ddee  ccoodd  ccuummuulleeaazzãã  bbeenneeffiicciiiillee  vviittaammiinneeii  DD,,  ddee
ffiixxaarree  aa  ccaallcciiuulluuii,,  ººii  aavvaannttaajjeellee  aacciizziilloorr  ggrraaººii  OOmmeeggaa--33
din uleiul de peºte (prin prelucrare tehnologicã mo-
dernã s-a obþinut un ulei uºor de înghiþit, cu gust
bun, natural, pur ºi eficient): 
� pentru copii, ajutã la dezvoltarea cognitivã,

stabilizarea dispoziþiei, a atenþiei, îmbunãtãþirea me-
moriei ºi a capacitãþii de învãþare, ameliorarea
ADHD etc.; se poate administra de la vârste de sub

1 an, înlocuind cu succes produsul regular dat ca
supliment de vitamina D;
� contribuie la creºterea sãnãtoasã a dinþilor, a

oaselor ºi la dezvoltarea ocularã;
� ajutã la menþinerea densitãþii osoase, la

adulþi;
� sporeºte imunitatea ºi rezistenþa la efort ºi la

frig;
� protejeazã inima la efort, scade nivelul co-

lesterolului;
� sporeºte vitalitatea, susþinând  miºcarea ºi

performanþa;
� diminueazã stresul fizic (oboseala) ºi mental.

Trebuie reþinut cã, în ultimul trimestru de sar-
cinã, se definitiveazã formarea creierului copilului, a
retinei ºi a sistemului nervos, în componenþa cãruia
intrã acizii graºi Omega-3 (ulei de peºte e sursa
naturalã cea mai potrivitã) în proporþie de peste
60%. Se poate afirma, fãrã reþinere, cã Omega-3
constituie cãrãmizile de temelie ale formãrii cre-
ierului.

Procesul de formare a creierului se bazeazã pe
rezervele de Omega-3 ale mãmicii. Dacã aceste re-
zerve sunt sãrace, apar carenþe în dezvoltarea copi-
lului, iar epuizarea completã a acestor rezerve poate
cauza depresia postpartum a mãmicii.

În aceste condiþii, devine evidentã necesitatea
creºterii aportului de Omega-3 prin suplimente ali-
mentare de calitate superioarã, þinând cont de fap-
tul cã, prin fierbere, peºtele pierde o mare parte din
Omega-3. Lipsa unei cantitãþi suficiente de Omega-
3 (componenta DHA) în timpul dezvoltãrii sistemului
nervos central poate avea efecte negative pe ter-
men lung asupra funcþiei vizuale ºi a celei cognitive
a copilului (disfuncþionalitãþi vizuale ºi o dezvoltare
mentalã ºi psihomotorie întârziatã) ºi ddee  aacceeeeaa  ee
iimmppoorrttaanntt  ccaa  mmããmmiicciillee  ssãã  aaiibbãã  ººii  uunn  aappoorrtt  ssuupplliimmeenn--
ttaarr  ddee  OOmmeeggaa--33,,  pprree--  ººii  ppoossttnnaattaall..

Adesea, copiii nãscuþi prematur ºi cei cu o dez-
voltare intrauterinã încetinitã au la naºtere o can-
titate redusã de astfel de acizi graºi Omega-3. Lap-
tele de mamã ºi peºtii graºi conþin mari cantitãþi de
Omega-3, DHA, dar uleiul din ficat de cod este deo-
sebit de bogat în acest acid gras polinesaturat. 

În multe þãri, copiilor mici li se administra la
ºcoalã, zilnic, ulei din ficat de cod, care cumuleazã
efectele benefice ale vitaminelor D ºi A ºi ale acizilor
graºi Omega-3, prevenind rahitismul (vitamina D) ºi
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contribuind în plus la o bunã dezvoltare mentalã, re-
zistenþã fizicã ºi psihicã, imunitate ºi vitalitate
(Omega-3).

Studii ºtiinþifice experimentale au arãtat cã
acei copii care au primit un aport suplimentar de
Omega-3, DHA, au trecut cu brio testele de inte-
ligenþã, mult mai bine decât cei care au avut un
deficit în dieta lor. ªcolarii care au luat ulei de peºte
ºi-au îmbunãtãþit capacitatea de concentrare ºi
performanþele ºcolare. Experimentele cu suplimen-
tarea dietei cu ulei de peºte bogat în Omega-3, timp
de 6 luni, la grupuri mari de adolescenþi cu proble-

me de comportament - la Eaton Hall Special School,
în Norwich, Anglia - au surprins prin scãderea nu-
mãrului de incidente violente, de la 112 la 36, iar
evenimente grave nu s-au mai înregistrat.

De asemenea, studii recente au arãtat cã, mân-
când mai mult peºte, se poate reduce riscul de a
suferi de boala Alzheimer. Este concluzia unui pro-
iect de cercetare raportat într-un  numãr recent al
revistei Internaþionale de Neurologie, publicatã de
Academia Americanã de Neurologie. 

Studiul spune cã o dietã bogatã în peºte, în
Omega-3, precum ºi fructele ºi legumele pot reduce
riscul de demenþã ºi boalã Alzheimer, în timp ce con-
sumul de Omega-6, bogat în uleiuri ar creºte ºan-
sele de a dezvolta probleme de memorie. 

Cercetãtorii au examinat dietele a 8085 bãrbaþi
ºi femei în vârstã de peste 65 de ani care nu aveau
demenþã la începutul de studiu; cei care au con-
sumat regulat uleiuri bogate în Omega-3 au redus
riscul de demenþã cu 60%, comparativ cu persoa-
nele care nu au consumat regulat astfel de uleiuri.

Uleiul de peºte ar putea fi secretul unei vieþi mai
lungi ºi sãnãtoase, spun cercetãtorii, acesta având
un efect direct asupra prelungirii vieþii celulelor. Stu-
diul este primul care stabileºte o legãturã între acizii
graºi Omega 3 din uleiul de peºte cu abilitatea orga-
nismului de a opune rezistenþã procesului de îmbã-
trânire ºi a fost fãcut pe 608 voluntari bolnavi de
inimã, în cazul cãrora acizii graºi au funcþionat ca un
elixir. S-a descoperit cã nivelul mare de acizi graºi
Omega 3 încetineºte degenerarea celulelor ºi pre-
vine mutaþiile ADN-ului. Pe lângã aceste beneficii,
uleiul de peºte reduce ºi colesterolul din sânge, pre-
venind cheagurile ºi normalizând ritmul inimii. În
plus, protejeazã organismul de unele boli, precum
Alzheimer sau Parkinson, previne deteriorarea vã-
zului, reduce depresia ºi trateazã schizofrenia. În ca-
drul experimentului s-a mai arãtat cã ºoarecii care
au fost hrãniþi cu alimente bogate în acizi graºi,
derivate din peºte sau ulei de peºte, au trãit cu o
treime mai mult decât în mod normal. Acizii graºi
Omega 3 se gãsesc în cantitãþi mai mari în cod, ma-
crou, hering, somon, sardine sau pãstrãv, dar ºi în
unele seminþe.

Aºadar, longevitatea începe din pruncie, bazân-
du-se pe o sãnãtate durabilã, clãditã încã din pe-
rioada prenatalã ºi menþinerea organismului în
stare bunã de sãnãtate ºi vitalitate, de-a lungul
întregii vieþii.

LYSI - ULEI DE PEªTE PUR ISLANDEZ

www.sagasanatate.ro   www.lysi.is    Tel.: 0722810692

Omega-3

Lysi

Ulei din ficat

de rechin Lysi

Ulei din ficat 

de cod Lysi
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Binomul c/tin/-jneap/n ºi propolis dispune
de calitãþi terapeutice importante:

I. Antioxidant (stinge în forþã reacþiile intens
oxidative din afecþiunea infecþioasã)

II. Antiinflamator – predominant bronºic ºi pa-
renchimul pulmonar

III. Fluidifiant, emolient, expectorant
IV. Reepitelizant pe suprafeþele afectate de in-

flamaþie.
V.  Acþiune antibioticã ºi imunostimulatoare

Urzica – este un component important al
Bronhospectin, fluidificã secreþiile bronºice ºi le eli-
minã prin expectoraþie. Regenereazã þesuturile
infectate, scade temperature cor-
pului în stãrile febrile. Are efect
decongestionant în profunzime.
Este bactericid ºi previne compli-
caþiile purulente.

Ciubo[ica cucului – fluidi-
zant bronºic, emolient, expecto-
rant, sedativ, sudorific, calmant
ºi cicatrizant.

Combate tusea de diferite eti-
ologii, sinuzitele, rinofaringitele.

Scai vânat – fluidifiant
bronºic, expectorant, antiseptic,
diuretic. Eliminã prin bronhii
secreþiile patologice, distruge
microorganismele, acþioneazã
asupra centrilor tusei, diminuã
excitabilitatea nervoasã, eliminã
spasmele bronºice.

Scaiul vânat acþioneazã asupra epiteliului renal,
mãrind cantitatea de urinã eliminatã: efect detoxifi-
ant. 

Se poate administra în tusea convulsiv ºi în
tusea spasticã.

Roini[ia – reduce agitaþia bolnavului prin efect
sedative ºi spasmolitic.

Ca indicaþie electivã, menþionãm  astmul
bronºic ºi BPCO.

Bronhospectin reprezintã un produs de top, cu
acþiune certã ºi sincronã pe întregul arbore traheo-
bronsic ca ºi pe parnechimul pulmonar.

Accesul în algoritmul virozelor respiratorii
(Metoda Elidor pentru
viroze respiratorii) ca ºi în
cazul infecþiilor respira-
torii bacteriene (Metoda
Elidor pentru pneumo-
patii) este permis ºi com-
patibil.

Se administreazã câte
3-6 lingurite/linguri (co-
pii/adulþi) începând cu
vârsta de 4-5 ani.

Pentru informa[ii
suplimentare

pute[i contacta 
Farmacist 

Mioara Duglea, 
Farmacia Afina: 

0744 622 587

Bronhospectin

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

�� Bronhospectin-ul este un produs
dedicat afec[iunilor respiratorii
(viroze, pneumonii atipice, 
pneumonie flanco-lobar/). 
De asemenea, compozi[ia complex/
a produsului permite administrarea
acestuia ca element adjuvant \n
afec[iuni renale ]i hepatice.

www.elidor.ro
Telefon: 021.335.95.63
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Toata lumea spune cu nãduf: "S-au schimbat
vremurile: iarna nu mai e iarnã, primãvara nu mai e
primãvarã...". ªi, chiar aºa se  ºi întâmpla! Spectrul
trist al guturaiului, tusei ºi disconfortului teribil pro-
vocat de pleiada de afecþiuni respiratorii începe sã
ne dea de furcã. 

Resursele vindecãtoare ale naturii ne oferã o
multitudine de posibilitãþi pentru a-i învinge pe ina-
micii aducãtori de tuse ºi de guturai. Astãzi, oamenii
învaþã sã regândeascã modalitãþile de abordare a
problemelor sãnãtãþii lor, convingându-se tot mai
mult de folosul reîntoarcerii la vechile leacuri ale bu-
nicii ºi la preparatele obþinute din plante.

La cele dintâi semne de rãcealã, cum ar fi strã-
nuturile dese  ºi usturimile în gât, putem apela la câ-
teva remedii sigure.

Tusea este un simptom, ºi nu o boalã în sine.
Dacã aveþi o tuse productivã (cu expectoraþie), dacã
eliminaþi anumite secreþii, suferiþi de o infecþie a cãi-
lor respiratorii. Dacã e o tuse seacã, s-ar putea expli-
ca printr-o iritaþie a gâtului ºi poate fi un simptom
dupã o rãcealã sau rezultatul unei alergii.

În ajutorul dumneavoastrã vine DDrr..  IIoonnuuþþ  MMoorraarruu
cu o gamã largã de produse ce susþin buna funcþio-
nare a aparatului respirator, atât preventiv cât  ºi cu-
rativ (adjuvant la tratamentele alopate):

MMUUCCOOLLIIZZIINN®®    SSIIRROOPP, produs nou, conþine o aso-
ciere de plante cu puternic efect expectorant

favorizând eliminarea secre-
þiilor bronºice ºi uºurând res-
piraþia. Are efect dezobstru-
ant ºi antiseptic la nivelul
cãilor respiratorii superioare.
Produsul este de ajutor în ca-
zul tusei uscate, grãbind re-
facerea organismului. Plan-
tele care intrã în compoziþia
produsului (Grindella, Busu-
ioc, Mentã, Ciuboþica Cucu-
lui, Pãtlagina, Cimbriºor, ex-
tract hidroalcoolic din Lemn
dulce) sunt prelucrate printr-o
metodã originalã, care înno-
bileazã extractele ºi produ-
sul.

SSIIRROOPPUURRIILLEE  BBRROONNCCHHOOFFOORRTT®®  DDAAYY  &&  BBRROONN--
CCHHOOFFOORRTT®®    NNIIGGHHTT conþin principii active naturale
care contribuie la fluidizarea secreþiilor, favorizând
expectoraþia atât în timpul zilei
cât ºi în timpul nopþii, reduc dis-
confortul respirator, prin dimin-
uarea inflamaþiilor mucoasei
respiratorii ºi dezobstruarea
cãilor respiratorii, alinã tusea
seacã ºi o transformã în tuse
productivã.

SSIIRROOPP  GGRRIINNDDEELLLLAA  &&  BBUU--
SSUUIIOOCC.. Grindella squarosa con-
þine taninuri tonice pentru apa-
ratul respirator, iar  Busuiocul
este bogat în uleiuri volatile ce
favorizeazã fluidizarea ºi expec-
torarea secreþiilor bronhice;
antiseptic al aparatului respira-
tor; antiinflamator ºi cicatrizant
al mucoasei gastro-intestinale.

SSIIRROOPP  MMUUGGUURRII  DDEE  PPIINN  &&  BBRRAADD  &&  PPRROOPPOOLLIISS  ..
Calmeazã tusea, alinã gâtul iritat, ajutã la eliberarea
cãilor respiratorii. Antiseptic pulmonar, favorizeazã
fluidizarea ºi expectorarea secreþiilor bronhice; imu-
nostimulator. Susþine buna  funcþionare a aparatului
respirator.

SSIIRROOPP  PPAATTLLAAGGIINNÃÃ  &&  FFEENNIICCUULL  . Pãtlagina vin-
decã bronºitele, calmeazã  ºi opreºte tusea ºi este
de neînlocuit pentru tratamentul bolilor cãilor respi-
ratorii, începând de la copii ºi pânã la bãtrâni. Feni-
culul se foloseºte pentru a trata tusea persistentã,
cronicã.

SSIIRROOPP  RRIIDDIICCHHEE  NNEEAAGGRRÃÃ. Asocierea principiilor
active conþinute în plantele din compoziþia siropului
(ridiche neagrã, salvie, hrean, scorþiºoarã) are efect
de fluidizare a secreþiilor bronºice, antiviral ºi anti-
bacterian, imunostimulator, tonic ºi de detoxifiere,
putând fi de ajutor în cazul rãcelilor, gripei ºi afecþi-
unilor cronice pulmonare.

Produsele prezentate mai sus sunt disponibile
în farmacii ºi plafare. 

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 !

Trateaz/-te acas/
de tuse!

TERAPII COMPLEMENTARE
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Clinici medicale

CENTRUL MEDICAL 
MATEI BASARAB

Str. Matei Basarab nr. 45,
sector 3, Bucureºti
Tel: 021 302,94,34

Analize de laborator
Ecografie
Morfologie fetalã
Obstetricã-ginecologie
Pneumologie/
Somnologie
Neurologie
Endocrinologie
Cardiologie/
Medicinã internã
ORL
Dermatologie
Acupuncturã
Stomatologie
Medicina muncii

MATE FIN  MEDICAL

Str. Maior Ion Coravu, nr. 20,
sector 2, Bucureºti
Tel: 021.310.16.52;
021.310.17.52;
0733.611.469
office@matefinmedical.ro
www.matefinmedical.ro

SSCCIINNTTIIGGRRAAFFIIEE  
Scintigrafie tiroidã
Scintigrafie renalã 
Scintigrafie pulmonarã
Scintigrafie osoasã
Scintigrafie cu mibi
Scintigrafie cu hematii
marcate, hemoragii
gastrointestinale, Muga
Scintigrafie glande salvare
Scintigrafie diverticul Meckel
Scintigrafie celebralã

EECCOOGGRRAAFFIIEE

Ecografii uzuale 

Ecografie mamarã, pãrþi moi,

pediatricã, sarcinã,

transvaginal

GRAL MEDICAL

Str. Traian Popovici (fosta

Unitãþii) nr. 79-91, sector 3,

Bucureºti

Tel./Fax: 021/323.00.00 (02)

Mobil: 0724.242.259

www.gralmedical.ro

office@gralmedical.ro

Consultaþii ºi investigaþii de

specialitate

Analize medicale de

laborator

Imagisticã medicalã

(radiologie, CT, RMN,

mamografie)

Radiologie dentarã

Abonamente de sãnãtate

Medicina muncii

Spitalizare de zi (Dializã,

Litotriþie, Tratamentul

Pintenilor Calcaneeni,

Tratamentul Rãnilor

Deschise, Radioterapie ºi

Chimioterapie)

CENTRELE 
MEDICALE PULS 

www.PULSMEDICA.ro
Str. Tunari, nr. 37
tel: 212.40.40
0745.12.99.44
0723.180.968
Str. Teiul Doamnei, nr. 2 
tel: 242.13.76
0745.12.99.55
0723.180.969
Str. Turda, nr. 127
tel: 224.01.87
0741.20.99.65
0723.180.979

Specialitati medicale:
- Alergologie; - Chirurgie
- Cardiologie; 
- Dermatologie
- Endocrinologie
- Gastroenterologie;
- Medicina interna;
- Medicina de familie;
- Medicina muncii;
- Neurologie; - Nefrologie;
- Orl- Audiometrie;
- Oftalmologie
- Obstetrica-Ginecologie 
- Oncologie - Ortopedie
- Pediatrie - Pneumologie
- Psihiatrie - Psihologie
- Reumatologie - Urologie

SOS MEDICAL GRUP
Str. Caragea Ioan Vodã, 
Nr. 1, sector 1, Bucureºti  
Tel: 021 / 212.13.43 
Fax: 021 / 212.14.59  
E-mail: office@sosmedical.ro 
Web: www.sos-medical.net 
Alergologie, 
Cardiologie 
Dermatologie, Diabet ºi
nutriþie, Endocrinologie 

ºi disfuncþii sexuale
Psihoterapie 
Neurologie 
Oftalmologie, Ortopedie 
Urologie, Ginecologie 
Psihiatrie, Psihologie 
Pediatrie -Homeopatie copii
Gedicinã generalã
Medicinã internã
Medicinã de familie 

CENTRUL MEDICAL 
DR TIRON

str. ªtirbei Vodã, nr. 94, sec-
tor 1, Bucureºti
tel 313.50.93; 
fax 313.50.24;
0722.509.810
atticia@mailbox.ro
www.tiron.ro 

Analizã mineralã tisularã
Ortopedie
Posturologie
Ozonoterapie
Osteopatie
Acupuncturã
Medicinã generalã

•computer tomograf •rezonanta magnetics 
•radiologie conventionala •mamografie  

• osteodensiometrie DXA •electromiografie 
•neurosonologie •ecografie doppler •ecografie

generala •cardiologie •medicina de familie 
•laborator analize medicale.

Centrele Medicale
HIPERDIA

ªI PROLIFE

•Str. Ritmului, nr.2, sector 2

Tel./Fax: 021. 250.67.85,

021.250. 73.20

office@pro-life.ro
•Sos. Berceni, nr. 10-12,
sector 4 (Spitalul Bagdasar-
Arseni)
Tel./Fax: 021. 334.37.30,
021. 334.37.31
bucuresti.bagdasar@hiper-
dia.ro

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1, 
Tel./Fax: 021.250.67.85,
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,
021. 311.73.72
bucuresti.colentina@hiper-
dia.ro
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MEDICLASS - 
CENTRUL MEDICAL 
COTROCENI 

Str. Sf Elefterie nr. 47-49,
Complex Comercial
Cotroceni, sector 5, Bucureºti
Telefoane: 021-4120128,;
021-4120129; 021-
4102727; fax: 021-4120127
Email: office@mediclass.ro 
www.mediclass.ro
Anestezie generalã
Alergologie
Boli Infecþioase
Cardiologie
Chirurgie Generalã
Dermato-venerologie
Diabet, boli de metabolism ºi
nutriþie
Endocrinologie
Hematologie
Mamografie 
Medicinã Generalã
Medicinã Internã
Medicina Muncii
Neurologie
Oftalmologie
Oncologie
ORL
Ortopedie
Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Psihologie
Reumatologie

MEDIX CO. SRL
ªos. Mihai Bravu 281, 
sector 3 Bucureºti 
tel. 5893000; 
5893001; 3140848 
fax 2508079, 
3140849
Centrul de Diagnostic ºi
Tratament “Victor Babeº”

•Rezonanþã 
magneticã nuclearã
•Computer 
tomografie
•Ecografiete

CENTRUL MEDICAL 
ROMAR

•ROMAR Medical Dristor, 
Str. Mihai Bravu, nr. 428,
sector 3, Bucureºti, 
Tel.: 021.327.66.05;
021.327.66.06; 
fax: 021.326.67.88; 
•ROMAR Medical ªincai, 
Bd. ªincai, nr. 1-1A, 
sector 4, Bucureºti, 
Tel. 021.330.78.95;
021.330.78.96; 
fax: 021.330.64.01;

•ROMAR Medical Polizu, 
Str. Gh. Polizu, nr. 38 – 52,
sector 1, Bucureºti, 
Tel: 021.317.93.80;
021.317.94.78; 
fax: 021.317.94.23;

•ROMAR Medical Evoluþion
Med, Str. Abrud nr. 80, 
sector 1, Bucureºti, 
Tel: 021.224.05.50;
0723.677.772; 
fax: 021.224.05.60

•ROMAR Medical Panduri,
Sos. Panduri nr. 71, 
sector 5.

•ROMAR Medical Apaca, 
Bd. Iuliu Maniu, nr.7, 
sector 6, Bucureºti, 
Tel: 021.316.17.00;
021.316.42.81

•ROMAR Medical Pipera,
ªos. Pipera Tunari, nr. 47,
Voluntari, Jud. Ilfov, 
Tel: 031.104.58.80;
031.104.58.81

TOTAL RADIOLOGY

Calea Dudeºti, nr. 104-122,
Sector 3, Bucureºti (în incin-
ta Policlinicii Vitan)
Telefon: 021/322.38.00 /
0372. 918. 565
www.total-radiology.ro

•tomografie computerizatã
•osteodensiometrie
•mamografie
•ecografie (generalã, sân,
tiroidã)

CENTRUL MEDICAL
UNIREA

CMU BANEASA: Str. Ion
Ionescu de la Brad, Nr. 5B,
sector 1, Bucuresti
Programari imagistica: 021
304 04 18

CMU ARCUL DE TRIUMF:
Policlinica si spital : Str.
Clucerului, nr. 55, sector 1,
Bucuresti 

CMU BUCHAREST BUSI-
NESS PARK: Sos Bucuresti-
Ploiesti, nr.1 A, corp A,
parter, Bucuresti 

CMU DOROBANTI - spital de
copii si pediatrie integrata:
Calea Dorobantilor,nr. 240,
sector 1, Bucuresti 

CMU KIDS - policlinica pen-
tru copii: Str. Costache
Negri, nr. 5, sector 5,
Bucuresti

CMU ENESCU: Str. George
Enescu, nr. 12, sector 1,
Bucuresti

CMU IRIDE: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
16, parter, sector 2,
Bucuresti 

CMU IRIDE. MEDICINA
MUNCII: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
1, parter, sector 2,
Bucuresti

CMU UNIREA: B-dul Unirii,
nr. 57, sector 3, Bucuresti 

MATERNITATEA CMU Regina
Maria - Spital de Obstetrica
si Ginecologie: Str. Brodina
nr. 3, sector 1, Bucuresti
Programari: 021 304 04 04

CMU SEMA PARC: Splaiul
Unirii, nr. 319, parter,
Bucuresti

CMU FLOREASCA: Calea
Floreasca, nr. 169A

SSPPEECCIIAALLIITTAATTII::

Alergologie 

Boli de nutriþie ºi diabet 

Boli infecþioase 

Cardiologie 

Chirurgie 

Chirurgie 

cardiovascularã 

Chirurgie estetica 

Chirurgie oncologica 

Dermatologie 

Echografie 

Endocrinologie 

Fizioterapie 

Flebologie 

Gastroenterologie 

Hematologie 

Mamografie 

Medicina de familie 

Medicina generala 

Medicina interna 

Medicina muncii 

Nefrologie 

Neuro-chirurgie 

Neurologie 

Obstetrica ginecologie 

Oftalmologie 

Orl 

Ortopedie 

traumatologie 

Osteodensitometrie 

Pediaterie 

Pneumoftiziologie 

Proctologie - chirurgie 

Psihiatrie 

Psihologie 

Psihoterapie 

Radiologie 

Reumatologie 

Stomatologie 

Urologie

Pentru programari 

aacccceessaattii  wwwwww..ccmmuu..rroo sau

sunati la 9CMU (9268).
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CLINICA INTRO MED 
Bd. Ferdinand I, nr. 31, et. 1,

sector 2, Bucureºti

Telefon: (021) 252 55 58;

(031) 805 62 95
Fax: (021) 252 55 59
e-mail: office@intromed.ro
Web: www.intromed.ro

•medicinã internã, 
•cardiologie,
•pediatrie, 
•endocrinologie, 
•dermatologie 
(inclusiv laser CO2), 
•obstetricã-ginecologie, 
•fizioterapie
•Ecografie: abdomen, cord,
vase, tiroidã, sân, 
transvaginalã, sarcinã, 
4D, Doppler color

MEDISYSTEM 
CENTRU MEDICAL

Bucuresti
Bd. Timisoara, nr. 17A, 
sector 6
Tel: 021 440.30.91/
440.30.92
Cardiologie, dermatologie,
ecografie, ginecologie, labo-

rator analize medicale, medi-
cina muncii, medicina gener-
ala, medicina interna, neu-
rologie, oftalmologie, ORL.

CENTRUL MEDICAL 
LOTUS MEDICA

Sos. Olteniþei, nr.105, bloc
intec, et.2, sector 4
332.31.41, 332.27.89,
332.63.75, 332.63.75 
contact@lotusmedica.ro

stomatologie
radiologie 
analize de laborator
medicina muncii
balneofizioterapie
cabinete de specialitate
cardiologie
chirurgie
dermatologie-venerologie 
ecografie
gastroenterologie 
medicinã internã 
nefrologie 
neurologie 
obstetricã-ginecologie
oftalmologie 
orl 
psihiatrie 
psihologi
reumatologie 

Investigaþii medicale LIL MED 
CLINICA MEDICALA

Bucuresti, Suzana nr. 7, corp
1, sector 5 
Telefon: (021) 420.60.55
Fax: (021) 420.58.28
www.lilmed.ro
office@lilmed.ro

Laborator de analize 
medicale (hematologie, coag-
ulare, 
imunohematologie, imunolo-
gie, 
biochimie, microbiologie,
parazitologie, 
citologie: examen 
Babes Papanicolau)
Recoltare probe de sange
Recoltare probe de 
microbiologie: 
Exudat faringian, 
Exudat lingual, 
Exudat nazal, Sputa,

Urocultura, 

Sediment urinar,

Coprocultura, 

Examen coproparazitologic

Radiologie – 

imagistica medicala

•Ecografii: 

abdominala, parti moi,

obstretica–ginecologie, 

vasculara doppler

Medicinã de urgenþã

AMBULANÞA SOS
Str. Caragea Ioan Vodã, 
Nr. 1, sector 1, Bucureºti  
021.9761
0722 333 000
0744 323 000
0788 787 000 
office@sosmedical.ro 
Web: www.sos-medical.net

SALVAREA PULS 
tel: 021.9733
0749.973.973
0720.973.973

Urgente
Tratamente
Analize la domiciliu
Transport medicalizat
ECG; Ecografii

CCeennttrruull  ddee  eesstteettiiccãã  ººii  îînnffrruummuusseeþþaarree

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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Chirurgie esteticã

Ginecologie 

GYNECOLAND
Str. Gramont nr. 7 
(Piata Regina Maria - 
Rond Cosbuc), Sector 4,
Bucuresti.
Telefon / Fax: 021 337 29
53;  021 336 43 73
Email: office@gynecoland.ro

Interventii Chirurgicale: oper-
atii genitale, operatii pe san
(senologice)
Consultatii obstretica 
ginecologie
EGO“ 
METACS MEDICAL 

Bucuresti   
Str.Elena Cuza Nr.61,  Sector
4
Tel: 021 320 05 06/021
330 54 88/021 321 58
54/0748 985 662
www.ego.faithweb.com
e-mail:
cabinet_ego@yahoo.com

tratamentul sterilitatii,
chirurgie ginecologica si

oncoginecologica, chirurgie
laparoscopica si histero-
scopie, asistenta la nastere

Medicinã alternativã

ECOMED CLINIC
Sos. I. C. Bratianu nr. 44, sc.
A, ap. 1, sector 3, 
Tel. 021.314.00.54;
0745.123.623; 
Fax 021.314.00.54   
Email:
ecomed_clinic@yahoo.com 
Web: www.ecomedclinic.ro

Fizioterapie, 
Homeopatie, 
Acupunctura, electroterapie,
unde scurte, 
ultrasunt, EMG, 
EMG + stimulare, 
laserterapie, magnetoterapie,
drenaj venolimfatic, masaj
terapeutic, 
terapie cu lumina polarizata
tip bioptron, acupunctura-
electroacupunctura

Oftalmologie

AMA OPTIMEX
Str. Toamnei, nr. 54, sector 2
Tel: 021-610 36 47;021-211
16 22;0723 889 315;0372
708 708
Fax: 0372 708 733
E-mail: office@amaoptimex.ro
clinica@cataracta.ro 
www.amaoptimex.ro

•Investigatii oftalomologice:
Biometrie, Ecografie,
Tonometrie oculara, Examen
de camp vizual computerizat,
Pahimetrie, Dioptron,
Keratometrie, Determinarea
diametrului pupilar,
Determinarea diametrului
corneean, Topografie
corneeana, Biomicroscopie
Speculara (masurarea
celulelor endoteliale)
•Operatii: de Cataracta, de
Glaucom, de Pterigion, de
Strabism, ale Pleoapelor.
Reducerea dioptriilor 
cu laser - LASEK, PRK
(miopie, hipermetropie, astig-
matism), reducerea dioptriilor
forte 
(miopie, hipermetropie)

•Tratamente Laser
•Tratamentul DMLV
(degenerescenta maculara
legata de varsta)
•Analize necesare pentru
operatie:
Hemoleucograma,Coagulogra
ma, Glicemie, Uree, VSH,
AST, ALT, Bilirubina totala,
HVB, HVC, HIV, Consult cardi-
ologic, EKG,dispozitive de
ajutor vizual pentru slab
vazatori 
•Optica Medicala

OPTICA 87
1. Calea Victoriei nr. 
16 - 20, pasaj Vilacrosse,
sector 3 
Tel: (021) 313.91.80  

Salon de prezentare, Cabinet
de Optometrie, Atelier 

2. Piata Al. Lahovari nr. 1A,
sector 1 
Tel: (021) 212.34.81 

Punct de prezentare, 
primire eliberare comenzi sit-
uat langa spitalul de ochi 

3. Soseaua Berceni nr. 8,
sector 4 - in incinta 
policlinicii Medcenter. 
Tel: (021) 331.05.99
www.optica87.ro

•Punct de prezentare, 
primire eliberare comenzi 
•Produse: rame, lentile,
lentile de contact, 
ochelari de soare  

Psihiatrie

PSIHOTOP 
CABINET PSIHIATRIC

Bucuresti
Str. Av. Iuliu Tetrat nr. 23,
Sector 1 
Tel./Fax: 230 96 12 
Email: cabinet@psihotop.ro
www.psihotop.ro

•Examinare psihiatrica, 
psihodiagnostic cu indicatii
pentru tratament de 
specialitate 
•Control psihiatric periodic 
•Tratament psiho-relaxant
centrat pe pacient

Cardiologie

DR. NICOLETA 
CALOMFIRESCU

Str. Magura Vulturului, 
nr. 58, sector 2, Bucuresti
Tel: 021. 250.25.20
www.cardioconsult.ro

•Consult cardiologie
•ECG cu interpretare
•Ecocardiografie
•Echografie vasculara
•Holter ECG
•Test ECG effort
•Holter tensiune arteriala
•Telemetrie tensiune 

arteriala

Recuperare

MEDICAL CARE
CENTRU DE
RECUPERARE 
MEDICALÃ

Intr. Tudor Stefan 
nr.42-44 (Dorobanti),
Sect.1, Bucureºti
Tel.: 233.97.76
0723 626 289
www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro

MMeeddiicciinnaa  ffiizziiccãã  
ººii  ddee  rreeccuuppeerraarree  
mmeeddiiccaallãã,,  
LLaasseerrtteerraappiiee,,  
MMaassaajj  tteerraappeeuuttiicc  
ººii  ddee  rreellaaxxaarree,,  
GGiimmnnaassttiiccãã  mmeeddiiccaallaa,,  FFiittnneessss
tteerraappeeuuttiicc
KKiinneettootteerraappiiee

CEDRU - SAN 
Sos. Stefan Cel Mare, 
nr. 240, bl. 59A, et. 1, 
ap. 4, sector 2
Tel: 021 619 1117, 
021 619 1117
doctor@pirasan.ro
www.pirasan.ro

Recuperare medicalã, 
medicinã fizicã 
ºi balneologie

MICK-MED 
Str. Prof. Georgescu, nr. 23,
sector 4
Tel:021 327 1307
mick_med_ro@hotmail.com

Recuperare, medicinã fizicã 
ºi balneologie, 
medicinã naturistã



MEDICAL MARKET
CD bazã de date!

BBaazzaa  ddee  ddaattee  mmeeddiiccaallãã  ccoonnþþiinnee::
�� spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate)

�� centre ºi cabinete medicale private

�� medici de familie

�� stomatologii

�� farmacii

�� furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale

�� selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã,
judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument me-
dical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea
unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora

�� selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel.

CCoommeennzzii  llaa  002211//332211..6611..2233,,  

rreeddaaccttiiee@@ffiinnwwaattcchh..rroo

C DC D

bazã de dat

bazã de date e 




