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Editorial

TUTUNUL,
DROG LEGAL.

DE CE?
În lume există peste 1,1 miliarde
fumători, din care anual mor cca.
5 milioane, iar până în anul 2020 se
previzionează că vor muri 10 milioane pe an.
Pe plan mondial lozinca „TUTUNUL
DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂŢII” este
considerată o falsă inducere în eroare, corect ar fi TUTUNUL ESTE UN
PRODUS CARE CURMĂ VIAŢA.
Moartea survine în urma unor boli legate direct de urmele pe care le lasă
substanţele chimice care se formează în procesul de ardere, în special
benzantracenii, care produc cancerul
pulmonar, laringian, al limbii, gâtului, pancreasului, colului uterin,
esofagului, gastric, renal, vezical, de
sân, de prostată, precum şi o serie
de afecţiuni premergătoare, ca: ulcer
stomacal şi duodenal, puls accelerat,
aritmii, hipertensiune, artrite, flebite,
astm bronşic, ca şi o serie de boli ale
sistemului nervos şi endocrin.

Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

Consumul ţigărilor a crescut constant
până în anul 2000, când a ajuns la
peste 5.500 miliarde de ţigări anual.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
consideră consumul de tutun cel mai
important factor de risc pentru starea de sănătate precară a populaţiei
din ţările membre. Prevenirea consumului de tutun este în accepţiunea
OMS, cea mai importantă măsură
de sănătate publică care poate avea
ca rezultat îmbunătăţirea stării de
sănătate.
Studii (2007) realizate de Comisia
Europeană referitor la atitudinea
cetăţenilor UE cu privire la consumul
de tutun arată că aproximativ 6,5
milioane de români fumează şi că
anual, în jur de 40.000 de români
mor din cauza consumului de tutun.
Din raportul Agenţiei Naţionale
Antidrog (ANA) reiese că în prezent
din ce în ce mai mulţi români încep

să fumeze de la vârste foarte fragede
(12-13 ani).
Specialiştii ANA au întocmit şi un
profil al fumătorului român, remarcând o scădere a vârstei de debut
în consumul de tutun - 79% dintre
fumători încep să fumeze înaintea
vârstei de 14 ani, consumul de nicotină având o prevalenţă de peste 74%
în rândul elevilor şi studenţilor.
„Dependentul de tutun în România
este bărbat, cu vârsta cuprinsă între
15 şi 19 ani, care consumă în procente
mici şi alte droguri, în special alcool.
Frecvenţa consumului este zilnică,
iar debutul a avut loc înaintea vârstei
de 14 ani. Este elev şi, de regulă, se
prezintă la tratament la recomandarea medicului generalist“ - concluzii
ale raportului Agenţiei Naţionale
Antidrog.

continuare în pagina 44
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Cu mic, cu mare... haideţi în vacanţa mare!

Vacanţa de vară prin ochi de copil
«Eh, a sosit şi clipa mult visată! Gata cu
şcoala, până prin septembrie. Iu-hu-hu, ce bucurie, ce “trai pe vătrai nineacă”, cum se zice pe
la noi, românii.
În prima zi de vacanţă m-am trezit la aceeaşi oră, insuportabil de matinală (6,30 a.m.),
cu ochii holbaţi la tic-tacul ceasului nemernic
- deşi nevinovat şi util în felul lui.
Chestie de reflex condiţionat. Câteva secunde am rămas buimac în aşternutul boţit de
foiala somnului nocturn, aşteptând vocea mamei: “scoală-te că tati nu te-aşteaptă; traficul
este infernal şi trebuie să pleci repede-repejor,
să nu întârzii la prima oră!”
Dar... deschizând ochii bine de tot, am
văzut un afiş frumos printat, ce trona lângă
computer:
Gata cu şcoala! Eşti în vacanţă. Vacanţa
MARE! Mai dormi cât vrei. Visează. Fă duş la discreţie. Papă ce doreşti. Joacă-te cum vrei. Fă ce vrei.
Doar eşti în vacanţa MARE ! Semnat mami şi tati.
Am ţâşnit din pat şi-am tras o horă-n bătătura dormitorului de-au bubuit geamurile. Am
vrut eu să fac un duş “criminal” de bun şi revigorant dar, din păcate, centrala termică era în
revizia de vară şi totul dura vreo 20 de zile...
Am gustat ceva din frigider, cam fără chef:
singur acasă n-avea nici un chichirez micul dejun. Apoi am zbughit-o afară. La joacă.
Intenţia este întotdeauna bine venită la
orice vârstă, dar ce folos dacă nu prea ai şi
mijloace s-o fructifici. Ce fel de joacă poţi să
încingi, când ai 14 ani şi trăieşti într-un oraş
plin de construcţii semi-finisate, adică printre
mormane de moloz, şanţuri şi gropi?
În părculeţul din cartier nu încapi de mucoşii de la grădiniţă, care acaparează toate leagănele (de fapt două). Iar în celelalte “chestii”
nu ţine să te joci - balansoar, tobogane, groapa de nisip, că te râd şi curcile din cartier.
Mi-am sunat colegii pe mobil şi culmea! Şi
ei erau mofluzi şi se întrebau: ce să facem? ce
să facem?
Ne-am întâlnit la un colţ de stradă strategic, fără gunoaie menajere şi kăkăreze de căţei
ne-maidanezi (dar cu stăpâni cam maidanezi).
Am pus-o de-o petrecere cu Pepsi şi bârfă la
greu.
Şi-aşa a trecut, cu chiu cu vai, prima zi din
vacanţa mare.
Acasă, pustiu şi jale, că se întrerupsese curentul pentru 3 ore. Nu tu internet, nu tu tembelizor. Ce să fac, ce să fac?
Până la urmă, m-am apucat să mă perfecţionez în sportul cu role.
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Mă stimula exemplul unei tipe, vecină de
bloc, mai mare ca mine (de vreo 16-17 ani)
care le avea la role, ceva de groază.
Mă tachina de câte ori mă vedea, spunând
că eu nu aveam picioare de roller ci nişte fuse,
“două beţe-nfipte-n fund, aparat de mers pe
drum”!
Ce-i drept eram cam schilod la trup, dar mi
se părea că este mai bine decât ca baloanele
alea umflate de copii-obezi, îndopaţi, sedentari şi nesănătoşi.
Una peste alta, ca să n-o mai lungesc atât,
pot să vă zic că Liliana, tipa rolleriţă, m-a luat
sub aripa ei şi m-a învăţat nu numai role ci şi
mersul pe bicicletă în figuri.
Ba chiar şi alte activităţi atât de utile încât
pe tot parcursul vacanţei de vară nu mai pridideam cu ele dar îmi plăceau, deoarece erau cu
adevărat recreative.
Să vă zic câteva dintre ele:
plimbam căţelul doamnei conferenţiar
de la etajul 5, dimineaţa şi seara (câte-o
oră), prin parcul mare din cartier. Doamna îmi
dădea câteva bonuri valorice de haleală şiaşa-mi mai cumpăram ceea ce-mi plăcea de la
supermarketuri
făceam ordine în dulapurile unei bătrâne amnezice, asistat de fiica ei, de 3 ori
pe săptămână. Şi primeam bani de buzunar,
cu care mă duceam la moll să văd filme “bengoase” (de divertisment, nu violente)
Nea Călin de la parter, mă invita mereu
să-l ajut la cules cireşele, apoi vişinele,

n
n
n
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caisele, piersicile, de la căsuţa lui din provincie. Şi-aşa aveam fructe berechet, fără să mă
mai milogesc la părinţi să-mi dea banu’ ca
să le cumpăr.
Prin septembrie, cu puţin timp înainte
să se termine vacanţa eram total schimbat
- “beţele-nfipte-n fund” erau acum pline de
muşchi şi cu glezne mobile. Mă simţeam
puternic, schimbat cu mult şi în bine.
Am fost şi la mare cu familia şi i-am “spart
în figuri” pe mama, pe tata şi pe soră-mea la
sărituri la coardă pe ritm hip-hop.
A fost “mişto” de tot această vacanţă pe
care nu o voi uita niciodată.
Cu atât mai mult cu cât chiar am de
gând s-o transpun în practică, pentru că am
uitat să vă zic adevărul gol-goluţ: acestea au
fost gândurile mele aşternute conştiincios
pe hârtie, cu ocazia extemporalului pe care
ni l-a dat profa de română. Tema: compunere liberă “Vacanţa de vară văzută prin ochii
tăi de copil!”
Am luat nota cea mai mare din clasă. Mi-a
plăcut grozav şi comentariul scris de profa la
sfârşitul compunerii: N-ar fi rău să aplici în practică cele scrise. Bravo şi succes! Decât “golănel
de cartier”, mai bine polisportiv. Ţine-te de ce-ai
scris în compunere şi vei ajunge departe.
De-aia zic, fraţi colegi de şcoală, Vacanţa MARE a început cu adevărat! Ura şi să
ne-auzim de bine!
a consemnat, psiholog Maria Şerban

Cu mic, cu mare... haideţi în vacanţa mare!

Vara din perspectiva adultului
Anotimpul estival ar trebui privit şi trăit ca
pe un binemeritat răgaz de revigorare şi împlinire în toate dimensiunile existenţei noastre,
cam buimăcită de şocurile globalizării, europenizării şi-a festelor Naturii, săraca de ea!
Este uşor să vrei ceva ce-ar fi omeneşte
posibil pentru orice muritor al acestei planete.
Cum ar fi, de exemplu:
lsă ai o brumă de bani economisiţi din
timp pentru o vacanţă, măcar de vreo 10-12
zile ! Petrecută undeva unde n-ai mai fost (ca şi
copil sau adolescent rebel), ci un ditamai adultul cu nevastă, copii, eventual şi ceva socri (da’
cumsecade, nu “acrituri”)
l să nu fii pus în situaţia de a iniţia proiecte nebuneşti: “furat” de ofertele înşelătoare ale
unor şmecheri care-ţi promit vacanţe de vis
prin card sau credit personal, cu dobândă zero
(0); şi după ce te-ntorci de unde ai plecat, să te
internezi în vreun sanatoriu de nevroze, ca săţi treacă şocul datoriilor acumulate...
l să-ţi poată permite slujba pe care o ai,
efectuarea unui concediu, plus weekend-uri
săptămânale, în mod firesc, fără târguieli penibile cu şefii, ca să ţi se aprobe plecarea în
acelaşi timp cu partenera, cu familia

lsă nu trebuiască să te întorci “urgent-urgentissim” din vacanţa binemeritată, pentru
că, vezi doamne arde fără tine la birou, pe şantier, în afacerile pe care le derulezi !
lsă intri în consens cu familia: “unde mergem fraţilor anul acesta? la munte? la mare?
la ţară? în Deltă? la bulgari, turci, tătari, greci,
egipteni, italieni sau acasă, la bloc?”
ldacă tot cădem la învoială, după negocieri crunte şi-amarnice, măcar să ne şi priască

odihna; nu să venim hărtăniţi de surprize,
tevatură, bagaje rătăcite, curse amânate sau
suspendate şi nici deraieri şi nici accidente sau
nenorociri (doamne fereşte!), taxe obraznice,
meniuri trăsnite, caniculă, ploi, grindină, noroaie, pene de curent, benzină scumpită hoţeşte
din zi în zi, insolaţii, balonări la pântec, insomnii
de la vecinii de hotel amatori de manele asurzitoare la toate orele din zi, din noapte
l şi ce ne facem cu ieşitul la iarbă verde,
că vara-i lungă? avem cam vreo 30 de momente de week-end (sâmbete şi duminici) pe
parcursul lunilor cele promiţătoare de desfătări estivale (iunie, iulie, august)?
l că iarba verde nu prea mai este, de-atâta asfalt, vile şi construcţii în locurile pitoreşti
de odinioară, nu prea mai ştii pe unde s-o
apuci; ceea ce era anul trecut, de exemplu, o
staţiune cu ceva promisiuni de recreere şi divertisment s-a transformat în hotel cu 2-3-4
stele; unde vezi stele verzi dacă citeşti oferta
de servicii, că te şi lipseşti de-aşa oportunităţi
de distracţii scumpe
l staţiunile noastre balneo-climaterice
sunt, săracele de ele, la fel de bolnave, părăginite şi lăsate de izbelişte ca şi românii cu

venituri mai modeste; nici aici nu ai ocazia să
petreci 1-2 săptămâni, ca să-ţi îngrijeşti sănătatea...
l o croazieră de lux prin insulele Tenerife
sau Azore este O.K. doar dac-o faci virtual, prin
internet şi-o trăieşti cu patos şi autentică vibraţie emoţională (după un exerciţiu temeinic
de fantezie creatoare...)
l pe la ştranduri ar fi o sfârâială ocazională, să-ţi petreci vara! Dar la cele unde nu-ţi laşi

amanet niscaiva bunuri de preţ, pentru piscine de lux sau servicii speciale cu taxe supradimensionate; din păcate ştrandurile aşa-zise
populare (pentru omul de rând), sunt dubioase (pline de gunoaie, de mătasea broaştei şi
de fel de fel de surse de infecţii)
lacestea sunt, dacă nu închise, împănate
cu afişe bine intenţionate: “scăldatul interzis!”,
“risc de îmbolnăvire!” aşa că nici la ştrand nu
mai poţi merge liniştit, dacă nu-l ai lângă locuinţă şi este accesibil !
lte mai urci la volan şi opreşti maşina
încărcată tobă cu d’ale gurii şi băutură cât
Dunărea cea frumos curgătoare pe beregata
gâtului ars de caniculă; dar ce te faci cu traficul
la dus şi la întors? dar cu micii şi friptanele? că
nu mai este voie să strici echilibrul naturii cu
grătare unde “vrea muşkii tăi”! aici, pe bune, că
au dreptate ecologiştii...
l te mai duci prin parcuri cu căţelul, cu
nevasta, cu copiii, cu ce ai şi tu pe la casa ta
dragă; hărmălaie ca la iarmaroc; n-ai unde
parca; totul costă; muzici peste muzici de toate soiurile dar puse la maxim: doar e distracţie,
nu prohod; ajungi acasă dacă mai ajungi bine
sănătos şi cu maşina sau per-pedes, mai obosit decât ai plecat
lmai stai acasă cuminte, smerit şi-o pui
de-o petrecere în faţa, lateral, în spate sau pe-o
alee între blocuri; un grătar fumigen, cu produsele la modă (mici, cotlete, frigărui); cu beri,
vinuri, tării şi cu ţigări la greu; apar din senin
dispute politice, sportive sau combinate; este
imposibil, statistic vorbind, să nu iasă de-o păruială, de-o gâlceavă asezonată cu altercaţii
(ceva pumni, păruieli, invective, insulte, înjurături); vine poliţia comunitară şi face ordine;
mesenii-vecini pleacă pe la apartamentele lor
care cum poate: drept sau împleticit, ondulatoriu sau zbuciumat, pe 3-4-5-6 ş.a.m.d. cărări;
e greu, dar greu de tot să te distrezi frumos,
curat şi sănătos în zilele noastre!
lce ne-a mai rămas? A-a-a-a este şi soluţia
să observi acest spectacol, al celor ce-şi caută febril oaza de linişte şi de echilibru într-o lume devorată de patimi fireşti, dar greu accesibile tuturor.
Ce distractiv este să aşterni pe hârtie astfel
de realităţi, sperând însă că mâine, poimâine,
cândva, se va putea obţine starea de bine a
unui anotimp generos în intenţia lui primordială: Vara!
psiholog Maria Şerban
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Terapii noi

Fără E-uri şi fără conservanţi

Revitalizaţi-vă pielea şi părul
Tratamentele naturale
Hofigal – o oportunitate
fără echivoc

Pielea este organul cu cea mai
mare întindere; este un organ
vital, fiind prima barieră a organismului care interacţionează cu
factorii externi. Pielea este cel
mai expus organ la procesul de
îmbătrânire, la acţiunea factorilor
din mediul înconjurător şi este
prima care suportă consecinţele
comportamentului nostru. Pielea
este alcătuită din trei straturi:
epidermul, dermul şi hipodermul.
Grosimea pielii variază între câţiva
milimetri (genunchi, coate, călcâie) şi câteva zecimi de milimetru
(pielea feţei, tâmplei). O îngrijire
specială necesită pielea din jurul
ochilor, deoarece aceasta are o
grosime de numai 0.3 mm.

Funcţiile pielii
nasigură prin elasticitatea sa protecţia mecanică a organismului (ne apă
ră într-o mare măsură de lovituri, tăieturi, zgârieturi), opunându-se şocurilor
din exterior;
nasigură protecţia termică prin
faptul că înveleşte corpul şi participă la
termoreglare (prin secreţia unei cantitaţi
adecvate de transpiraţie este controlată
pierderea de caldură; procesul de evaporare a
apei de pe suprafaţa corpului reduce temperatura acestuia);
n protecţie contra radiaţiilor solare, melanina, principalul pigment al pielii, absoarbe
razele ultraviolete ale luminii solare; razele
solare sunt alcătuite din raze ultraviolete (1%),
raze infraroşii (59%) şi raze vizibile (40%); în
funcţie de lungimea de undă, razele ultraviolete se împart în următoarele categorii: UVA,
UVB şi UVC; razele UVB sunt cele mai dăunătoare: provoacă insolaţie, distrug membrana
celulară şi nucleele celulelor din epiderm şi
derm; influenţa nocivă a razelor UVB asupra
ţesutului elastic sunt sporite de razele UVA,
care pătrund şi mai adânc în structura pielii;
n secreţia sebacee face ca la suprafaţa
pielii să se formeze un strat subţire gras, protector, numit film hidrolipidic, care ne apără
de pătrunderea microbilor în piele;
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n o altă protecţie este cea sudorală, cea
care asigură transpiraţia, prin care se elimină
din organism o parte din toxine.
Sănătatea pielii poate fi afectată de mulţi factori, printre care ereditatea, vârsta, clima, poluarea, dieta, nivelul de stres şi fluctuaţiile hormonale. Nutriţia este baza pentru o bună sănătate a
întregului organism, inclusiv a pielii şi părului.
Dermatologii americani susţin că aspectul
pielii şi al părului reflectă ceea ce mâncăm:
„Produsele pe care le foloseşti pentru îngrijirea
pielii dau strălucire pielii, dar ceea ce mâncăm
este extrem de important. O dietă echilibrată,
bogată în vitamine şi antioxidanti pot face diferenţa în ceea ce priveşte aspectul pielii”. Deşi
tratamentele pentru păr pot doar minimiza
degradarea lui, făcându-l mai strălucitor, mai
puternic, sau dându-i o culoare mai intensă,
numai o alimentaţie corespunzătoare poate
stimula creşterea sănătoasă a părului.
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Cu toate că un regim alimentar echilibrat şi sănătos, alcătuit din legume şi fructe, este
important pentru sănătatea
pielii şi a părului, nici cele mai
hrănitoare alimente nu reuşesc
să îmbunătăţească aspectul
pielii şi al părului, dacă organismul nu este apt să utilizeze
substanţele nutritive. Tractul
gastro-intestinal trebuie să
aibă un sistem enzimatic destul de eficient pentru digestia
optimă şi absorbţia la nivel
celular a substanţelor nutritive
din alimentaţie. De aceea, este
important ca orice dietă sănătoasă să fie suplimentată cu
produse naturale care conţin
enzime (Redigest, Fiamarant,
Protein-Forţă, Cătinofort).
Multe studii au arătat importanţa administrării suplimentelor alimentare pe bază
de acizi graşi esenţiali (Uleiul de
peşte Omega 3 + Omega 6),
denumite grăsimi benefice,
care se regăsesc în toate celulele, constituind
principala sursă de energie. Vă puteţi asigura
aceste grăsimi consumând cereale integrale,
seminţe, nuci, boabe de soia, legume cu frunze de culoare verde-închis, uleiuri presate la

Terapii noi
rece (în special de in, dovleac, floarea-soarelui, susan şi sofran) şi peşte, precum sardinele, macroul şi somonul. Zincul este esenţial în
procesarea acizilor graşi benefici. Sursele alimentare bogate în acest mineral sunt: carnea
de pui, curcan, stridiile, crabii. Aportul adecvat
de acizi graşi esenţiali şi zinc pot prevenii uscarea pielii.
Insuficienţa riboflavinei (vitamina B2) în
organism determină apariţia unui ten gras. De
aceea, este important ca alimentaţia să includă consumul de fasole, nuci, germeni de grâu
şi drojdie, bogate în vitamina B2.
Dieta trebuie să fie bogată în fibre vegetale. Acestea reglează peristaltica tractului
intestinal şi intensifică eliminarea reziduurilor
din organism.
O cantitate adecvată de apă este esenţială pentru a avea o piele hidratată şi pentru a
elimina toxinele prin intermediul rinichilor şi
al colonului. Este recomandat consumul de
multă apă curată, filtrată, mai ales pe durata
sezonului cald (1-1,5 l pe zi).
Consumul de alimente precum: carnea
rosie, produsele lactate, alimentele prăjite sau
care conţin uleiuri sau grăsimi de tip trans,
hidrogenate, aditivi alimentari trebuie redus,
deoarece cresc producţia de radicali liberi, a
căror acţiune este nocivă la nivel celular. Cantităţile excesive de zaharuri din alimentaţie
ameninţă sănătatea pielii şi a părului, pentru
că declanşează un proces de glicare a proteinelor structurale, proces care contribuie la
fenomenul de îmbătrânire.
Dieta trebuie să conţină o cantitate suficientă de substanţe cu potenţial antioxidant
(acestea neutralizează acţiunea distructivă
a radicalilor liberi, ajutând la încetinirea pro-

cesului de îmbătrânire celulară). Fructele şi
legumele proaspete reprezintă o sursă de
antioxidanţi naturali. Suplimentul alimentar
Complet antioxidant are rol antioxidant, tonifiant şi vitaminizant al organismului în perioadele de suprasolicitare psihică şi intelectuală o organismului.
În cazul unui păr cu probleme trebuie să
ne gândim şi la deficienţele nutriţionale. De
exemplu, un păr subţire şi uscat arată că în
organism există carenţe de acizi graşi nesaturaţi, în timp ce mătreaţa atrage atenţia asupra
unei lipse de vitamina A. Părul trebuie periat
regulat şi cu atenţie, cu o perie cu peri naturali
(cele cu perii din plastic fac ca firul să se despice la vârfuri, iar cele cu peri ascuţiţi îl rup în
timpul pieptănării). Pentru tonifiere şi întreţi-

nere, este recomandat ca pe perie să se aplice
câteva picături de ulei esenţial cum ar fi cel
de lavandă, busuioc sau rozmarin.
Pentru stoparea căderii părului recomandăm utilizarea Săpunului moale vegetal (prin masarea uşoară a pielii capului se
îmbunătăţeşte circulaţia locală sanguină),
apoi aplicarea soluţiei Chelstop stimulează revitalizarea rădăcinii firului de păr. Utilizarea topică a acestor soluţii trebuie suplimentată prin administrarea de produse
bogate în principii bio-active (complexul
de vitamine B) şi minerale (fier, seleniu, zinc)
necesare creşterii unui păr sănătos şi plin de
vitalitate. (Se-Spirulin, Hof Imun, Spirulina cu extract total de cătină).
Infuziile din plante sunt uşor de realizat;
tot ceea ce trebuie făcut este identificarea
problemei şi alegerea plantelor potrivite.
Astfel, pentru un păr strălucitor se vor folosi:
rozmarinul, arnica, urzica, pătrunjelul; pentru stimularea creşterii părului: urzica, salvia,
lavanda, busuioc şi rozmarin; pentru eliminarea mătreţii: şampoanele cosmetice antimătreaţă sunt de cele mai multe ori aspre
şi irită pielea capului, iar mătreaţă este înlăturată doar temporar. Scalpul, în schimb va
produce mai mult sebum pentru a se proteja.
Pentru a recâştiga echilibrul şi pentru a înlătura mătreaţa, se pot folosi plante precum:
scoarţa de salcie, frunze şi rădăcină de tătăneasă, menta, urzica; pentru păr gras: coaja
de lămâie, coaja de salcie, menta, coada şoricelului; pentru păr uscat: tătăneasa, coaja de
portocală, salcâm, soc, brusture, aloe; pentru
curăţare: coada şoricelului, aloe.
Dr. IULIA HOBEANU
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Sfaturi de sezon

O vară de succes cu cosmeticele
Hofigal – curate, fără E-uri şi
conservanţi – în trusa de vacanţă
O dată cu apropierea sezonului estival, mulţi dintre noi ne pregătim să plecăm în vacanţă.
Vara este anotimpul perfect pentru relaxare. În timp ce vă bucuraţi de zilele calde, nu
uitaţi câteva reguli ce vă vor ajuta să arătaţi la
fel de bine pe cât vă simţiţi.
Dintre toate organele, pielea este cea care
radiază în exterior sănătatea interioară a organismului.
În cartea “Micromiracole” – Dr. Ellen W.
Cutler şi Dr. Jeremy E. Kaslow – pielea este
definită ca fiind “ fereastra sănătăţii interne”,
contribuind cu aproximativ 10% la greutatea
organismului, fiind astfel cel mai mare organ
al corpului. Pielea furnizează o protecţie esenţială faţă de mediul în care trăim.
Componenta principală a pielii este o
proteină structurală numită colagen, care
formează in jur de un sfert din cantitatea de
proteine din organism. Pielea este, în mod natural, plină de enzime. Deşi lucrează împreună
sinergic, fiecare grup de enzime serveşte unei
funcţii specifice. De exemplu, unele sunt antioxidante, apărând pielea împotriva vătămării
produse de radicalii liberi (care sunt produse
auxiliare ale diverselor reacţii biochimice). Altele sprijină exfolierea, favorizând îndepărtarea celulelor moarte ale epidermei.
Combinaţia dintre enzimele digestive,
sistemice (metabolice) şi alimentaţie poartă
principala responsabilitate pentru hrănirea
pielii şi a ţesutului conjunctiv.

metice care asigură acurateţea tratamentului
printr-o bună stabilitate în timp a produsului,
deoarece acesta nu vine în contact cu aerul şi
nu prezintă riscul de contaminare cu microorganisme la fiecare utilizare.
Produsele cosmetice Hofigal întăresc
imunitatea pielii, stimulează capacitatea de

Premieră mondială în producţia
de cosmetice
Adevăratul secret al unei epiderme sănătoase stă în digestia optimă şi absorbţia substanţelor nutritive. Sprijinind ambele procese,
enzimele contribuie la repararea şi întinerirea
pielii, din interior, dând sănătate şi strălucire .
Firma Hofigal a lansat în premieră mondială produse cosmetice la monodoze fără conservanţi ( E-uri sau alte substanţe toxice).
Nu trebuie să lipsească din trusa de vacanţă a oricărei familii, monodozele cos-
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regenerare şi autorefacere a pielii, echilibrează
metabolismul, asigură menţinerea hidratării
normale a pielii, previn şi întârzie procesul de
îmbătrânire a pielii.
Pentru a îndepărta celulele moarte, impurităţile mecanice, machiajul, excesul de sebum,
trebuie efectuată curăţirea tenului şi a gâtului.

Sfaturi de sezon

I. Folosim, în acest scop, produsul “Lapte
demachiant Hof.Viodana” prezentat la monodoze a 2 ml.
Compoziţie: extract de muşeţel, Coenzima Q 10.
Acţiune:
n curăţă în profunzime orice urmă de impurităţi şi de machiaj ;
nmenţine pH-ul pielii în limite normale ;
npăstrează echilibrul lipo-hidric al pielii.
Efect: lasă pielea curată, hidratată, catifelată, cu senzaţia de prospeţime şi confort.
Utilizare: se aplică zilnic, dimineaţa şi seara
pe faţă şi pe gât, ori de câte ori este necesară
refacerea machiajului.
II. Crema pentru îngrijirea gâtului “Hof.
Viodana” prezentată la monodoze a 2 ml.
Compoziţie: extract de castan sălbatic, extract de nalbă, Coenzima Q 10, ulei de cătină,
ulei de măsline.
Acţiune: este indicată la orice vârstă, pentru
întreţinerea zonelor deshidratate şi ridate ale
pielii gâtului. Prin asocierea extractului de castan, de nalbă şi a uleiului de cătină cu Coenzima Q 10 este potenţat sinergismul (interacţiunea) principiilor bioactive din aceste produse.
Crema are rol de protejare, calmare, regenerare, întreţinere şi cicatrizare (în caz de
arsuri) a pielii gâtului, care după cum se ştie,
este extrem de sensibilă şi trădează vârsta.
Efecte:
nasigură o hidratare completă
nredă elasticitatea pielii
nstimulează regenerarea celulară
ncombate acţiunea radicalilor liberi
nstimulează epitelizarea (refacerea unor
zone afectate) şi grăbeşte procesul de cicatrizare
n produsul este tolerat pentru orice tip de
ten.
Utilizare: zilnic, dimineaţa, imediat după duş,
prin masaj uşor cu vârful degetelor, de jos în sus.
III. Crema antirid “Hof.Viodana” prezentată la monodoze a 2 ml
Compoziţie: ulei de cătină, biomasa spirulină, Coenzima Q 10.
Acţiune:
nconţinutul bogat în substanţe bioactive
al spirulinei, stimulează metabolismul şi regenerarea celulară. Este indicată pentru orice
vârstă şi pentru orice tip de ten.
Acţiunea componentelor bioactive din
uleiul de cătină, cumulată cu acţiunea Coenzimei Q 10, asigură refacerea structurii şi elasticităţii tenului.
Efecte: pielea devine netedă, catifelată, men
ţinându-şi nivelul normal de hidratare iar ridurile superficiale dispar, prin aplicări repetate.

Utilizare: se aplică seara, după demachiere, prin masaj uşor.
IV. Laptele de corp “ Hof .Viodana” la
monodoze a 2 ml, se caracterizează prin asocierea unor produse naturale vegetale care
hidratează în profunzime.
Compoziţie: ulei de cătină, coenzima Q 10
Utilizare: se aplică dimineaţa şi seara, prin
masarea uşoară a pielii corpului.
V. Crema Spirulin la monodoze a 2 ml.
Compoziţie: Ingrediente bioactive naturale, în special alga Spirulina Platensis vie.
Acţiune:
n normalizează schimbul ionic la nivel
celular
n restabileşte legăturile celulare slăbite
n are acţiune antioxidantă
n stimulează creşterea şi refacerea ţesu-

turilor afectate de tăieturi, răni, cicatrici postoperatorii
nrol antitoxic prin eliminarea toxinelor şi
a radionuclizilor( protector solar).
Efecte: curăţă, vindecă, elimină durerile locale şi catifelează, dând pielii un aspect proaspat şi tânăr.
Utilizare: se aplică , după curaţarea prealabilă a pielii, în strat subţire, de 2-3 ori pe zi.
Trusa de vacanţă este indicat să mai
conţină: săpun lichid Planthigen, şampon
5R, Chelstop – loţiune pentru îngrijirea părului. Aceste produse conţin extracte bioactive
naturale, cu multiple efecte benefice asupra
ţesutului cutanat. Ingredientele naturale vegetale sunt atent selecţionate, având rol de
stimulare , regenerare şi hrănire.
Vara, fiind anotimpul înmulţirii viruşilor, microbilor , important este ca trusa de vacanţă să
conţină şi produse de igiena bucală (Bucoprotect), igiena cutanată a feţei (Acneogel- gel antiacneic), igiena cutanată a picioarelor (Pedisan).
Pentru întreţinere corporală şi accelerarea
microcirculaţiei la nivelul articulaţiilor este indicat produsul Supliform-gel, produs natural
din plante cu rol anticelulitic şi antiinflamator.
Urmând recomandările noastre veţi avea
o vară plină de frumuseţe şi strălucire.
Revenirea cosmeticii la natură a făcut ca şi
ştiinţa să evolueze în aceeaşi direcţie.
Tocmai de aceea compania noastră s-a
gândit că folosirea principiilor active naturale
în producţia de cosmetice va da un plus de
frumuseţe, de natural şi de sănătate, atât femeilor cât şi bărbaţilor.
Ing. chim. NataliŢa Bordei
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Terapii noi

ENZIMELE ŞI ROLUL LOR
FUNDAMENTAL ÎN ORGANISM
Enzimele sunt probabil mai
importante decât orice alt
element activ ca ajutor al
digestiei. Sute de enzime au
un rol vital în construirea
sănătăţii, datorită contribuţiei lor
la procesul de digestie.

Nu putem trăi mult fără enzime
De fapt, concepţia în sine este dependentă
de aceste minunate elemente. Ele funcţionează ca un catalizator care face ca celulele corpului să funcţioneze eficient. Din momentul naşterii, enzimele fac viaţa posibilă prin acţiunile
lor, reparând şi construind corpul şi celulele
creierului. Ele lucrează pentru o sănătate deplină. Enzimele reprezintă însăşi forţa intangibilă a vieţii. Omul nu reuşeşte să creeze enzime
vii aşa cum Natura poate crea. Dacă ar fi putut,
ar fi reuşit să creeze viaţa sau să readucă la viaţă materia moartă.
Există miliarde de enzime în corpul uman
şi sunt sute de tipuri diferite de enzime găsite
în sânge. Enzimele intestinale pot descompune molecule de zahăr şi grăsimi care sunt
de 1 milion de ori mai mari decât greutatea
lor. Corpul nostru produce enzime atunci
când sănătatea noastră este echilibrată. Ele
efectuează toată munca din organism. Ele
sunt responsabile cu lupta împotriva infecţiilor, cu digestia, cu refacerea corpului – funcţiile lor sunt infinite. Ele lucrează non-stop,
nu obosesc niciodată şi nu-şi încetează lucrul
dacă sănătatea este echilibrată. Când sănătatea nu este echilibrată, atunci există sigur
o deficienţă enzimatică. Enzimele pot fi uşor
extrase din alimente nutritive uşor de digerat, cum sunt legumele şi fructele crescute
într-un sol sănătos, nefertilizat şi care sunt
preparate special prin mixare, germinare,
fermentare din cantităţi mici de suc, nu prin
gătire. Aceste enzime extind energia vitală
a corpului către o stare totală de bine. Consumarea alimentelor sănătoase este cea mai
eficientă cale de a suplimenta rezerva de enzime existentă în corp, pentru a îmbunătăţi
sistemul digestiv. Cele mai importante
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enzime care au fost izolate în hrana sănătoasă sunt: cytochrome oxidase, un anti-oxidant
necesar pentru respiraţia celulelor; lipase,
enzime care descompun moleculele de grăsime; protease, enzime care ajută la digestia
proteinelor; amylase, enzime care facilitează
digestia amidonului; catalase, enzime ce catalizează descompunerea apei oxigenate în
apă şi oxigen în ţesuturi; peroxidase, enzime
ce acţionează în acelaşi mod, dar la nivel celular; transhydrogenase, enzime care ajută în
păstrarea tonusului muscular al inimii şi SOD
(Super Oxide Dismutase), enzime care previn
îmbătrânirea. Enzima pepsine ajută la digestia proteinelor şi transformarea lor în aminoacizi. Aceşti aminoacizi sunt apoi transportaţi
prin sistemul circulator în tot corpul, pentru
ca acesta să primească energie şi să se autoechilibreze.
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Există multe motive pentru care enzimele sunt atât de importante. De exemplu, lipsa
enzimelor este un factor major în declanşarea
leucemiilor. Atunci când mâncarea gătită ajunge în corp, acesta trebuie să compenseze prin
consumarea propriilor rezerve enzimatice. Este
interesant de notat că, atunci când aceste enzime scad în calitate şi putere, scade capacitatea
corpului de a prelucra grăsimi grele, proteine
şi calorii în exces. Atunci corpul devine slăbit şi,
în final, bolnav. Lipsa enzimelor este un factor
important ce contribuie la majoritatea problemelor de sănătate, de la răcelile comune până
la probleme mult mai grave, ca SIDA şi cancerul. Aportul enzimelor va echilibra corpul, va
remedia deficienţele şi va elimina toxinele.
Compania HOFIGAL are deja în portofoliul de produse suplimente alimentare care
conţin asemenea tipuri de enzime.

Terapii noi

Redigest (capsule)
şi Redigest (cpr.)
Acest produs natural are în
compoziţie un amestec concentrat de armurariu şi cuticulă
de pipotă de pasăre stabilizată;
este destinat asigurării unui
aport necesar de nutrienţi şi
substanţe bioactive cu acţiune
de completare a dietei zilnice şi
substituent polienzimatic foarte eficace pentru reglarea regimului alimentar în tulburări
digestive diverse; are efecte
benefice pentru protecţia celulei hepatice; acţiune antiinflamatorie şi antiseptică la nivelul
tubului digestiv şi al organelor
anexe, reglator al motilităţii tubului digestiv şi al colecistului,
efect litolitic, previne formarea
calculilor biliari şi renoureterali,
reglator al proceselor de digestie şi absorbţie, hipocolesterolemiant şi hipoglicemiant, detoxifiant (favorizează eliminarea toxinelor şi a metalelor
grele). Recomandat ca supliment alimentar
pentru menţinerea funcţiilor fiziologice ale
aparatului digestiv şi ameliorarea simptomatologiei unor afecţiuni: hepatite cronice, ulcer gastric şi duodenal, gastrite,
duodenite, colonopatii cronice şi funcţionale, dismicrobism intestinal, pancreatite,
dischinezii biliare, litiaze biliare şi renale,
sindrom postcolecistectomie, indigestii
acute, alergodermii de cauze alimentare; efecte pozitive în distrofii, caşexii,
rectocolită ulcerohemoragică, parazitoze
intestinale, urticarii recurente, intoxicaţii
medicamentoase.
Este recomandat şi persoanelor imobilizate timp îndelungat, pentru reglarea
tranzitului intestinal.

Reglacid (capsule)
Supliment alimentar natural, are în
compoziţie un amestec de pulberi prelu-

crate constând din fructe de cătină (Hippophaë rhamnoides L.), cuticulă din pipotă de
pasăre, floare de muşeţel (Matricaria chamomilla L.), sunătoare (Hypericum perforatum L.), amarant (Amaranthus caudatus L.),
uleiuri volatile de cimbru (Thymi aetheroleum), levănţică (Lavandulae aetheroleum) .
Este un produs destinat suplimentării
dietei cu proprietăţi antiseptice, antiinflamatorii la nivelul tractului gastro-intestinal;
de ameliorare a simptomatologiei din unele afecţiuni gastro-intestinale şi de scădere
a riscului de apariţie a unor
complicaţii şi de evoluţie către forme mai severe; produsul reglează aciditatea gastrică, îmbunătăţeşte digestia,
protejează mucoasa gastrointestinală şi stimulează regenerarea ei; depurativ, uşor
laxativ şi diuretic.
Asigură aportul de substanţe bioactive din amestecul de plante şi complexul de aminoacizi şi enzime
proteazice din cuticula de
pipotă de pasăre, cu efecte
benefice în regimul alimentar indicat pentru bolile de
stomac şi intestinale, al refluxului esofagian, a unor
stări toxice şi alergice, a dismicrobismului intestinal şi
al indigestiilor acute, pentru
combaterea hiperacidităţii gastrice şi ameliorarea tulburărilor funcţionale metabolice
(consecinţe ale suferinţei cronice a tractului
digestiv).

Hofisan (capsule)
Este un amestec de cuticulă de pipotă
de pasăre prelucrată şi stabilizată, coada şoricelului şi pătrunjel pulbere, tărâţe de grâu
şi uleiuri volatile.
Este un produs destinat suplimentării
dietei pentru proprietăţile antiseptice şi antiinflamatoare la nivelul aparatului digestiv
şi renal, de scădere a riscului de formare a
calculilor biliari şi renoureterali (ajută la dezagregarea şi eliminarea acestora), reglator
al motilităţii şi funcţiilor tubului digestiv şi al
colecistului, reglator al proceselor de digestie şi absorbţie, efect hipocolesterolemiant
şi uşor hipoglicemiant, diuretic, depurativ.
Asigură aportul de nutrienţi, enzime şi
substanţe bioactive în regimul alimentar,
cu rol benefic pentru prevenirea formării
calculilor renali şi biliari. În regimul igienodietetic indicat în infecţiile reno-urinare, în
corectarea dismicrobismului intestinal şi
tratamentul indigestiilor acute. Adjuvant în
combaterea unor stări toxice şi alergice.
A preveni înseamnă a trata. Acesta
este scopul medicinei naturale.
O altă idee importantă este că tratând simptomul nu tratăm boala şi mai
ales, nici nu înlăturăm cauza bolii. Medicina naturală oferă soluţii pentru prevenirea şi restabilirea stării de sănătate
prin mijloace naturale. O alimentaţie
naturală este calea sigură spre sănătate
şi bucuria de a trăi.
Natura generoasă se oferă să ne însoţească, să ne sprijine, să ne fie călăuza în
drumul către păstrarea sănătăţii sau recuperarea ei. Să preţuim natura, să primim şi
să înţelegem mesajul ei: Pentru sănătate,
înapoi la alimentaţia naturală!
Chim. Daniela Raiciu
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Noutăţi terapeutice

TS TUTUN STOP - calea cea mai
sigură pentru a renunţa la fumat
Produsul, sub formă de comprimate, este
un supliment alimentar predozat obţinut dintr-un amestec de extracte de fructe de armurariu, rădăcină de lemn dulce, fructe de cătină,
fructe de zmeur şi de mentă, fixate pe suport,
precum şi coenzimă Q10 şi pulberi de ardei
roşu şi trei fraţi pătaţi.

Recomandat atât fumătorilor
activi, cât şi fumătorilor pasivi,
în egală măsură.
Armurariul, Sylibum marianum L., familia
Asteraceae este o plantă erbacee, răspândită din regiunea mediteraneană până în Asia
Centrală. Ea este utilizată pentru proprietăţile
sale medicinale de peste 2000 de ani. Fructele, Cardui marianae fructus, au importanţă
terapeutică în medicina umană cultă şi tradiţională.
Fructele conţin un grup de flavonoide, de
fapt trei izomeri de natură lignanflavonolică
(silibină, silidianină, silicristină), cunoscute sub
numele colectiv de silimarină.
Principiile active intervin intern eupeptic,
tonic – amar şi hepatoprotector. Substanţele
active acţionează la nivelul membranei celulei
hepatice, împiedicând distrugerea celulei şi
favorizând reconstrucţia celulei hepatice aflată deja în degradare.
Acţiunea farmacodinamică este imprimată în special de cele trei flavone lignanice
menţionate.
Silibina este foarte activă, atât preventiv
cât şi curativ, împotriva intoxicaţiilor cu faloidă
(peptidă toxică din ciuperca Amanita phalloides). Această substanţă, precum şi cele înrudite cu ea, silidianina şi silicristina, sunt active
chiar şi la o administrare relativ târzie (după 36
de ore de la intoxicare).
Demonstraţiile „in vivo” au arătat că silibina
acţionează prin inhibiţia acţiunii faloidinei, care
se exercită la nivelul receptorilor membranei celulare. De asemenea, inhibă penetrarea, până la
nucleul celular şi a altui toxic foarte puternic, tot
de natură peptidică, denumit α - amanitină. În
testele „in vitro” s-au obţinut rezultate similare
cu cele „in vivo”, prin experimentarea celor trei
flavonolignane. Testele pe culturi de hepatocite au demonstrat că silibina stimulează sinteza
proteinelor şi prin urmare, formarea de
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celule hepatice noi. Acţiunea silibinei şi a substanţelor înrudite cu ea este foarte importantă,
deoarece pe lângă faptul că asigură protecţia
membranei celulei hepatice, stimulează şi refacerea celulelor lezate.
După absorbţia complexului silimarinic în
intestin, acesta este eliminat de bilă sub forma
chimică de glucoronat şi sulfat. Prin aceasta,
substanţele active reintră în circulaţia enterohepatică. Aceasta este explicaţia specificităţii
substanţelor active din plantă în afecţiunile
hepatice.
Tot flavonoidele din complexul silimarinic
au eficienţă combinată de antioxidanţi, ele
putând împiedica deteriorările date de radicalii liberi produşi de substanţele toxice care
ajung în ficat şi acţionează sinergic. S-a
descoperit că silimarina este de zece
ori mai eficientă ca antioxidant
decât vitamina E, care se bucură
de cea mai largă recunoaştere ca
antioxidant puternic. Silimarina
este aceea care are capacitatea
unică de a încetini viteza de absorbţie a substanţelor toxice de
către ficat.
Crescând capacitatea de detoxifiere
a ficatului, armurariul contribuie la îndepărtarea toxinelor din sânge. Din acest motiv el este
numit uneori şi „purificatorul sângelui”.
De asemenea, armurariul se recomandă
tuturor celor care sunt expuşi la substanţe
toxice. În plus, armurariul este una dintre
puţinele plante care pot creşte conţinutul
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de glutation din ficat. Acesta este un lucru
important, deoarece glutationul, unul dintre
principalii antioxidanţi din organism, este de
o importanţă crucială pentru realizarea unei
detoxifieri eficiente. De asemenea, armurariul
creşte şi nivelul unei alte substanţe cu efect
antioxidant puternic, cunoscută sub numele
de superoxid dismutază (SOD).
Lemnul dulce, Glycyrrhiza glabra L. var.
glabra şi/sau Glycyrrhiza glabra L. var. glandulifera (W. et K.) Regel et Herder familia Fabaceae,
este o plantă cunoscută încă din antichitate,
Teofrast recomandând-o contra bolilor de
piept. Dioscoride i-a dat numele de Glycyrrhiza,
care înseamnă lemn dulce. În Evul Mediu era
cunoscută sub numele de Liquirita, denumire
care se păstrează şi astăzi pentru
drog – Liquiritiae radix.
Compoziţia chimică a
rădăcinii, rizomilor şi stolonilor este complexă şi
cuprinde saponine triterpenice reprezentate prin
acid glicirizinic sub formă
de săruri de calciu, potasiu,
magneziu, flavonide, glicerol, izoglicerol; urme de tanin şi
cumarine, acid ferulic, acid sinapic, acizii
benzoic, malic, salicilic, acetilsalicilic, colină,
betaină, asparagină, aminoacizi liberi (acidul
aspartic, serină, prolină, treonină, glicină, valină, alanină, izoleucină, ş.a.); lipide, acid palmitic, acid oleic; glucoză, fructoză, zaharoză,
uneori maltoză, hemiceluloză, manitol; ulei
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eteric; vitamine din grupul B; substanţe minerale cu calciu, sodiu, fosfor, fier, mangan, zinc,
cupru, molibden.
Prin conţinutul lor chimic, flavonidele au
acţiune diuretică şi antispasmodică; substanţele triterpenice fluidifică secreţiile traheobronşice şi faringiene; acidul gliceric şi glabric
influenţează echilibrul ionic (Na+, K+, Cl-) şi
au acţiune antiinflamatoare şi antiulceroasă;
complexul de principii active influenţează
motilitatea gastrointestinală, conferindu-i acţiune laxativă.
Rizomul şi rădăcinile plantei au utilizări în
medicina umană.
Produsul este recomandat ca adjuvant şi
potenţator al efectului tratamentului pentru
următoarele afecţiuni: alergii, colite, bronşite,
gastralgii, aerofagie, dar şi ca edulcorant.
Fructele de cătină
(Hippophae
fructus)
datorită conţinutului
complex în principii
active reprezintă o
întreagă farmacie.
Produsul conţi
ne acizi organici,
pectină, substanţe ta
nante, celuloză, proteine,
ulei, calciu, fosfor, magneziu,
potasiu, sodiu, fer, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B9 , vitamina F, vitamina E ,
vitaminele P, K, ş.a.
Extractul uscat are un conţinut ridicat în
bioflavonoizi, ceea ce are ca efect prevenirea,
atenuarea sau inhibarea efectelor nedorite ale
îmbătrânirii (cauzate de excesul de radicali liberi), împiedicarea formării de proteine nocive pentru organism.
De asemenea, are proprietatea de a lega
colagenul în ţesuturi, oprind dezvoltarea enzimelor care distrug legăturile intracelulare.
Ardeiul, Capsicum annuum, familia Solanaceae, este o plantă cultivată din timpuri
străvechi în Mexic, Guatemala, Peru, Brazilia.
A fost semnalat pentru
prima dată de medicul
Chanca, care l-a însoţit pe Columb în cea
de-a doua expediţie
(1493 – 1496). Indigenii din Hispaniola
îl numeau „agi” şi îl foloseau în alimentaţie. În
Europa a fost adus în secolul XVI, mai întâi în Spania şi apoi
în alte ţări, fiind descris în amănunţime de Clusius
în 1548. În România a fost cultivat din secolul XIX,
mai întâi în părţile sudice şi apoi în restul ţării.

În formula propusă s-a utilizat pulberea
obţinută din fructul plantei, Capsicii fructus,
recoltată la maturitate.
Fructele conţin glucoză, fructoză, zaharoză,
amidon, hemiceluloză, substanţe pectice, celuloză, lipide, carotenoide, mici cantităţi de ulei
eteric, vitamina C. vitamina B1 vitamina
B2, vitamina PP, vitamina E, vitamina
A, vitamina P (citrină), enzime (peroxidază, lipozidază, celulază, etc.),
capsicină – substanţă iritantă, revulsivă, macroelemente ca potasiu, sulf,
fosfor, magneziu, sodiu şi microelemente ca fer, mangan, cupru, cobalt.
Principiile active au rol eupeptic, rubefiant, revulsiv, insecticid.
În doze mici ajută la stabilirea unei digestii
normale; în doze mari are acţiune purgativă.
Dintre alcaloizi, capsaicina imprimă gustul
iute, arzător, iar alcaloidul capsicină are acţiune puternic rubefiantă.
Culoarea roşie este dată de carotenoidele capsantina şi capsorubina.
Intern, intensifică activitatea cortexului suprarenal şi secreţia de hormoni
corticosteroizi.
Ardeiul este apreciat şi ca element natural care îmbunătăţeşte circulaţia sângelui.
Mulţi fitoterapeuţi susţin că ardeiul
contribuie la „curăţarea” arterelor şi la
contracararea efectelor aterosclerozei.
El este cunoscut şi ca o sursă importantă de antioxidanţi, cum sunt vitaminele
A şi C şi substanţe fitochimice care protejează celulele împotriva degradării.
De asemenea, ardeiul este folosit
de mulţi fitoterapeuţi şi naturişti în formule
mai complexe pentru faringite, infecţii ale căilor respiratorii şi sinuzite. El contribuie la scăderea congestiei şi inflamaţiei în aceste zone.
Pulberea de trei fraţi pătaţi a fost obţinută din părţile aeriene ale plantei Viola tricolor,
familia Violaceae. Din punct de vedere chimic,
planta conţine mucilagii, saponozide triterpenice, derivaţi şi esteri ai acidului metilsalicilic,
săruri minerale, delfinidină, acizi p – cumarici, ulei volatil, tanin, β – caroten, gume,
vitamina C.
Florile conţin violacvercetina
(pigment flavonic galben), violaxantine (carotenoide); violanina, hidrolizând, se desface în
glucoză şi ramnoză.
Principiile active au acţiune
diuretică, expectorantă, fluidificatoare a secreţiilor bronşice, colagoge,
depurative, antialergice, protectoare a
mucoasei gastrointestinale inflamate.

Farmacodinamic, acţionează asupra epiteliului renal mărind cantitatea de urină eliminată.
Favorizează expectoraţia cu expulzarea
din căile respiratorii a mucusului şi a secreţiilor
bronşice (spută).
Favorizează secreţia de bilă;
retrage din masa umorilor toxinele şi favorizează eliminarea lor rapidă din corp
pe cale gastrointestinală,
renală sau prin glandele
sudoripare; provoacă uşu
rarea tranzitului intestinal
prin lubrefiere şi emulsionare.
Planta este recomandată în
tuse, bronşite, dar şi unele acfecţiuni renale,
constipaţii, precum şi în dermatoze, urticarii,
eczeme, furunculoze.
Extractul uscat din fructe de zmeur a fost
obţinut din fructele arbustului zmeur, Rubus
idaeus, familia Rosaceae.
Fructele au acţiune tonică generală asupra organismului, favorizează digestia, normalizează tranzitul intestinal şi împiedică manifestarea diareei, retrag din umorile corpului
toxinele şi favorizează eliminarea
lor, acţionează asupra epiteliului renal mărind cantitatea de urină eliminată,
favorizează sudoraţia,
elimină spasmele gastro – intestinale, elimină senzaţia de încălzire
excesivă.
Sub aspect energetic
fructul uscat are o valoare de
3 – 5 ori mai mare decât cel crud, raportat la greutate. Prin deshidratare nu se pierd principalele componente din fructe şi nici
oligoelementele.
Fructele sunt recomandate în astenie, afecţiuni cardiace, digestive, pulmonare, renale,
urinare, colici renale, colită cronică, congestie
pulmonară, dureri cardiace şi gastrice, enterită,
enterocolită, angiocolită, gastrită hiperacidă,
hiperazotemie, hemoragie, inflamaţii ale căilor
urinare, pielonefrită, cistită, prostatită,
constipaţie, dismenoree, răceală, stări febrile infecţioase.
Extractul uscat de
mentă a fost obţinut din
părţile aeriene, Menthae
piperitae herba, provenite de la planta Mentha piperita – Izmă bună
(Mentă), familia Lamiaceae.
continuare în pagina 12
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Frunzele şi toate părţile verzi ale plantei
conţin ulei eteric, lipide, acizii oleic, oleanolic,
linolic, melisic, ursolic, sisterol, ergocalciferol,
amestec de parafine, acizi fenolici, taninuri,
flavonoide (hesperitină, hesperidină), glucide
(ramnoză, galactoză, glucoză, fructoză, zaharoză, rafinoză, stachioză, verbascoză), carotenoide (rodoxantină, criptoxantină, violoxantină), carotină, enzime (catalază, peroxidază,
polifenoloxidază, etc.), vitamina C, vitamina
D2, tocoferoli, acid nicotinic, săruri minerale
cu potasiu, calciu, fosfor, magneziu, sodiu, fer,
mangan, zinc, bor, cupru, molibden.
Uleiul eteric este format din mentol, mentonă, mentofuran, hidrocarburi terpenice, numeroşi alcooli, fenoli, carvacrol şi timol, etc.
Principiile active acţionează bacteriostatic,
antiseptic gastrointestinal, calmant al colicilor
hepatobiliare, carminativ – coleretic, colagog,
antidiareic, antispastic, sedativ, fortifiant al sistemului nervos.
Planta este recomandată de medicina
umană în afecţiuni cronice ale pancreasului,
infecţii gastrointestinale, vomă, greţuri, nervozitate, urticarie, ca dezinfectant bucal.
Coenzima Q10 este cunoscută şi sub denumirea de ubichinonă, deoarece este un
component ubicuu („există peste tot”) al vieţii.
Este o substanţă care se găseşte în toate
celulele corpului şi a fost descoperită iniţial, în
anul 1957, de către cercetătorii de la compania farmaceutică Merck. Aceştia au folosit numărul 10 referindu-se la structura sa biochimică (10 unităţi izoprenoide pe catena laterală),
dar s-au limitat în a-i da un nume.
În anul 1963, japonezii au început să testeze coenzima Q10 pe oameni, iar până în 1976 ea
era deja„inclusă în formular”, adică era acceptată ca medicament în spitalele din Japonia.

Miracolul Q10
În anul 1978, lui Peter Mitchell i s-a decernat premiul Nobel pentru studiile sale asupra
producerii de energie în corpul uman, care
au dus la ipoteze legate de modul de acţiune al coenzimei Q10 şi la relaţia ei cu bolile de
inimă.
Începând din acel moment s-au făcut sute
de studii asupra coenzimei Q10 în Japonia, SUA
şi în alte ţări. (Dr. K. Folkers de la University of
Texas a făcut atât de multe studii, încât este
adesea numit „părintele coenzimei Q10”).
Până la mijlocul anilor `90, coenzima Q10 a
ajuns să fie acceptată pe scară largă în industria alimentaţiei naturale ca un supliment recunoscut pentru efectul său de îmbunătăţire
a sănătăţii inimii.

12

Corpul uman produce coenzima Q10 dintrun aminoacid numit tirozină. Pentru această
sinteză este nevoie de acţiunea vitaminelor C,
B2, B6, B12, a acidului folic, niacinei şi a acidului
pantotenic. Coenzima Q10 este o parte integrală a mitocondriilor, substituienţi subcelulari
responsabili cu generarea a 95% din totalul de
energie. Coenzima Q10 există în membranele
mitocondriilor, de unde îşi îndeplineşte funcţiunile de fabricare a adenozintrifosfatului (ATP),
forma de stocare a energiei celulare.
Cercetările efectuate în ultimii 30 de ani
de oamenii de ştiinţă din întreaga lume au dus
la concluzia că substanţa care supraveghează
producerea de energie în organism este o
substanţă asemănătoare vitaminelor, denumită coenzima Q (care transformă grăsimile,
glucidele şi proteinele în energie pură), necesară aproape tuturor funcţiilor organismului.
O altă funcţie importantă a coenzimei Q10
o constituie acţiunea sa de reciclare a vitaminei E. Organismul uman produce coenzima
Q10, producţie ce scade cu vârsta şi depinde
de starea de sănătate a glandei timus, şi în
plus preia coenzima Q10 din alimentaţie. În
organele care au nevoie de suplimente de
energie, cum ar fi inima, ficatul şi în general
muşchii netezi din organism, se găsesc concentrări mari de coenzimă Q10 de 3 - 4 ori mai
mari decât cele din sânge.
În cord (care este un organ ce funcţionează
numai în aerobioză), în ficat (care este laboratorul
energetic al biochimiei umane şi unde se desfăşoară procese metabolice cu consum ridicat energetic), în celulele sistemului imunitar (care luptă
cu bolile periculoase cauzate de diferiţi agenţi
infecţioşi - bacterii, virusuri, fungi etc.), consumul
de Q10 este strict necesar la un nivel superior celorlalte funcţii ale organismului. Oamenii de ştiinţă care au investigat rolul coenzimei Q10 în biochimia umană au estimat că în momentul în care
nivelul acesteia scade cu 25% sub normal, apar
bolile. Lipsa coenzimei Q10 în organismul uman
înseamnă tensiune arterială ridicată, atac de cord,
deficienţe ale sistemului imunitar şi cancer. Dacă
nivelul de coenzimă Q10 din organismul uman
scade cu 75% faţă de valorile normale, aceasta
înseamnă iminenţă de deces. Cordul uman necesită cantităţi enorme de energie şi depinde astfel
foarte mult de coenzima Q10.
Studiile ştiinţifice au arătat că este utilă pacienţilor, în special celor cu afecţiuni cardiovasculare (cardiopatie ischemică, infarct miocardic,
ateroscleroză, cardiomiopatii, hipertensiune
arterială). Adăugarea în suplimentele alimentare de coenzimă Q10 în dieta zilnică a avut drept
rezultat o îmbunătăţire a capacităţii de funcţionare a inimii, o îmbunătăţire a stării fizice dar şi
mentale a pacienţilor, indiferent de vârstă.
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Dat fiind că are o puternică activitate antioxidantă, intervine în procesele de oxido
– reducere celulară, încetinind procesele de
îmbătrânire prin consumarea radicalilor liberi
prin forma chinonă - chinhidronă.
Prin asocierea pulberilor şi extractelor din
compoziţia produsului TS – TUTUN STOP se
realizează un fitocomplex cu rol important în
ameliorarea simptomelor sevrajului tabacic caracteristic abuzului de tutun şi revenirea la normal a funcţiilor metabolice ale organismului.
Produsul TS – TUTUN STOP este destinat fumătorilor, pe de o parte pentru proprietăţile de inhibare a dorinţei de a fuma
şi pe de altă parte, pentru menţinerea integrităţii funcţiilor fiziologice ale organismului la persoanele dependente de fumat.
Protejează celula hepatică, îmbunătăţeşte
funcţia de detoxifiere a ficatului şi asigură troficitatea celulei hepatice.
Este un bun protector coronarian şi antiaterosclerotic.
Posedă o pronunţată activitate antioxidantă şi încetineşte procesul de îmbătrânire
a organismului prin captarea radicalilor liberi
superoxidici.
Are rol antitoxic prin facilitarea eliminării
toxinelor din organism, protejează mucoasa
gastrică împotriva efectelor ulcerogene ale
toxinelor din tutun.
Este tonifiant general şi are acţiune de stimulare nespecifică a sistemului imunitar, de
creştere a rezistenţei în infecţii acute şi cronice
ale căilor respiratorii superioare, bronşite acute şi cronice, cu tuse însoţită de expectoraţie.

!

TS – TUTUN STOP este benefic pentru
persoanele dependente de nicotină
şi reprezintă modalitatea optimă de
reducere a numărului de ţigări pe zi şi
renunţarea la fumat. Produsul se prezintă ambalat în cutii pliante de carton, originalizate, sigilate, conţinând câte 4 blistere de
aluminiu/PVC cu câte 10 comprimate fiecare.
Este recomandat persoanelor care doresc
să renunţe la fumat, deoarece produsul provoacă dezgust pentru tutun (ţigara nu va mai
avea aroma obişnuită) şi ajută la depăşirea fazei de dependenţă.
Doza recomandată este de 2 comprimate
de 3 ori pe zi, în cure de lungă durată (minimum 3 luni). Curele sunt de durată diferită, de
la caz la caz.
La dozele şi ritmul de administrare recomandate, produsul TS TUTUN STOP – comprimate nu are contraindicaţii şi nu provoacă
reacţii adverse.
Ing. Mariana VĂtafu

Sfaturi de sezon

Copiii şi riscurile verii
Toxiinfecţiile alimentare sunt cele mai
frecvente afecţiuni întâlnite la copii pe timpul
verii. În cazul acestora simptomele apar la 3-72
de ore de la ingestia alimentelor contaminate
şi pot dura mai mult decât la adulţi. Un mare
pericol pentru cei mici îl reprezintă deshidratarea severă, care este principala complicaţie
a toxiinfecţiilor alimentare.
Semne şi simptome:
lscăderea cantitaţii de urină sau chiar
lipsa acesteia
luscăciunea gurii şi a pielii
lînfundarea ochilor în orbite sau a fontanelelor (semn care apare la nou născuţi şi la
sugari)
l somnolenţă
l respiraţii cu ritm crescut
l tahicardie
l leşin
Primele măsuri: Cea mai importantă măsură pentru prevenirea deshidratării este administrarea sărurilor de rehidratare orală, care
se dizolvă în apă fiartă şi răcită. Pentru copii, se
recomandă consumul, în cantităti mici, a 5-10
pahare în 24 de ore. Indiferent de gravitatea
toxiinfecţiilor alimentare este necesară consultarea medicului în primele 24 de ore de la
apariţia simptomelor, mai ales în cazul copiilor
de vârstă mică.
În cazul în care copilul nu are vărsături, pe
lânga rehidratare este bine să i se ofere orez
fiert, morcovi fierţi, pâine prăjită, în cantităţi
mici şi nu cu forţa. După 48 de ore se pot introduce în dietă brânză de vaci, carne slabă fiartă,
biscuiţi simpli, banane, compot de mere.
Prevenţia: Se realizează prin reguli atât
de igienă, cât şi de dietă:
1. Prima regulă şi cea mai importantă este
spălarea atentă a fructelor şi legumelor înainte de a fi consumate.
2. Trebuie să evităm ca în zilele toride să
preparăm alimentele cu mai mult de 2-3 ore
înaintea consumului, dacă nu putem asigura
condiţiile minime de temperatură necesare
pentru păstrarea acestora.
3. În cazul alimentelor gătite este necesară
asigurarea unei temperaturi de preparare de
peste 70 grade Celsius.
4. Trebuie să evităm orice contact între alimentele destinate consumului şi insecte sau
animale.
5. Evitarea consumului produselor comercializate direct pe stradă.
6. În cazul în care avem îndoieli asupra calităţii surselor de apă potabilă, soluţiile pentru

a preveni tulburările digestive sunt fie fierberea acesteia, fie consumul de apă îmbuteliată.
7. O altă măsură de protecţie este intensificarea producţiei de imunoglobulină A (IgA)
în organism. Acest anticorp împiedică bacteriile patogene din intestin să adere la mucoasă
şi să o penetreze. Se poate intensifica producţia de IgA luând un supliment probiotic, asa
cum recomandă dr. Ellen Cutler în cartea sa
,,Micromiracole’’: ,, în intestinul gros şi într-o
mai mică masură în intestinul subţire, trăiesc
câteva sute de specii de bacterii – aproximativ 1,1 până la 1,3 kg de microorganisme vii.
Menţinerea echilibrului florei intestinale este
extrem de importantă deoarece orice dezechilibru poate avea un efect sistemic asupra
organismului, provocând tot felul de boli. De
aceea, administrarea de probiotice este o strategie fundamentală pentru menţinerea unui
mediu intestinal optim’’.
8. Evitarea consumului de zahăr în exces
care poate compromite funcţia imunitară. Zahărul ,,răpeşte’’ organismului multe vitamine
şi minerale (precum zincul, vital pentru funcţia imunitară). Evitând zahărul şi limitând consumul de glucide cu grad înalt de rafinare se
îmbunătăţeşte funcţia imunitară şi sănătatea
generală.
Un alt risc la care sunt supuşi copii în timpul verii îl reprezintă arsurile solare, deoarece aceştia au piele sensibilă si subţire.
Semne ale arsurilor:
lapariţia de papule, lexfolierea pielii, lînsoţite de roşeată, lfrisoane, lfebră, lslăbiciune şi sensibilitate cutanată.
Prevenţia se realizează prin evitarea expunerii la soare în orele de vârf, folosirea unor
loţiuni protectoare de calitate şi consumarea
unor cantităti suficiente de apă.
Copiii care stau excesiv de mult la soare
şi chiar au suferit arsuri înainte de împlinerea
vârstei de 1 an, au risc crescut de producere
prematură a ridurilor, comparativ cu cei care
încep expunerea la soare la o vârstă mai înaintată. În special, în cazul în care copilul îsi petrece foarte mult timp afară, acesta are nevoie
inclusiv de o pereche de ochelari de soare.
Prea mult timp petrecut în lumina directă a
soarelui, fără protecţie adecvată, presupune
un risc crescut de apariţie a unor afecţiuni pe
termen lung, printre care se numară cataracta
şi degenerescenţa maculară.

Pentru protecţia copiilor pe
perioada verii recomandă, din gama
Hof.Viodana produsul:

GEL PENTRU PLAJĂ
nulei cătină
nextract de gălbenele
nextract de aloe
nsuc de castraveţi
nCoenzima Q10

ALEGE PRODUSUL CARE ŢI SE
POTRIVEŞTE
Este indicat pentru orice vârstă; protejează pielea corpului înainte de expunerea la soare.

MOD DE APLICARE
Se aplică prin masare uşoară înainte
de expunerea corpului la soare.

ACŢIUNEA PRINCIPIILOR ACTIVE
Substanţele bioactive prezente în
extractele naturale folosite în formulă,
asociate cu Coenzima Q10 acţionează
sinergic, generând
efecte
dermoprotectoare, calmante,
antiinflamatoare,
proprietăţi epitelizante şi de hrănire a
pielii expuse razelor
soarelui. Produsul
are şi efect de evacuare, protejând pielea
feţei de razele ultraviolete. Principiile
active din uleiul de
cătină şi extractul de
gălbenele se comportă şi ca factor de
ecranare.

EFECT
nprotejează pielea faţă de radiaţiile
solare;
nîmpiedică deshidratarea stratului
cornos al pielii, barieră naturală de protecţie a acesteia;
n calmează şi tonifică pielea;
n redă elasticitatea pielii şi o revitalizează;
nasigură proprietăţi protectoare,
emoliente şi tonifiante ale pielii expuse
razelor solare.

Dr. Aniela Răducă
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L

ongevitatea are o semnificaţie
diferită pentru fiecare dintre
noi . Pentru unii, este străduinţa
de a preveni declinul legat de înaintarea în vârstă; pentru alţii, înseamnă
menţinerea unei înfăţişări tinereşti
sau să trăieşti încă o zi şi să fii capabil
să te bucuri de viaţă, aşa cum făceai
nu cu mult timp în urmă.

Să îmbătrânim
lent şi frumos
scopuri. Când e tânăr, organismul e foarte eficient. Poate să asimileze cantităţi
foarte mici de enzime şi proteine şi să
producă o cantitate mare pentru nevoile
organismului. Pe măsură ce înaintăm în
vârstă, capacitatea de a produce enzime
în cantităţi suficiente scade dramatic, sistemul imunitar slăbeşte, facilitând apariţia bolilor. Testele au arătat că persoanele
în vârstă de 70 ani au aproximativ jumătate din enzimele celor de 20 ani. Peste
200 de boli sunt o consecinţă a uzării
enzimelor sau enzimelor defecte. Printre
acestea: hipertensiunea arterială, problemele circulatorii, diabetul zaharat, tuberculoza pulmonară, psoriazisul, pancreatita, colecistita, ciroza hepatică. Enzimele
nu au efecte secundare pentru că sunt
constituenţi alimentari, nu medicamente.

Deficitul de enzime
poate accelera îmbătrânirea
Oricum am defini-o, longevitatea depinde de o varietate de factori. Pe unii, precum
dispoziţia genetică pentru boală, nu avem
cum să îi controlăm ; alţii însă, cum este alegerea stilului de viaţă, pot fi influenţaţi pentru că longevitatea depinde în mare măsură
de modul în care înaintăm în vârstă.
Pe măsură ce înaintează în vîrstă, organismul uman suferă o serie de modificări
legate de declinul funcţiilor fiziologice.
Apare o scădere a capacităţii de răspuns
la stres şi o creştere a incidenţei bolilor.
Se diminuează capacitatea fizică, funcţiile
pulmonare, cardiace, renale, sexuale, endocrine, auditive, vizuale.
Sunt mai mult de 300 de teorii care
explică fenomenele îmbătrânirii. Dintre
toate, teoria radicalilor liberi în îmbătrânire, postulată prima dată de Harman, este
cea mai larg întîlnită şi testată. Se bazează
pe natura chimică şi existenţa unor legături strânse între radicalii liberi şi mediul
înconjurător, boală şi procesul îmbătrânirii intrinseci.
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Radicalii liberi sunt molecule renegate care circulă prin organism. Cu cât îmbătrânim, cu atât sunt mai prolifice. Ei deteriorează ADN-ul care reprezintă “ciclul
personal” al fiecăruia dintre noi, planul
vieţii noastre, care ne determină sănătatea şi speranţa de viaţă. Creşterea ratei de
deteriorare a ADN şi diminuarea reparării ADN accelerează viteza procesului de
îmbătrînire, astfel scăzând durata vieţii.
Natura este capabilă să creeze alte tentaţiii pentru radicalii liberi, oferindu-le ţinte
mai atrăgătoare, dar cu mai puţine consecinţe negative. Aceste ţinte sunt molecule
de sacrificiu, numite generic antioxidanţi.
Radicalii liberi sunt de fapt nişte molecule
de oxigen periculoase, iar vitaminele E, A,
C, Q10 sunt antioxidanţi ţintă, care lucrează pentru îndepărtarea excesului de molecule de oxigen periculoase.
Deficitul de enzime este un alt factor
care poate accelera îmbătrânirea.
Există nouă enzime de bază provenite din alimente. În mod normal, organismul ia aceste enzime şi alte proteine
şi le transformă în mai mult de 3000 de
varietăţi de enzime necesare în diferite
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Alimentaţie bogată în substanţe
nutritive
Alţi factori responsabili de îmbătrânire sunt digestia proastă şi absorbţia necorespunzătoare a substanţelor nutritive,
lipsa de activitate fizică, stresul excesiv şi
expunerea repetată la toxine, la radiaţii şi
la soare. Colectiv, aceşti factori îşi pun amprenta asupra organismului, afectându-le
funcţionarea şi pregătind terenul pentru
îmbătrânirea prematură.
Mai mult de jumătate de secol de
cercetare a demonstrat că stresul fizic şi
emoţional accelerează îmbătrânirea.
Stresul persistent poate avea drept
consecinţă apariţia unei mutitudini de
probleme de sănătate, inclusiv diabet,
hipertensiune arterială şi ulcer. Efectele
sunt mai pronunţate în cazul vârstnicilor,
care au o toleranţă mai scăzută la stres şi
o capacitate mai mică de recuperare în
urma lui. La persoanele în vârstă, stresul
poate provoca slăbirea funcţiei imunitare,
senilitatea şi epuizarea. Digestia – aflată şi
ea în declin, la bătrâneţe – suferă considerabil, conducând la simptome ca arsurile
gastrice şi indigestia.

Terapii noi
Ştiinţa dezvăluie tot mai multe informaţii
despre factorii care favorizează îmbătrânirea,
dar şi despre posibilităţile de a încetini şi a
face reversibil acest proces. Dovezi dintre cele
mai convingătoare indică un trio de măsuri
antiîmbătrânire: limitarea numărului de calorii, suplimentarea nutriţională şi activitatea fizică. Dr. Roz Walford, imunolog şi gerontolog
de la Universitatea Californiei din Los Angeles
recomandă reducerea consumului zilnic de
calorii, cu eliminarea zahărului şi grăsimilor
şi includerea în alimentaţie a mai multor alimente bogate în substanţe nutritive.
Există dovezi clare ale faptului că intervenţia cu suplimente alimentare îmbunătăţeşte, chiar şi la vârstnici, funcţia imunitară
şi rezistenţa la îmbolnăvire.
Substanţele nutritive antiîmbătrânire
oferă garanţii preţioase pentru asigurarea
sănătăţii optime şi a longevităţii maxime.
Exerciţiile fizice îmbunătăţesc circulaţia,
cu efecte benefice pentru alimentarea celulelor cu substanţe nutritive şi cu oxigen,
accelerând în acelaşi timp eliminarea toxinelor şi a produselor reziduale.
Spirulina conţine acizii nucleici ADN
şi ARN (4,5g/100g spirulină) cu efect de
reparaţie a modificărilor celulare în genetică, cauzate de stresul oxidativ prin radicali liberi; de asemenea pot iniţia procese
de reparaţie a genomului ADN-ului.

Spirulina cu extract total de cătină
combină calităţile nutriţionale şi bioenergetice ale spirulinei şi proprietăţile
vitaminizante şi remineralizante ale extractului de cătină. Astfel, produsul are o
pronunţată activitate antioxidantă şi de
captare a radicalilor liberi superoxidici.
Are, de asemenea, rol antitoxic, normalizează schimburile de substanţe la nivel
celular, restabileşte şi echilibrează funcţiile metabolice ale organismului.
Seleniul din produsul Se-Spirulin fa
cilitează adaptarea organismului la modificările endogene şi de mediu şi acţionează sinergic, prevenind deteriorările
oxidative ale membranelor celulare.
Coenzima Q10 forte asociază proprietăţile vitaminei E (sub forma trienolică) din
uleiul de cătină cu cele ale coenzimei Q10
şi lecitinei. Vitamina E determină o creştere
a producţiei de Q10 în organism şi o utilizare superioară a lui Q10 la nivel celular. La
rândul său, Q10 prezervă proprietăţile vitaminei E. Coenzima Q10 nu este denumită
artificial “produs miraculos”; este efectiv
sursă de sănătate, cu potenţial de evitare
a multor boli grave. De altfel, Gerald Hunt
în “NOUTĂŢI DESPRE TINEREŢEA VEŞNICĂ”
spune: “Această substanţă întăreşte sistemul imunitar, măreşte puterea inimii, fară
să fie nevoie de exerciţii fizice, protejează

inima împotriva atacului de cord, scade
tensiunea arterială, reduce greutatea pe
cale normală, măreşte durata de viaţă”.
Uleiul de cătină are efect puternic antioxidant şi prin conţinutul de β caroten.
Redigest - apără ficatul de efectele
stresului, îmbunătăţindu-i funcţia. Este
un substituent polienzimatic eficace
pentru reglarea tranzitului alimentar. Enzimele existente în cuticula de pipotă de
pui sunt sigure, nu au efecte adverse şi
contrabalansează problema alimentaţiei
actuale (după cum se ştie, orice formă de
preparare – pasteurizare, iradiere, gătit la
microunde sau fierbere distrug enzimele
existente în mod natural în alimente).
Gemoderivatul de mlădiţe de rozmarin are efect hepatoregenerator, combate anxietatea, depresia, îmbunătăţeşte
memoria având şi el efect antiaging.
În concluzie, nu trebuie să ne consolăm
că “ pur şi simplu îmbătrânim” sau că trebuie „să ne învăţăm să trăim” cu o anumită
problemă de sănătate legată de vârstă.
Nu trebuie să ne temem de bătrâneţe;
bătrâneţea este o etapă inevitabilă în viaţa
noastră şi de noi depinde să o întîrziem şi să
o facem mai uşoară.
Dr. Adriana Tatomirescu
Dr. LIVIU Tatomirescu
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Energizarea
şi revitalizarea
organismului
Una dintre problemele destul de
importante şi în acelaşi timp lasată
pe un plan secundar, este lipsa de
energie vitală sau epuizarea fizică
si psihică, pe care o resimt tot mai
mulţi oameni.

Deficitul de energie
şi cauzele sale
Efectele acestei oboseli cronice se manifestă la foarte multe persoane, cu vârste din
ce în ce mai mici, iar diverse grupuri de cercetători au început să studieze foarte serios
această problemă, întrucât afectează atât
randamentul intelectual cât şi pe cel fizic.
Iniţial studiile au fost demarate pe anumite grupuri de persoane cu activităţi identice şi vârste apropiate, iar ulterior acestea
au început să fie extinse şi pe alte categorii
de activităţi şi pe un grup de vârstă tot mai
mare.
Datele adunate în decursul anilor s-au
constituit într-o bază statistică destul de
voluminoasă, în care se regăseau diverse
criterii de evaluare: activitate, sex, vârstă,
persoane căsătorite, persoane celibatare,
fumători, nefumători, ore de somn, număr
de calorii consumate ca hrană etc.
Toate aceste date nu erau concludente,
datorită deselor excepţii care făceau imposibilă găsirea unei reguli de combatere a
epuizării psihice şi fizice.
Odată cu apariţia şi dezvoltarea teoriei
enzimatice, în care se caută explicarea şi integrarea acesteia în viaţa omului contemporan, anumite lucruri s-au clarificat, iar baza
de date statistice adunată în decursul anilor
a fost reevaluată şi prin prisma acestei
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teorii, fapt care a dus la unele concluzii mai
clare din punct de vedere al explicării fenomenului de epuizare psihică şi fizică.
Cu ajutorul teoriei enzimatice s-a reuşit
identificarea unor posibile cauze ale deficitului de energie de care suferă tot mai multe persoane, iar mai jos le vom enumera pe
cele mai frecvente.
1. Digestia ineficientă
2. Sensibilităţile alimentare
3. Acţiunile distructive ale radicalilor
liberi
4. Epuizarea suprarenală
5. Hipoglicemia
6. Hipotiroidismul
7. Disfuncţia imunitară
8. Tulburările de somn

Iunie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Modul de manifestare
al acestor cauze
1. Digestia ineficientă nu se referă la
cantitatea de hrană ingerată, ci la procentul
de hrană transformat în energie. O cantitate mică de hrană, bine mestecată, poate să
ne confere mult mai multă energie decât o
cantitate mare de hrană, mestecată foarte
puţin. Explicaţia acestui fapt este aceea că:
procesul de digestie începe încă din gură,
prin amestecarea alimentelor cu enzimele
conţinute în salivă.
2. Sensibilităţile alimentare pot avea
cauze genetice sau pur şi simplu, cauze dobândite prin obiceiuri alimentare greşite,

Terapii noi

cum ar fi excesul anumitor alimente sau
diete de excludere a altora, din diverse motive.
În cazurile dobândite, anumite enzime
nu se mai produc în cantitate suficientă, iar
procesul de digestie şi absorbţie al substanţelor nutritive este deficitar.
3. Acţiunile distructive ale radicalilor liberi se manifestă prin consumarea
rezervelor de enzime, care îi fac inofensivi.
Rezerva de enzime antioxidante fiind mică,
procesele de detoxifiere în organism se desfăşoară mult mai anevoios şi cu un consum
energetic suplimentar, care poate genera la
rândul lui o stare de deficit energetic.
4. Epuizarea suprarenală se poate
datora stresului, deoarece în condiţii de
tensiune nervoasă se secretă hormoni
cu acţiune asupra sistemului circulator
şi muscular. Aceşti hormoni, în cantitate
mare, pot să producă stare de oboseală
fie numai şi prin mecanismul de anihilare

a detoxifierii, pe care trebuie să-l sufere la
nivel hepatic.
5. Hipoglicemia poate să producă o
stare de oboseală datorită deficitului de
glucoză la nivelul sistemului nervos.
Acest deficit de glucoză poate apărea
nu numai din cauza unei cantităţi mici de
glucide ingerate, ci şi datorită unui deficit
enzimatic, de transformare a acestor glucide în energie.
6. Hipotiroidismul poate fi de asemenea
o cauză de oboseală, datorită activităţii insuficiente a glandei tiroide. În stare incipientă,
această afecţiune poate să dea numai simptomatologie, fără ca valorile analizelor de laborator să arate acest lucru, iar pentru corectarea
acestei simptomatologii se pot folosi produse
naturale ce conţin iod, pentru activarea unor
enzime reglatoare la nivel hormonal.
7. Disfuncţia imunitară poate de asemenea să producă stare de oboseală, prin

mecanismul de producere a anticorpilor.
Acest mecanism este şi el consumator de
energie, mai ales dacă produce noi celule
de apărare, fără să fie nevoie de ele.
8. Tulburările de somn sunt de asemenea un factor important al epuizării fizice şi
psihice, întrucât sistemul nervos nu poate
să se odihnească, iar celelalte sisteme sunt
afectate la rândul lor.
Pentru ameliorarea şi eliminarea acestor disfuncţii, HOFIGAL vine în ajutor cu o
gamă variată de produse naturale:
Redigest, Complet antioxidant, Spirulina, Coenzima Q10 în ulei de cătină forte, Lemn dulce, L – carnitin, Protein forţă,
Colerd, Pasiflora, Somn uşor, gama de
gemoderivate, tincturi şi ceaiuri, precum
şi alte produse în funcţie de afecţiunile dumneavoastră şi la îndrumarea unui medic.
Dr. Gabriela Mărgineanu
Dr. Sorin Mărgineanu
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LICOPROSTAT
Capsule acoperite

Produsul se prezintă sub formă de
capsule acoperite, care conţin ulei de
cătină, ulei de in, lecitină şi gluconat de
zinc (corespunzătoare la 10,5 mg Zn2+)
Uleiul de cătină este extras din
fructele de cătină printr-un procedeu de
extracţie original şi constituie un concentrat natural alimentar.
Primele informaţii privind utilizarea terapeutică a cătinei apar în tratatul clasic de
medicină tibetană„RGYUD BZI” din secolul
VIII, care recomandă utilizarea fructelor de
cătină în alimentaţia şerpaşilor, datorită
proprietăţilor nutritive de excepţie. În
Grecia antică, Dioscorid şi Teophrast recomandau utilizarea cătinei în hrana cailor
de curse, pentru sporirea masei musculare
şi a luciului pielii. De altfel, denumirea botanică de Hipophae provine de la„hippo”
– cal şi„phaos” – a străluci.
În cele patru cărţi ale farmacopeei
chinezeşti atribuite dinastiei Tang (907
e.n.), preparatele de cătină sunt uti-
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lizate pentru tratamentul bolilor de piele
sau ale tubului digestiv. În Rusia, unde
creşte pe suprafeţe întinse, este numită
„ananas siberian” datorită sucului plăcut,
dar şi datorită proprietăţilor revigorante.
Primele produse din cătină au fost
utilizate în alimentaţia cosmonauţilor
sovietici, datorită efectului energizant şi
echilibrant, dar şi de mărire a rezistenţei organismului la acţiunea radiaţiilor
cosmice.
Cătina este de asemenea, o componentă tradiţională a produselor farmaceutice de origine vegetală în Tibet, unde este
denumită „STAR – BU” sau „DHAR – BU”.
Potenţialul biologic al cătinei a determinat introducerea ei ca plantă de cultură în Statele Unite, Canada, Germania,
Rusia, China, Ucraina, constituind obiect
de cercetare şi unul dintre miracolele naturii, o impresionantă sursă de sănătate,
cunoaştere şi întrepătrundere a ştiinţelor.
Fructele de cătină constituie cea
mai bogată sursă de vitamina A, vita-
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mina E, carotenoizi şi flavonoizi. Fructul
mai conţine mari cantităţi de vitamina
C, vitaminele B1, B2, K şi PP, precum şi
microelemente, acizi graşi esenţiali şi fitosteroli. Raportul dintre sodiu şi potasiu
este net în favoarea acestuia din urmă,
explicând mobilitatea anionilor ca săruri
de potasiu.
De asemenea, fructul conţine atât
vitamine liposolubile, instabile în mediu
acid, cât şi vitamine hidrosolubile,
instabile în mediu alcalin. Apare astfel
paradoxul „convieţuirii” în fruct a acestor
două tipuri de vitamine, la un pH de
2 – 3. Studiind fenomenul, cercetătorii
au descoperit existenţa unor membrane
unidirecţionale care, atât timp cât nu
sunt distruse, pot păstra vitaminele.
Uleiul de cătină conţine acizi graşi
esenţiali 80 – 90%, succinic, malic, maleic, ascorbic, α– şi β–caroten, licopen,
criptoxantină, zeaxantină, taraxantină,
fitofluină, tocoferoli (vitamina E, γ – tocoferol), fitosteroli etc.

Noutăţi terapeutice

Compuşii liposolubili din uleiul de
cătină reprezintă un complex polivitaminic cu acţiune regeneratoare asupra
metabolismului celular.
Principiile active conţinute sunt în
principal β - caroteni, vitaminele D, E, K,
F, (deci toate vitaminele liposolubile),
dar şi o serie de produşi polifenolici cu
activitate puternic antiinflamatoare.
De asemenea, mai conţine lecitine
sub formă uşor asimilabilă (săruri de
calciu şi magneziu), acizi graşi nesaturaţi,
dintre care se remarcă acidul γ - linolic
(ca precursor al multor enzime organice).
Este un tonifiant general, vitaminizant, antianemic, protector coronarian,
antiaterosclerotic, îmbunătăţeşte funcţia
de detoxifiere a ficatului şi asigură troficitatea celulei hepatice.
Uleiul de in se extrage din seminţele
plantei Linum usitatissimum, familia Lina
ceae. Seminţele de in conţin ulei sicativ,
cu indice de iod 168 – 192, substanţe
proteice (23 – 24%), substanţe extractive
neazotate (22%), celuloză (5,5 – 8,8%),
substanţe minerale (3,5 – 3,8%).
Uleiul de in poate fi folosit în alimentaţia omului.
Lecitina are un efect biochimic
multiplu: ameliorează coeficientul de

utilizare a alimentelor prin favorizarea
transportului transmembranar (ce are ca
efect creşterea şi dezvoltarea organismului), măreşte capacitatea de muncă fizică
şi intelectuală, accelerează refacerea
organismului după eforturi intense.
Zincul este un oligoelement important ce intră în compoziţia multor
enzime care joacă un rol important în
numeroase reacţii metabolice, cum sunt
de exemplu, acelea care asigură funcţionarea sistemului imun al organismului.
Ca urmare a acestui fapt, deficitul de
zinc poate induce creşterea sensibilităţii
organismului la infecţii.
Datorită faptului că acţiunea sa
este complexă şi variată, participând la
numeroase reacţii enzimatice metabolice, deficitul de zinc poate induce la copii
tulburări de creştere şi apariţia unor anomalii ale dezvoltării organelor genitale
(în special la băieţi).
La adulţi se manifestă prin scăderea
acuităţii vizuale, scăderea capacităţii de
efort, tulburări de concentrare, tulburări
trofice cutanate, căderea părului, iar
la bărbaţi şi prin creşterea în volum a
prostatei.
Ing. Mariana Vătafu

LICOPROSTAT – capsule
acoperite, este un produs
care asigură sănătatea şi
integritatea morfo –
funcţională a prostatei la
bărbaţi (asociată cu echilibrul
hormonal şi cel al acizilor
graşi esenţiali).
Are efect protector împotriva
apariţiei cancerului de colon
(prin conţinutul bogat în fibre
şi lignani), de stimulare
a rezistenţei imunologice faţă
de infecţii intercurente,
infecţii respiratorii şi urinare,
de stimulare a controlului
imun al proliferării celulare.
De asemenea, are efect
antiinflamator (acizii graşi
nesaturaţi esenţiali din
produs reglează metabolismul
şi biosinteza prostaglandinelor),
vitaminizant şi antioxidant
(neutralizarea efectelor nocive
ale radicalilor liberi)
Produsul LICOPROSTAT –
capsule acoperite este
recomandat ca supliment
alimentar cu proprietăţi
complexe pentru prevenirea
riscului apariţiei hipertrofiei
benigne de prostată.
El este benefic în dieta
pacienţilor cu hipertrofie
benignă de prostată,
prostatite, adenom benign
de prostată, adenocarcinom
de prostată, cu şi fără
tratament convenţional.
Ca supliment alimentar
produsul LICOPROSTAT
nu presupune înlocuirea
tratamentelor convenţionale
din afecţiunile enunţate
ci se asociază în mod benefic
la acestea, cu un aport
corespunzător de nutrienţi.
Doza recomandată este de
2 capsule acoperite de 2 – 3 ori
pe zi (preferabil imediat după
mesele principale).
Administrarea produsului
este de lungă durată
(minimum 3 luni).
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Noutăţi terapeutice

VINUL CU PLANTE,
VIN MEDICINAL CU ANGHINARE –
NORMAL COLESTEROL
Supliment alimentar
Compoziţie: Cynarae folium - frunză de anghinare 5,000 g şi vin
alb pentru 100 g produs.

Strugurii au fost apreciaţi dintotdeauna pentru calităţile lor
alimentare, dar si pentru cele curative.
De-a lungul timpului proprietăţile lor nutritive si terapeutice
au fost bine determinate, descoperindu-se până astăzi formule
care pot preveni şi trata diverse afecţiuni. În afară de curele clasice de struguri, terapia cu vinuri medicinale este cunoscută din
cele mai vechi timpuri, vinul alb, rose sau roşu servind ca bază
maceratelor şi decocturilor din diverse plante medicinale.
Despre vin se poate vorbi cu mare respect, datorită calităţilor
sale nutritive deosebite. Acesta furnizează organismului 700 calorii/litru, cantităţi apreciabile de vitamine (A, B1, B2, PP) şi săruri
minerale (fosfor, potasiu, sodiu, calciu, magneziu, mangan).
Astăzi, virtuţile vinului sunt bine cunoscute: revigorant, euforizant, vasodilatator şi tranchilizant. Proprietăţile sale terapeutice nu se opresc aici, vinul având şi acţiune antivirală, în special
împotriva virusului poliomielitic, a virusului hepatic şi a unor
enterovirusuri. Cercetările specialiştilor confirmă rolul deosebit de important al vinului în scăderea colesterolului sangvin.
Împiedicarea sau întârzierea depunerii de colesterol în arterele
inimii şi în arterele cerebrale previne declanşarea unor boli grave: infarctul miocardic şi hemoragiile cerebrale. De asemenea,
consumul moderat are ca efect creşterea colesterolului bun.
Polifenolii conţinuţi în vin protejează pereţii vaselor sangvine.
Mai puţin mediatizate decât tincturile şi uleiurile din plante,
vinurile medicinale sunt elixiruri cu efecte benefice asupra sănătăţii şi a stării noastre de spirit. Condiţia de bază însă, în utilizarea lor, este aceea de a nu fi confundate cu vinurile de masă.
În acest număr continuăm să vă prezentăm noi sortimente din
gama de vinuri medicinale aflate în portofoliul de producţie şi
desfacere al S.C. Hofigal Export Import S.A.
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Acţiuni: produs destinat dietei, pentru aportul de substanţe bioactive cu proprietăţi hepatoprotectoare; diminuare semnificativă
a cantităţii de colesterol din sânge; coleretic-colagog (favorizează
eliminarea bilei prin stimularea contracţiilor vezicii biliare); detoxifiant (stimulează funcţia antitoxică a ficatului); acţiune uşor diuretică,
uşor laxativă, hipoglicemiantă.
Recomandări: supliment alimentar al regimului dietetic recomandat în toate cazurile în care este nevoie de stimularea fluxului
biliar şi a diurezei. Influenţează pozitiv metabolismul colesterolului;
disfuncţii hepatobiliare (hepatite subacute şi cronice de orice etiologie, insuficienţă biliară, dischinezie biliară); colite, enterocolite, enterite, colecistită cronică, constipaţii datorate unor disfuncţii hepatice;
fermentaţie intestinală şi meteorism; anorexie; hipercolesterolemie;
ateroscleroză; diabet.
Mod de administrare: 50 ml de 3 ori pe zi înainte de mesele
principale; se poate administra în cure de 2 - 3 luni, cu respectarea
regimului igieno-dietetic adecvat.
Formă de prezentare: cutie cu 6 flacoane a câte 50 ml fiecare.

Noutăţi terapeutice

ALIMENT - MEDICAMENT
LIN SOMN - VIN MEDICINAL
CONTRA INSOMNIEI

ASAN – VIN MEDICINAL CU PĂDUCEL –
ANTISCLEROTIC, ANTINERVOS

Supliment alimentar
Compoziţie: Crataegi folium cum flore - frunză şi floare de păducel 1,400 g, Crataegi fructus - fructe de păducel 0,600 g, Melissae
herba - roiniţă 1,000 g, Chamomillae flos - floare de muşeţel 0,500 g
şi vin alb pentru 100 g produs.

Supliment alimentar
Compoziţie: Crataegi folium cum flore – frunză şi floare de păducel 3,500 g, Crataegi fructus – fructe de păducel 1,500 g şi vin alb
pentru 100 g produs.

Acţiune: produs cu proprietăţi sedative asupra sistemului nervos central; cu efecte cardiotonice, acţiune hipotensivă, hipocolesterolemiantă, detoxifiantă, antispastică, antioxidantă.
Recomandări: supliment alimentar benefic pentru aportul
de substanţe bioactive necesar regimului dietetic recomandat în
tulburări ale somnului, stări de nelinişte, de încordare, iritabilitate, stări emotive, afecţiuni cardiace cu substrat nervos, tulburări
neurovegetative din menopauză (palpitaţii, anxietate); hipercolesterolemie.
Mod de administrare: 50 ml de 2 ori pe zi imediat după mesele
principale; pentru tulburări ale somnului preferabil cu o jumătate
de oră înainte de culcare.
Formă de prezentare: cutie cu 6 flacoane a câte 50 ml fiecare.

Acţiune: produs cu proprietăţi cardiotonice şi de îmbunătăţire a
fluxului sanguin la nivelul arterelor coronare; combaterea aterosclerozei;
sedativă asupra sistemului nervos central; hipotensivă; antioxidantă.
Recomandări: supliment alimentar benefic pentru aportul de
substanţe bioactive necesar regimului dietetic recomandat în angină pectorală, tahicardie, aritmie, cardiopatie ischemică, eretism cardiac, afecţiuni cardiace cu substrat nervos, stări de nelinişte, încordare, pentru reducerea iritabilităţii, stări emotive, hipercolesterolemie,
tulburări neurovegetative din menopauză (palpitaţii, anxietate).
Este recomandat pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la
nivelul inimii şi prevenirea acţiunii nocive a radicalilor superoxidici
asupra sistemului cardiovascular.
Mod de administrare : 50 ml de 2 - 3 ori pe zi, preferabil imediat
după mesele principale.
Formă de prezentare: cutie cu 6 flacoane a câte 50 ml fiecare.
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Din miracolele naturii

ANGHINAREA –

planta cu cel mai activ
efect terapeutic în bolile
de ficat, bilă şi rinichi
Plantă erbacee, perenă (în cultură se comportă ca anuală, bienală, trienală), medicinală,
legumicolă, meliferă. Originară din regiunea
Mării Mediterane, unde speciile şi varietăţile
genului Cynara cresc spontan. În prezent se
află cultivată în Europa, S.U.A. şi Argentina. Ca
specie alimentară este răspândită în Franţa,
Italia, Spania, Grecia, Cipru. În România este
puţin răspândită ca legumă, în schimb se cultivă ca plantă medicinală.

introdusă în anul 1954 ca material provenit din
Franţa. Ea se cultivă in judetele Ilfov, lalomiţa,
Teleorman, Giurgiu, Olt, Dolj.

Iubitoare de lumină,
căldură şi apă
Cunoscută ca plantă medicinală şi legumicolă încă din antichitate. Ea a fost semnalată în
Peninsula italică din secolul al IV-lea i. Hr. Denumirea de Cynara a fost dată de Columella
Lucius Iunius Moderatus (secolul I d. Hr.) pentru culoarea ei cenuşie. El scrie despre această
plantă în tratatul său de agricultură, care este
cea mai completă lucrare de acest gen rămasă
din antichitate. Termenul speciei de scolymus
provine din limba greacă şi înseamnă spin,
spinos. Palladius vorbeşte în scrierile lui despre cultura acestei plante, făcută de romani
şi greci. Forma plantei, apropiată de cea existentă astăzi, este rodul activităţii de cultivare şi
selecţionare depusă de grădinarii italieni începând din secolul al XV-lea, care o foloseau ca
legumă. De aici s-a răspândit în toate ţările din
vestul Europei şi în alte regiuni de pe Glob. În
Egiptul antic anghinarea era utilizată ca legumă. Astăzi, se cultivă pe suprafeţe mari în Italia, Franţa, S.U.A, Argentina. Italia este una din
marile cultivatoare şi în acelaşi timp, exportatoare principală a acestei plante pentru ţările
din vestul Europei. În România a fost
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Sensibilă la temperaturi scăzute. Nu suportă temperaturi sub 0°C. Seminţele, pentru
a germina, au nevoie în sol de o temperatură
peste 8°C. Dacă temperaturii optime i se adaugă şi o umiditate corespunzătoare, răsărirea
poate avea loc după 15-18 zile de la semănat.
În cursul perioadei de vegetaţie nu suportă
vremea răcoroasă. Toamna, frunzele rezistă
pâna la -1°C, cel mult -2°C. Temperaturile sub
-5° până la -10°C distrug vârful de creştere al
plantelor. La temperaturi mai scăzute, chiar
dacă plantele se acoperă cu frunze, paie sau
gunoi de grajd, ele suferă de îngheţ. Pretenţiile pentru apă sunt mari. Nevoia de apă apare
chiar de la însămânţare. Seminţele trebuie să
fie bine îmbibate cu apă pentru a se declanşa procesele specifice germinării. În timpul
vegetaţiei precipitaţiile în exces, peste media
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anuală, favorizează o creştere viguroasă. Vremea închisă şi ploioasă, din perioada înfloritului, favorizează apariţia unor boli pe inflorescenţă, cu efecte negative asupra producţiei
de seminţe. Este iubitoare de lumină. Vremea
senină şi călduroasă determină o bună creştere, dezvoltare şi acumulare de principii active. Preferă soluri profunde, bogate în humus,
substanţe nutritive şi reacţie ionică neutră, sau
neutră spre uşor alcalină. Nu dă randament
când este cultivată pe terenuri grele, reci şi cu
pânză de apă freatică la suprafaţă.
DESCRIEREA SPECIEI. Rizom puternic,
cu numeroase rădăcini adventive care constituie un sistem radicular viguros, ce pătrunde
adânc în pământ. În partea superioară rizomul
formează lăstari, la baza cărora cresc rădăcini
subţiri. Aceşti lăstari pot servi la înmulţirea
vegetativă. Tulpina este viguroasă, groasă,
erectă, puternic ramificată, înaltă până la 2 m,
cu peri deşi, moi. Frunze bazale (rozetă) mari,
până la 1-1,20 m lungime, cu petiolul puternic şi nervura mediană îngroşată; din anul doi
apar frunze tulpinale, alterne; Flori tubuloase,
colorate în rosu-violaceu, grupate în calatidii
mari, globuloase (4-5 cm diametru), cu involucru constituit din 4-5 rânduri de hipsofile
ghimpoase. Receptaculul calatidiului cărnos.
Fruct, achena oblongă, uşor turtită lateral,
cenuşiu-brun, cu pete negricioase. Facultatea
germinativă, 6-10 ani.
În România se cultivă soiul De Fundulea,
format din numeroase biotipuri care diferă, în
special, prin unele caractere ale frunzei. Alte
soiuri sunt de origine franceză, italiană sau
engleză: Anghinarea de Laon, Verde de Proven
ce, Violeta de Paris, Violeta Italiană, Mose de
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Bretagne. În Franţa se cultivă soiurile: De Laon,
Camus de Bretagne, Blanc Hyerois, Violet de Provence, Violet de Toscane. In Spania a fost creat
soiul Tudela.
RECOLTARE. Frunzele (Cynarae folium) se
culeg de 3-4 ori pe parcursul perioadei de vegetaţie, până în momentul înfloririi. Frunzele
se taie din exteriorul rozetei. Frunzele tinere,
mici, din mijlocul rozetei sunt lăsate să crească. Ele asigură recolta următoare. Uscarea se
face la umbră, în strat subţire, pe rame, pe
hârtie sau pe rogojini, în încăperi aerisite. Se
poate usca şi pe sfoară, ca frunzele de tutun.
Durata uscării este de 3 săptmâni. Uscarea
artificială se face la 40-45°C. Se păstrează în
saci de hârtie sau pungi de hartie. Pentru alimentaţie, receptaculul inflorescenţei şi baza
bracteelor se recoltează eşalonat, pe măsură
ce ajung la maturitatea comercială. Recoltarea
se face inainte ca bracteele să se răsfire. Acestea se taie cu cuţitul, împreună cu o porţiune
de peduncul de aproximativ 10 cm. Culturile
de anghinare sunt rentabile 3-4 ani. Seminţele (Cynarae semen) se recoltează numai din
inflorescenţele aflate pe tulpina principală,
celelalte se elimină. Înainte de recoltare, tulpina floriferă se îndoaie imediat după formarea
seminţelor, pentru a evita pătrunderea apei
în inflorescenţă. Inflorescenţele se recoltează
prin august sau septembrie, când seminţele
au ajuns la maturitate. Se usucă şi apoi se treieră. Seminţele obţinute se condiţionează şi se
păstrează în încăperi uscate şi aerisite.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ. Frunzele conţin
acid cafeic, acidul chinic, acidul 1,3-dicafeilchinic care trece în cinarină (acid 1,5-dicafeilchinic), acidul clorogenic, acidul neclorogenic,
compuşii flavonici (cinarozida şi scolimozida),
lactone sescvi-terpenice ca cinaropicrina,
dehidrocinaropicrina şi groseimina; s-au mai
identificat un alcool triterpenic (tarasterol),
sitosterol şi stigmasterol, enzime, aminoacizi,
o saponină steroidica, pectine, mucilagii, substanţe minerale, în cantitate mai mare fiind
cele de calciu şi magneziu.
Dintre principiile active pe care le conţine:
cinarozida are acţiune diuretică, cinaropicrina
are acţiune citostatică, cinarina are acţiune
coleretică mărind volumul bilei de 4—5 ori.
Receptaculul inflorescentei conţine proteine
brute (1,7-3,6%), lipide (0,5-0,8%), substanţe
extractive neazotate (6-8%).

anghinare determină dispariţia rapidă a sărurilor şi pigmenţilor biliari din urină, materiile
fecale revin la culoarea normală, iar pielea se
decolorează. Acţiunea hipocolesterolemiantă este determinată de acţiunea antitoxică
a ficatului. Animalele cu leziuni hepatice,
dacă sunt tratate cu preparate obţinute din
această plantă, prezintă ameliorări rapide ale
leziunilor, iar toxinele sunt eliminate masiv
prin urină. Acţionează favorabil în steatoza
hepatică, care însoţeşte adesea afecţiunile
biliare. Recomandată în hepatite cronice,
ciroze, congestie şi insuficienţa hepatică,
nefrite cronice, enterite, angina pectorală,
ateroscleroză, hemoroizi, astenie, surmenaj,
guta, reumatism, intoxicaţii.

FITOTERAPIE. Părţile aeriene ale plantei
au importanţă terapeutică în medicina umană şi cea veterinară. Principiile active din plantă au rol decongestiv renal, diuretic, coleretic,
colagog, antimicrobian, hipocolesterolemiant,
adjuvant în hipertensiunea arterială.
Conţinutul sângelui în colesterol scade
ca urmare a metabolizării lui în ficat. Regenerează celulele hepatice; măreşte pofta de
mâncare; întăreşte funcţia antitoxică a ficatului; creşte debitul urinar fără a afecta compoziţia chimică a urinei în cloruri, azot total
şi amoniac, cu creşterea concentraţiei acidului uric. Tratarea diferitelor forme de icter cu

1. Pentru tratarea: hepatitelor cronice,
colecistitelor acute şi cronice, a giocolitelor,
constipaţiilor, hemoroizilor, aterosclerozei, hipertensiunii arteriale: infuzie, din 2 linguriţe
plantă uscată şi marunţită, peste care se toarnă o cană (300 ml) cu apa clocotită. Se lasă
acoperită 10-15 minute. Se bea în 3 reprize,
înaintea meselor principale. După 10 zile se
măreşte doza la 4 linguriţe plantă/300 ml apă
clocotită, apoi după încă 10 zile, la 5 linguriţe
plantă/300 ml apă clocotită. Se face pauză o
lună de zile, după care tratamentul se reia în
acelaşi mod.

MEDICINA UMANĂ.
Uz intern.

continuare în pagina 24

Iunie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

23

Din miracolele naturii
continuare din pagina 23

2. Pentru scăderea colesterolului din sânge, ca adjuvant în ateroscleroză şi tratarea
hipertensiunii: infuzie, din o lingură plantă uscată şi marunţită la 1/2 l apă clocotită. Se lasă
vasul acoperit 15-20 minute. Se strecoară. Se
bea dimineaţa, pe stomacul gol şi se stă culcat pe partea dreaptă 30 minute. Tratamentul
se mai aplică în cadrul aceleiaşi zile cu 1/2 oră
înaintea meselor principale.
3. Pentru tratarea de anorexie (lipsa poftei de mâncare): infuzie, din o linguriţă plantă
mărunţită, peste care se toarnă o cană (200 ml)
apă clocotită. Se lasă acoperită 10-15 minute.
Se strecoară. Se bea o jumatate de can înainte
de masă.
4. Pentru tratarea enterocolitelor, contra
fermentaţiilor intestinale, colicilor abdomi
nali, constipaţiei, afecţiunilor hepatobiliare,
adjuvant în hemoroizi, urticarii: infuzie, din
1-2 linguriţe plantă uscată şi mărunţită, peste care se toarnă o cană (200 ml) cu apă clocotită. Se lasă acoperita 15 minute. Se strecoară.
Se beau 2-3 căni pe zi.

5. Pentru tratarea dischineziei biliare:
infuzie, din 1 lingură plantă uscată şi mărunţită, peste care se toarnă 1/2l apă clocotită.
Se lasă acoperită 20-25 minute. Se strecoară.
Cantitatea se bea astfel: dimineaţa, o cană pe
stomacul gol şi se stă pe partea dreaptă cca
30 minute; a doua cană se bea în doua reprize
înainte de mesele principale, pe o perioadă de
20-30 zile.
Contraindicaţii. Nu se administrează în
afecţiunile acute renale şi hepatobiliare.

MEDICINA VETERINARĂ.
Uz intern.
Pentru tratarea următoarelor afectiuni:
anorexie cu stimularea digestiei şi apetitului,
stări febrile, afecţiuni cronice hepatice, insuficienţa biliară, tulburări ale metabolismului
apei, afecţiuni renale:
a) infuzie, din 1 g plantă uscată şi mărunţită, peste care se toarnă 100 ml apă clocotită.
Se lasă acoperită 15-20 minute. Se strecoară.

Se răceşte şi se administrează prin breuvaj bucal (se toarnă pe gât);
b) decoct, din 1 g plantă uscată şi mărunţită la 100 ml apă. Se fierbe 10 minute
la foc domol. Se strecoară. Se răceşte şi se
administrează prin breuvaj bucal. Dozele de
tratament: animale mari (cabaline, taurine),
10-25 g; animale mijlocii (ovine, caprine,
porcine), 2-3-5 g; animale mici (pisici, câini,
păsări), 1-2 g. Tratamentul se aplică până la
vindecarea animalului.
UTILIZĂRI CASNICE. Alimentaţie. Receptaculul inflorescenţei şi baza bracteelor se
consumă preparate sub diferite forme culinare. Uneori se consumă şi nervura principală a
frunzelor etiolate. În unele ţări (Italia, Franţa)
ocupă un loc important în consumul curent
Farm. Gabriela VlĂsceanu
Biolog Geta Negru
Asist. Florentina Burcea
După Ctin. Pârvu, “Enciclopedia plantelor”, vol. I

Din portofoliul de produse HOFIGAL vă recomandăm următorul preparat pe bază de anghinare:

MAG - ANGHINAR®
Comprimate

Citiţi cu atenţie înainte de a începe să
utilizaţi medicamentul:
nÎntrebaţi medicul dumneavoastră sau
farmacistul dacă doriţi mai multe informaţii
sau sfaturi.
nAcest produs a fost prescris numai
pentru dumneavoastră şi nu trebuie să-l daţi
altor persoane. S-ar putea să le facă rău, chiar
dacă prezintă simptome asemănătoare cu ale
dumneavoastră.
Compoziţie: un comprimat conţine 0,250
g extract uscat de Cynara scolymus (anghinara) îmbogăţit cu săruri organice de magneziu
uşor asimilabile prin complexarea principiilor
active.
Grupa farmacoterapeutică: Terapia veziculei biliare şi a ficatului.
Ce este Mag-Anghinar şi pentru ce se
utilizează:
Mag-Anghinar este un supliment alimentar preparat din extract uscat de Cynara scolymus (anghinare), îmbogăţit cu săruri
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organice de magneziu, care posedă acţiunile: colagogo-coleretică - creşterea secreţiei
biliare şi modificarea calitativă a compoziţiei
bilei; diuretică - creşterea volumului de urină,
eliminarea ureei şi a substanţelor azotate toxice; metabolică - stimulează metabolismul
glucidic (favorabil în cazurile de diabet) şi al
colesterolului; detoxifiantă şi antialergică stimulează funcţia antitoxică a ficatului, ameliorează stările alergice; de corectare a carenţelor organice de magneziu.
În mod tradiţional Cynara scolymus (anghinara) se utilizează pentru a favoriza secreţia
biliară şi a îmbunătăţi digestia, a favoriza capacitatea de eliminare a diverselor substanţe din
organism şi eliminarea apei pe cale urinară.
Mag-Anghinar se utilizează:
l în toate cazurile în care este nevoie să se
stimuleze fluxul biliar şi diureza;
l în cazurile în care se urmăreşte să se
influenţeze favorabil metabolismul colesterolului;
lîn disfuncţii hepatobiliare - hepatite
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subacute şi cronice de orice etiologie, insuficienţă biliară, colecistite subacute şi cronice,
angiocolite, dischinezii biliare;
lcombate tulburările funcţionale şi metabolice, consecinţe ale suferinţei cronice a
tractului digestiv;
ladjuvant în tratamentul bolilor de stomac şi intestinale, a dismicrobismului intestinal cu fermentaţie excesivă şi meteorism, enterite, enterocolite spastice, crampe, indigestii
acute şi hemoroizi.
lîn stări anafilactice, urticarie, prurit, dermatite alergice, alergii alimentare şi orice alte
manifestării alergice pe fond hepatic;
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lcarenţe organice de magneziu (lipsa de
magneziu la vârstnici, pubertate, sindroame
de malabsorbţie), atonii şi crampe musculare,
spasmofilie, adjuvant în consolidarea tratamentului unor afecţiuni miocardo-coronariene
Înainte să utilizaţi Mag-Anghinar:
n vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă sunteţi
alergic (hipersensibil) la substanţele active,
sau oricare din celelalte componente ale MagAnghinar.
nvă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi
luat recent orice alte medicamente, inclusiv
dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.
Cine nu trebuie să facă tratament cu
Mag-Anghinar (Contraindicaţii):
Persoanele cu hipersensibilitate dovedită
la componentele şi excipienţii produsului.
Copii sub vârsta de 3 ani;
Boli acute hepatice şi biliare; crize de calculoză biliară şi renală; insuficienţă renală acută;
Stări de hipermagnezemie de diferite cauze (rabdomioliza, insuficienţă suprarenaliană,
hipercalcemie hipocalciurică benignă familială, insuficienţă renală terminală)
Precauţii: se va evita consumul de băuturi alcoolice în perioada tratamentului cu
Mag-Anghinar.
În sarcină şi perioada de alăptare numai la
recomandarea medicului;
Atenţionări speciale:
Sarcină şi alăptare: dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi cereţi sfatul medicului sau
farmacistului înainte de a lua Mag-Anghinar.
Capacitatea de a conduce vehicule sau de
a folosi utilaje: Mag-Anghinar nu afectează capacitatea de a conduce sau de a folosi utilaje.
Ce alte medicamente pot interacţiona cu
Mag-Anghinar:
Consultaţi medicul înainte de asocierea
produsului Mag-Anghinar cu alte produse cu
efect coleretic-colagog şi alte preparate ce
conţin săruri de magneziu (de ex. purgative
cu săruri de magneziu, antiacide, Magne –B6,
Eurovita etc.). Preparatul nu trebuie luat în
acelaşi timp cu medicamente ca Fosamax, Cimetidina, Ranitidina, Tetraciclina. Aceste medicamente trebuie luate la interval de câteva
ore după administrarea Mag-Anghinar.
Doze şi mod de administrare:
Adulţi: 2-3 comprimate de 3 ori pe zi, cu

10-15 minute înainte de masă, în funcţie de
stadiul şi natura afecţiunii. Medicul dumneavoastră va evalua doza şi ritmul de administrare;
Dacă aveţi impresia că efectul produsului
este prea puternic sau prea slab, informaţi medicul sau farmacistul.
Copii 3-7 ani: ½ comprimat, de 3 ori pe
zi, cu 10-15 minute înainte de masă, numai la
recomandarea medicului.
Copii 7-10 ani: 1 comprimat de 3 ori pe
zi, cu 10-15 minute înainte de masă, numai la
recomandarea medicului.
Copii 10-15 ani: jumătate din doza adultului, cu 10-15 minute înainte de masă, numai
la recomandarea medicului.
Produsul nu necesită pauză de administrare.
Cum să luaţi Mag-Anghinar:
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau
cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur că aţi reţinut toate datele.
Nu trebuie să modificaţi dozele sau să întrerupeţi tratamentul fără avizul medicului.
Trebuie evitată utilizarea Mag-anghinar
concomitent cu consumul de băuturi alcoolice.
Dacă luaţi mai mult decât trebuie din
Mag-Anghinar: de la primele reacţii adverse
se apelează la ajutor medical specializat.

Dacă uitaţi să luaţi Mag-Anghinar: nu
dublaţi dozele pentru a recupera doza omisă.
Continuaţi cu doza obişnuită după orarul
normal.
Întreruperea tratamentului: nu reprezintă un pericol direct, dar este recomandabil
avizul medicului.
Reacţii adverse posibile: Mag-Anghinar
poate provoca sporadic unele reacţii adverse:
- reacţii alergice la unele persoane cu hipersensibilitate dovedită;
- la doze crescute, tulburări digestive (scaune diareice);
Dozele prescrise trebuie respectate cu
stricteţe, pentru evitarea reacţiilor de hipermagneziemie.
Dacă observaţi apariţia de reacţii adverse
sau orice modificări ce pot fi asociate produsului, nemenţionate în acest material, vă rugăm
să vă adresaţi medicului sau farmacistului.
Ambalaj: cutie pliantă din carton, conţinând 40 comprimate (4 blistere, 10 comprimate / blister) şi prospect.
Termen de valabilitate: 2 ani.
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Începând cu acest număr al revistei noastre vom prezenta
studii de cazuri şi scheme terapeutice cu produse naturale
pentru diferite afecţiuni, realizate de medicii de consiliere
apifitoterapeutică ai companiei Hofigal, studii care vin
în întâmpinarea multor scrisori primite de la cititori.
Cardiopatie ischemică cronică
dureroasă, insuficienţă
cardiacă clasa II NYHA,
dislipidemie mixtă, adenom de
prostată, sindrom dispeptic
Pacient V.V., 69 de ani, i-a fost recomandată
următoarea schemă de produse naturale Hofigal:
lCoenzima Q10 in ulei de cătină forte –
cps. 30 mg. – 1+2+1, înainte de mese cu 30
min., timp de 3 luni;
lUlei de peşte (Omega 3) – 2+2+2, după
mese, timp de 3 luni;
l Redigest (cps.) – 2+2+2, înainte de mese
cu 30 min timp de 20 zile/lună; tratament timp
de 3 luni;
lHofimun (cps.) – 1+2+1, înainte de
mese cu 30 min timp de 21 zile, 21 zile pauză,
apoi încă o cură de 21 zile;
l Mag-Anghinar (cp.) – 2+2+2, înainte de
mese cu 30 min, timp de 20 zile/lună, tratament timp de 3 luni;
lTinctură de păducel (pic.) – 15 pic. * 3 /
zi, diluate în 100 ml apă plată sau ceai, după
mese, timp de 25 zile/ lună, tratament continuat până la 3 luni;
lTinctură de pufuliţă (pic.) – 20 pic. * 3 /
zi, diluate în 100 ml apă plată sau ceai, după
mese, timp de 25 zile/ lună, tratament continuat până la 3 luni;
l Tinctură de ghimpe (pic.) – 20 pic. * 3 /
zi, diluate în 100 ml apă plată sau ceai, după
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mese, timp de 25 zile/ lună, tratament continuat până la 3 luni;
l Gemoderivate (monodoze):
- dimineaţa – o monodoză de muguri
de nuc;
- prânz – o monodoză de mlădiţe de afin
negru;
- s eara – o monodoză de muguri de tei
argintiu, diluate în 50 ml. apă plată sau
ceai, înghiţite cu 15 min. înainte de
masă, timp de 3 luni;
lDepurin (cp.) – 1+1+1, după mese,
timp de 3 luni;
l Infuzie ceaiuri: urzică, pufuliţă, afin, cătină şi busuioc.
Pacientul a urmat 2 cure timp de 3 luni,
cu o pauză de o lună între cele 2 cure şi efectele au fost pe masură şi anume: pacientul a
avut TA în limite normale (TAS/TAD < 140/90
mmHg), toleranţa la efort a crescut (prin afirmaţia că poate să facă o serie de activităţi zilnice, fără să obosească
atât de repede), dimensiunile
prostatei nu au mai crescut,
ameliorarea considerabilă
a tulburărilor de tranzit şi
digestie. I-am recomandat
să continue schema de
mai sus cu pauze de 1-2
luni între cure şi să mai
adauge suplimentul ali
mentar Colerd (cp.) şi
Complexul detoxifi-
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ant natural, deoarece valorile serice ale colesterolului (238 mg/dl) si trigliceridelor (211 mg/
dl) se menţineau uşor ridicate.
dr. Iulia Hobeanu

Arteriopatie obliterantă cronică
a membrelor inferioare
Când a intrat prima dată în cabinetul
de consiliere, d-l I.V. (71 ani) mergea în cârje şi cu însoţitor. Era neîncrezător în terapia
naturală, dar „am încercat totul şi nimic nu a
dat
rezultate. Ce pot să pierd
dacă încerc?”mi-a spus.

În sprijinul medicului practician
Hipertensiv, dislipidemic şi fumător, dl. I.V.
fusese diagnosticat în 1999 cu arteriopatie obliterantă cronică a membrelor inferioare. În ciuda
tratamentului alopat, boala progresase: durerea
era prezentă şi în repaus, fiind practic permanentă, iar angiografia cu substanţă de contrast arăta o ocluzie cronică ilio-femurală bilaterală.
I-am explicat că şi terapia naturala va trebui să fie de durată pentru rezultate mulţumitoare. Am început tratamentul cu:
lCoenzima Q10 în ulei de cătină forte- 3
cps/zi
lOmega-3- 4 cps/zi
lGemoderivat de sânger- 1 monodoză/zi
lGemoderivat de plop negru- 1 monodoză/zi
l Gemoderivat de alun- 1 monodoză/zi,
totul timp de trei luni.
După aceste prime trei luni, am păstrat Coenzima Q10 în ulei de cătină, gemoderivatele
şi am adăugat :
lTinctura de sulfină - 30 pic*3/zi
lTinctura de afin - 30 pic*3/zi, pentru alte
trei luni.
După şase luni dl. I.V. a venit la consiliere
fără însoţitor, convins că este pe drumul cel
bun. Mergea încă în cârje, dar mult mai sigur pe el. Durerea era prezentă doar la efort.
La analize colesterolul scăzuse considerabil.
Măsurându-şi zilnic tensiunea a constatat o
îmbunătăţire a valorilor. Progresul obţinut l-a
ambiţionat şi a renunţat la fumat.
Am hotărât să continuăm Coenzima Q10
în ulei de cătină - 2 capsule/zi alături de L-carnitin complex- 3 capsule/zi , Tinctură de afin30 pic*3/zi , Tinctură de sulfină -30 pic*3/zi
Pentru că nivelul lipidelor plasmatice
scăzuse mult, dar nu suficient cât să ajungă
la normal, am decis că e timpul să creştem
consumul de colesterol de către vezica biliară şi am recomandat Redigest- 6 capsule/ zi şi
Mag-Anghinar- 6 comprimate/ zi pe care leam păstrat în tratament timp de 6 luni .
După un an de la prima noastră întâlnire,
TA era stabilizată la 140/75 mm Hg, colesterolul în limite normale, durerea de repaus a
dispărut, iar durerea la mers a ajuns discretă.
Cârjele sunt acum istorie, iar domnul I .V. a înţeles că fitoterapia este într-adevăr o ştiinţă .
Menţinem în continuare Coenzima Q10 în
ulei de cătină forte - 1 capsulă zilnic, permanent, Gemoderivat de plop negru o monodoză , Gemoderivat de sânger o monodoză pe zi,
L -carnitin complex 2 capsule pe zi şi Omega
3-3 capsule pe zi în câte 2 cure pe an , 2 luni
pentru fiecare cură.
Coenzima Q10 inhibă oxidarea colesterolului şi a altor substanţe grase din corp şi se
opune formării plăcilor de aterom. Furnizează

energie celulelor cardiace şi stabilizează conductivitatea electrică a inimii.
L–carnitina, potrivit studiilor publicate de
The American Journal of Cardiology, diminuează durerile severe din claudicaţia intermitentă ( ajută aprovizionarea cu sânge şi oxigen
a ţesuturilor). De asemenea, L- carnitina creşte
utilizarea grăsimilor ca sursă de energie, scade
nivelul lipidelor serice şi previne depunerea
lor sub formă de plăci de aterom.
Sulfina creşte debitul venos şi limfatic, este
anticoagulantă şi este considerată, la rândul
său, un remediu util în tulburările circulatorii.
Afinul este angioprotector şi inhibă agregarea plachetară.
Uleiul de peşte scade nivelul lipidelor sangvine şi acţionează în sensul subţierii sângelui , care
are ca rezultat scăderea tensiunii arteriale.
Gemoderivatul de plop negru este utilizat
de elecţie în tratamentul arteriopatiei şi insuficienţei arteriale, atât prin acţiunea asupra peretului vascular, cât şi asupra reglării inervaţiei
simpatice .
Gemoderivatul de sânger este marele remediu al stării trombotice acute şi a alterării
hrazei hematice ( are acţiune antitrombotică
şi anticoagulantă importantă).
Gemoderivatul de alun posedă o acţiune
hipocoagulantă globală, dar scade şi nivelul
lipidelor ( scade colesterolul total şi creşte colesterolul esterificat).
dr. Liviu Tatomirescu

Gastrită cronică
Bărbat 55 ani cunoscut cu gastrită cronică
de 10 ani şi cu perioade de acutizare la schimbarea modului de alimentaţie, cu ulcer gastric
tratat şi investigat biopsic în antecedente acuză
de aproximativ 2 săptamani balonari, constipa-

ţie, dureri în zona epigastrică să şi hipocondrul
drept,astenie fizică şi psihică.
Analizele de sânge au decelat o valoare a
colesterolului seric total de 260mg/dl, cu celelalte valori în limite normale.
Schema de tratament recomandată a fost
următoarea:
1. Redigest cps: 2+2+2cps/zi,înainte de mese
cu 30 min, zilnic 3 luni...............................cutii V
2. Reducol: 1+1+1monodoze/zi, după mese,
zilnic 3 luni.................................................... cutii III
3. Omega 3-ulei de peşte cps:2+2+2cps/zi,
după mese zilnic 3 luni.............................cutii V
4. Coenzima Q10 în ulei de cătină 15mg:
cutii II 1+1+1cps/zi, după mese, 20zile/
lună, 3 luni
5. Spirulină cu extract total de cătină cpr:
2+2+2cps/zi, înainte de mese cu 30 min,
zilnic 3 luni.....................................................cutii V
6. Gemoderivat din muguri de coacaz negru.
cutie I
O monodoză dimineaţa, cu 15 min înainte
de masă, în 50 ml apă plată, zilnic 3 luni
7. Gemoderivat din mlădiţe
de rozmarin......................................................cutie I
O monodoză la prânz,cu 15 min înainte de
masă, în 50 ml apă plată, zilnic 3 luni
8. Gemoderivat mlădiţe
de afin.............................................................. cutie I
O monodoză seara, cu 15 min înainte de
masă, în 50 ml apă plată, zilnic 3 luni
Tratamentul durează 3 luni şi după aceea
se face pauză de o lună.
După o lună de tratament durerile epigastrice s-au ameliorat, balonările şi constipaţia
au dispărut. La 3 luni se va face şi o investigaţie pentru colesterolul seric total.
Dr. Clara PĂtrugan
continuare în pagina 28
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Acnee juvenilă
,,Bună ziua! Mă numesc U. B. şi am 16 ani si
mă confrunt cu o acnee juvenilă! Aş dori
să îmi recomandaţi şi mie un tratament cu
produsele dumneavostră!’’
Vă recomandăm următoarea schemă de
tratament:
1. Depurin 1 tbX3/zi, după mese, 2 luni.
2. Nuc – macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză
x 2/zi, diluat în apă plată, cu 15 min înainte
de mese, dimineaţa şi la prânz, 2 luni.
3. Ulm - macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/
zi, diluat în apă plată cu 15 min înainte de
masa de seară, 2 luni.
4. Coenzima Q10 în ulei de catină 30 mg 1 cps/
zi, dimineaţa, dupa masă, 2 luni.
5. Tinctură de trei fraţi pătaţi 10 picX3/zi, diluat
în ceai, după mese, 25/zile/lună, 2 luni.
Local: Acneogel 1 aplicaţie x 2/zi.
Este important ca în perioada tratamentului să urmaţi şi un regim alimentar: fară grăsimi animale, mezeluri, prăjeli, rântaşuri, condimente, alcool, cafea, ciocolată. Consumaţi
minim 2 l lichide/zi.
,,Împlinesc 50 de ani în luna septembrie şi
am stări specifice menopauzei. Am avut ciclu regulat pâna acum 2 ani când a început
să-mi vină neregulat, abundent, cu întreruperi de 4-5 luni , iar din februarie a.c.s-a
oprit de tot. Dar supărarea cea mai mare o
am cu bufeurile, mai ales noaptea.Transpir
abundent, mă trezesc noaptea, dorm puţin,
sunt nervoasă. Bufeurile sunt însoţite de
amorţeala mâinilor, umflături, senzaţie
de fierbinţeală la încheieturile degetelor
mâinilor. Amorţelile mâinilor mă supără
atât ziua cât şi noaptea, îngreunându-mi
activităţile zilnice (ex: nu pot coase bine,
nu mai pot întreprinde activităţi delicate ce
necesită fineţe). Vă rog să-mi daţi un sfat în
această privinţă.’’ D. B.
Va recomandăm următoarea schemă de
tratament:
1. Coenzima Q10 în ulei de catină Forte cps 30
mg, 1 cps x 2/zi, dupa mese (1-1-0), 2 luni.
2. Salvie – macerat uleios cps, 1 cpsX2/zi, dupa
mese, (1-0-1), 2 luni.
3. Stejar – macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/zi, diluat în apă plată cu 15 min înainte de
masa de dimineaţă, 2 luni.
4. Mur – macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/zi, diluat în apă plată cu 15 min înainte de
masa de prânz, 3 luni.
5. Tei – macerat glicerinat 1 DH, 1 mon-
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odoză /zi, diluat în apă plată, seara, la
culcare, 1 lună, ulterior la nevoie.
,,Eu am 26 de ani şi cam de 4 luni am început să am probleme de coloană, respectiv
hernie de disc. Pentru că am o inflamaţie
foarte accentuată am început tratamentul
cu un produs de la dvs. extract de muguri
de coacăze de 3 ori pe zi. Mă interesează pe
ce perioadă trebuie să iau (dacă ajunge o
lună sau trebuie mai mult timp) şi dupa cât
timp să aştept rezultate.’’ A.P.
Pentru a obţine un efect mai bun antialgic
vă recomandăm urmatoarea schemă pe care
o puteţi urma în paralel cu un eventual tratament alopat prescris de medicul specialist:
1. Coacăz negru – macerat glicerinat 1 DH, 1
monodoză/zi, diluat în apă plată cu 15 min
înainte de masa de dimineaţă, 2 luni.
2. Viţă de vie – macerat glicerinat 1 DH, 1 mondoză/zi, diluat în apă plată cu 15 min înainte
de masa de prânz, 2 luni.
3. Salcie scoarţă – macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/zi, diluat în apă plată, seara, 2 luni.
În completarea tratamentului puteţi urma
un program de recuperare medicala în Centrul “Alexandra” de la Breaza.
,,Vă cer un sfat pentru amenoree secundară
(predominant, pe stres), am început cu
extract de mladiţe de zmeur dar aş vrea,
pentru un efect mai sigur, să combin şi cu
altceva: amenţi de salcie, tinctură de salvie,
etc. Ce anume mi-aţi recomanda şi, mai
ales, cum asociez (ca regim de doze) gemoderivatele între ele si/sau cu o tinctură?’’
Vă recomandăm următoarea schemă de
tratament:
1. Zmeur mlădiţe – macerat glicerinat 1 DH, 1
monodoză, X2/zi, diluat în apă plată, cu 15
min înainte de masa de dimineaţă şi prânz,
3 luni. (1-1-0)
2. Salcie amenţi – macerat glicerinat 1 DH, 1
monodoză/zi, diluat în apă plată cu 15 min
înainte de masa de seară, 3 luni.(0-0-1)
3. Salvie – macerat uleios- capsule, 1 cps X2/
zi, dupa mese, dimineaţa şi seara, 2 luni.
(1-0-1).
4. Tinctură de ovăz 20 picX3/zi, diluat în ceai
sau apă, după mese, 25 zile/lună, 3 luni.
În perioadele mai solicitante pentru dumneavoastră puteţi asocia şi plante cu efect
relaxant: levanţică, roiniţă, tei, sunatoare, etc,
sub formă de ceai, capsule sau tincturi.
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dr. Aniela RĂducĂ

Lupus eritematos
1. Pacient în vârstă de 45 ani, A.C ., de sex
feminin, diagnosticată cu lupus eritematos sistemic de un an, acuză dureri articulare la nivelul
articulatiilor mari şi mici de la nivelul mâinilor,
predominant dimineaţa şi seara şi astenie fizică
şi psihică marcată.
Paraclinic, modificări ale hemoleucogramei în sensul peniei, glicemia la limita superioară, testele de inflamaţie nespecifice cu
valori crescute, celule lupice prezente.
Imagistic, ecografia abdominală şi cardiacă normale.
Clinic – uşoară limitare a mişcărilor în articulaţiile afectate iar tensiunea arterială la valori de 125/75 mmHg cu AV= 76bpm.
Alături de tratamentul alopat pacienta a
urmat tratament natural cu următoarele produse, asociate în cure de 3 luni :
lUlei de cătină cps 3 cps pe zi 1-1-1
lSpirulină cps 500mg 6/zi 2-2-2
lMomordica 3cps /zi 1-1-1
lTinctură de ovăz 20 pic /zi de 2 ori pe
zi după masa de dimineaţă şi seara, diluate în
puţină apă plată sau ceai. 20 zile pe lună.
lTinctură de plop, 20 picături după masa
de prânz, diluate în apă plată sau ceai, 20 de
zile pe lună.
Simptomatologia s-a ameliorat semnificativ, în sensul dispariţiei durerilor articulare
şi asteniei.
2. Pacient de 67 de ani de sex feminin,
B.D., acuză micţiuni frecvente şi în cantitate
redusă, însoţite de dureri la emisie în episoade
repetate de câteva zile, în decursul a mai multor luni.
Clinic normal.
Paraclinic modificarea hemoleucogramei – leucocitoza cu neutrofilie, viteza de sedimentare a hematiilor crescută, fibrinogen
crescut.
Imagistic – ecografia renală – prezenţa de
microlitiază renală bilaterală.
Examenul sumar de urină – în sedimentul urinar rare leucocite şi hematii, precum şi
floră microbiană.
Urocultura evidenţiază prezenţa de colonii peste 100.000 de germeni de E.Colli.
După încheierea tratamentului alopat (antibiotic) pacienta a efectuat din nou urocultura care s-a negativat iar pentru prevenirea recurentelor a urmat schema, timp de 3 luni :
l Hofisan 3 cps pe zi 1-1-1
l Hofimun 3 cps /zi 1-1-1 după masă, 20
zile pe lună.
lIenupăr macerat glicerinat 1 DH 1
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monodoză de 3 ori pe zi, înainte de fiecare
masă, diluată în puţină apă plată.
l Ulei volatil de cimbru în miere de albine
1 monodoză de 3 ori pe zi după fiecare masă.
Simptomatologia nu a mai reapărut .
3. Pacientă în vârstă de 32 de ani, A.C., acuză ameţeli, astenie fizică şi psihică marcată şi
uneori palpitaţii, apărute în urma unei intervenţii chirurgicale în sfera genitală.
Clinic – paloare marcată, cicatrice transversală suprapubiană, fară alte semne obiective modificate.
Paraclinic – hemoleucograma completă
modificată cu număr de hematii scăzut semnificativ, hemoglobina cu valoare scazută
semnificativ şi de asemenea, indici eritrocitari
scăzuţi.
În cursul perioadei de covalescenţă, pacienta a urmat schema de terapie naturală ce a
durat 3 luni.
1. Spirulina cu extract total de cătină 6 capsule
pe zi, înainte de masă cu 30 minute 2-2-2
2. Cătină roşie macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză pe zi dimineaţa şi seara, înainte de masă
cu 15 minute diluat în puţină apă plată.
3. Carpen macerat glicerinat 1 DH ,1 monodoză pe zi la prânz înainte de masă cu 15
minute .
4. Coenzima Q10 în ulei de cătină forte 1 cps /
zi, după masa de prânz.
Simptomatologia pacientei a disparut iar
valorile hemoglobinei au ajuns la normal.
4 . Pacient în vârstă de 22 de ani, A.G., de sex
masculin, student, solicită o schemă de terapie
naturală pentru un efort intelectual susţinut.
Am recomandat următoarea schemă :
1. Spirulina cps 500 mg 6 cps pe zi înainte de
fiecare masă cu 30 minute, 2-2-2, timp de 3
luni.
2. Coenzima Q 10 forte 3 cps pe zi după masă
1-1-1 timp de 3 luni.
3. Ulei volatil de rozmarin 2 monodoze pe zi
după masa de prânz intr-o jumătate de
cană de apă plată timp de 1 lună.
dr. Alice Hogea

Faringoamigdalită
În primăvara anului 2005, mi-a intrat în
cabinetul de consiliere o mămică tânără şi aş
zice deznădăjduită. Avea un copil de un an
şi două luni- Daniel- cu un bogat „palmares
antibiotic”. Aproape lunar - mi-a semnalat
mămica - Daniel făcea un episod de rinofaringită sau faringoamigdalită care nu cedau

niciodată la tratament simptomatic. Soluţia
era invariabil antibioticul.
Într-o zi, aşteptându-şi rândul la consultaţie
la medicul pediatru, cineva i-a sugerat să încerce
şi „ceva pe cale naturală”. Aşa a aflat de noi şi cu
inima plină de speranţă a venit să ceară ajutor.
Analizele copilului erau bune, cu excepţia
unui VSH uşor crescut şi o Hb la limita inferioară
a normalului. Dezvoltatea somatică se incadra
în parametri vârstei.
Şi totuşi Daniel se îmbolnăvea des.
Am concluzionat că trebuie să fie de vină
sistemul imunitar debilitat şi am gândit o
schemă fitoterapeutică în acest sens:
lSpirulină 200mg- 3 cpr/zi- 3 luni
lFlavovit C 200- 2 cpr/zi- 3 luni
lUlei de cătină- 10 pic*2/zi- 20 zile/lună,
2 luni.
Cum spunea Mark Stengler în cartea sa
„Remediile naturiste ale medicului homeopat”
– „în cazul spirulinei, natura pare să ne furnizeze o combinaţie anume de nutrienţi şi substanţe de luptă împotriva bolii, care este mai
bună decât suma părţilor acesteia. Adică, nu
cunoaştem care este compusul cel mai activ,
dar ştim că are efecte benefice asupra sănătăţii de care, în mod cert, merită să profităm.”
În cazul de faţă, mizam pe mai multe proprietăţi ale spirulinei:
lfitocianina din spirulină stimulează măduva osoasă având rol hematopoetic;
l previne anemia prin deficit de vitamină
B12, de fier;
l stimulează multe din componentele
sistemului imunitar şi are acţiune puternică
antivirală;
leste un important detoxifiant al organismului (micuţul avea nevoie de o „curăţire
hepatică” dat fiind trecutul antibiotic la o vârstă atât de mică)
Flavovit C se bazează pe sinergismul dintre
vitamina C şi bioflavonoide, între care de altfel,
există şi o relaţie de interdependenţă, ele protejându-se una pe alta împotriva oxidării. Pentru că au rolul de a debloca acţiunea vitaminei

C, bioflavonoidelor li s-a mai spus şi „vitamina
vitaminei C”. La rândul său, vitamina C a fost
supranumită „vitamina imunităţii”, pentru că accelerează formarea de anticorpi, creşte numărul
de limfocite şi capacitatea de fagocitoză. Astfel,
vitamina C măreşte rezistenţa organismului faţă
de o serie de infecţii bacteriene şi virale.
Trebuie precizat că omul nu are enzime
pentru producţie endogenă de vitamină C şi
este dependent de aportul exogen. Nivelul de
vitamină C din sânge scade la eforturi obişnuite, infecţii, poluare, emoţii etc.. Vitamina C nu
se acumulează în organism, de aceea trebuie
consumată zilnic şi fracţionat, pentru o eficienţă maximă. Organismul bolnav sau convalescent epuizează repede vitamina C administrată; de aceea, în aceste cazuri mărim doza.
La rândul său, uleiul de cătină, prin conţinutul ridicat de β-caroten influenţează formarea de anticorpi. Vitamina E (α-tocoferol),
şi ea în cantitate importantă, are acţiune
sinergică cu β-carotenul, dar protejează şi
hematiile. Tocoferolii şi carotenii întăresc
sistemul imunitar şi prin rolul lor de distrugători ai radicalilor liberi şi ai substanţelor toxice
preluate din mediu.
I-am explicat mamei acţiunea fiecărui produs în parte şi am sfătuit-o să revină după trei
luni cu un set de analize, refăcute la sfârşitul
tratamentului.
S-a întors după cele trei luni fericită: analizele erau perfecte (VSH se normalizase, Hb
ajunsese la nivelel mediu al intervalului), dar
ce era mai important, copilul nu se mai îmbolnăvise în toată această perioadă.
Am sfătuit-o să urmeze câte o cură de întărire a sistemului imunitar (adaptată vârstei
şi dezvoltării somatice) de două ori pe an (primăvara şi toamna).
Sunt trei ani de atunci şi Daniel nu s-a mai
îmbolnăvit. Este un copil care îşi desfăşoară
viaţa normal, iar din toamna lui 2007 merge
la grădiniţă.
dr. Adriana Tatomirescu
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Centre medicale

HOmeopatie,
FItoterapie,
MEdicinĂ

clasicĂ

TIP INVESTIGAŢIE
HEMATOLOGIE

DENUMIRE INVESTIGAŢIE
Hemoleucogramă completă
• HB, HC, • număr eritrocite,
• număr leucocite, • număr trombocite, • formula leucocitară,
• indici eritrocitarii

OFERTĂ SERVICII LABORATOR
TIP INVESTIGAŢIE
IMUNOLOGIE

Proteină C reactivă

Numărătoare reticulocite

Complement seric

Examen citologic frotiu sanguin

Test HIV (gravidă)

VSH

AG HBS (screening)

Timp coagulare
Timp sângerare
Timp Quick, activitate protrombină

Anti HCV
EXUDAT
FARINGIAN

INR
APTT

EXAMENE SPUTĂ

Examen complet urină
(sumar + sediment)
EXAMENE URINĂ

Determinare proteine urinare

Ca ionic seric
EXAMENE MATERII
FECALE

Magnezemie

Examen microscopic nativ

Glicemie

HDL Colesterol (numai în HTA şi
obezitate şi dislipidemii la copii)
LDL (numai în HTA şi obezitate
şi dislipidemii la copii)
Lipide totale serice
Proteine totale serice

EXAMENE SECREŢII
VAGINALE

DENUMIRE INVESTIGAŢIE
Examen radiologic alte articulaţii
fără substanţă contrast sau
funcţionale cu tv
Examen radiologic coloana
vertebrală completă
(fără coloana cervicală)
Examen radiologic coloana
cervicală în cel puţin 3 planuri
Examen radiologic torace
ansamblu incusiv RX-scopie
Examen radiologic organe gât
sau planşeu bucal
Examen radiologic torace
şi organe toracice
Examen radiologic vizualizare
generală a abdomenului nativ
cel puţin în 2 planuri
Examen radiologic esofag ca
serviciu independent inclusiv
RX-scopie
Examen radiologic tract digestiv
superior, inclusiv unghi duodenjejun cu substanţă contrast
Examen radiologic tract digestiv
până la regiunea ileo-cecală
cu substanţă contrast
Examen radiologic colon dublu
contrast sau intestin subţire
pe sondă
Examen radiologic colon copil
inclusiv dezinvaginare

Examen microscopic colorat

EXAMEN LICHID

Examen microscopic frotiu

PUNCŢIE

Cultură (inclusiv antibiograma
pentru culturi pozitive)

Examen radiologic retrograd
uretră sau vezica urinară
cu substanţă contrast

Examen radiologic cranian
standard în 2 planuri

Cistografie de reflux
cu substanţă contrast

Examen radiologic cranian
în proiecţie specială

Examen radiologic cu substanţă
contrast uter şi oviduct

Examen radiologic părţi schelet
în 2 planuri

Tomografie plană

RADIO
IMAGISTICĂ *

Gamma GT
LDH
Bilirubină totală directă
Electroforeză proteine serice
RPR
Confirmare TPHA
ASLO
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Cultură (inclusiv antibiogramă)

TIP INVESTIGAŢIE
RADIO
IMAGISTICĂ*

EXAMENE
SECREŢII

TGP

Fibrinogenemie

Examen microscopic colorat

Cultura fungi (inclusiv fungigramă)

TGO

Fosfatază alcalină

Examen coproparazitologic
3 probe
Coprocultură (inclusiv
antibiogramă)

Sideremie

Trigliceride serice

Urocultură (inclusiv antibiogramă)
Determinare glucoză urinară

Creatinină serică

Colesterol seric total

Examen microscopic colorat gram

Cultură fungi

Uree serică

Ca seric total

Cultură fungi

Cultur (inclusiv antibiogramă)

Determinare grup sangvin
RH (gravidă)

Acid uric seric

Cultură (inclusiv antibiogramă)

Examen microscopic nativ

Determinare grup sangvin
A BO (gravidă)

BIOCHIMIE

DENUMIRE INVESTIGAŢIE
Factor rheumatoid

Cultură (inclusiv antibiogramă)

Examen radiologic torace osos
(sau părţi) în mai multe planuri
Examen radiologic centura
scapulară sau pelvină
fără substanţă contrast
Examen radiologic părţi coloană
vertebrală (făra coloana cervicală)

Examen radiologic tract urinar
• urografie minutată cu substanţă
contrast

Ecografie generală
(abdomen+pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Radioscopie
cardiopulmonară
Radiografie de membre
* Analizele de radioimagistică se realizează în altă locaţie medicală
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Centre medicale

ECHIPAMENTELE
MEDICALE DIN
DOTAREA
LABORATORULUI
CLINIC

1

2

3

4

5

6

7

8

ANALIZOR AUTOMAT PENTRU
INVESTIGAREA HEMOSTAZEI ( FIG. 1)
lmodel Electra 1400C ldetermină parametrii hemostazei lnr. analize: 32/tura de lucru/200/
oră lposibilitatea de programare a probelor în
regim de urgenţă (cel puţin 3 probe)

ANALIZOR BIOCHIMIE USCATĂ
CAPACITATE MARE (FIG. 2)
l model Vitros 950 l sistemul este capabil
să performeze teste: colorimetrice, potenţiometrice, imunologie l efectuează minimum
49 tipuri analize biochimice lviteza de lucru:
900 teste/oră lse lucrează cu următoarele lichide biologice: ser, plasmă, urină, LCR, lichid
ascita, lichid de dializă, alte lichide biologice
l sistem de detecţie a cheagurilor

ANALIZOR HEMATOLOGIC
CAPACITATE MEDIE ( FIG. 3)
lmodel Celltak Mek 6318 K lparametrii :
WBC, LY %, MO %, GR %, LY #, MO #, GR #, RBC,
HGB, HCT, MCV, MCHC,RDW, PLT, PCT, MPV,
PDW l viteza de lucru: 60 probe/oră

SISTEM AUTOMAT PENTRU
DETERMINAREA MEDICAMENTELOR
DE SUBSTITUŢIE ŞI A
DROGURILOR ( FIG. 4 )
lMinilyser - Tecan ldeterminarea medicamentelor de substituţie şi a drogurilor din
ser, plasmă şi lichide biologice l60-100 rezultate/ora

LINIE COMPLETĂ ELECTROFOREZĂ
(FIG. 5)

CENTRIFUGĂ UNIVERSALĂ
lmodel Rotix 3003 lviteza de centrifugare: 500-5000 rpm lgama larga a rotoarelor: fix,
swing-aut, angular

MICROSCOP LABORATOR
lBio XL lmicoscop ergonomic pentru
toate aplicaţiile

SISTEM AUTOMAT PENTRU CITIREA
ŞI INTERPRETAREA ANTIBIOGRAMEI
( FIG. 6)

lHyrys/Hydrasys LC lcapacitate: 40 pro
grame migraţie l randament: 90 probe de
electroforeza proteinelor pe ora lconceput
pentru analiza oricaror tipuri de teste de electroforeza: proteine, lipoproteine, hemoglobina
alcalina, hemoglobina glicozilata, inumofixare,
HDL-colesterol, izoenzima LDH etc

SISTEM AUTOMATIZAT PENTRU
DETERMINAREA HB A1c
lBio-Rad Diastat/ 60 Dispenser lnumărul de probe : 10 probe/ tura de lucru

lOsiris lnumăr de analize: 20/oră

MICROLABORATOR PENTRU
BACTERIOLOGIE ( FIG. 7)
lMini Api l aparat de identificare automată a speciilor bacteriene cu truse rapide

AGITATOR ( FIG. 8)
lmodel Khan - 226 100 lamplitudinea
oscilaţiilor: 30 mm lsetare timp: 0-10h l viteză: 20-300rpm
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Restituiri cu Ştefan Manea

În ce context va putea
fi realizat pariul cu
sănătatea românilor?
Sănătatea, privită ca un concept unitar
bio-psiho-social, se află la cote alarmante
nu numai în România ci şi în lume.
Un raport recent emis de Comisia Europeană UNESCO estimează că la ora actuală, doar 5 (cinci) la sută dintre copii se nasc
sănătoşi!!!
Este o situaţie de o gravitate incalculabilă - prin dimensiunea fenomenului dacă avem în vedere faptul că generaţia
viitoare este deja bolnavă, ceea ce afectează viitorul nostru, al vieţii însăşi.
Ce se întâmplă în epicentrul acestui
fenomen îngrijorător? Ce factori atentează la bunul nostru cel mai de preţ - sănătatea? Şi ce putem face pentru a remedia
un astfel de dezastru?
Iată temele de dialog din acest articol,
pe care le vom ataca tranşant, cu curaj şi
fără ipocrizie în cele ce urmează.
- Stimate d-le Ştefan Manea, se ştie
deja că reprezentaţi o voce, o opinie, un
exemplu de mare anvergură naţională şi
internaţională, în ceea ce priveşte sănătatea, acea sănătate reală, nu contrafăcută din artificii şi găselniţe publicitare.
Cine este inamicul public numărul unu
al degradării dezastruoase a acesteia,
care afectează încă din start, embrionul
uman?
- Să-i spunem, în sens metaforic, “divorţul” nedorit dintre omul acestui mileniu şi
Natură. Când oamenii au început din ce în
ce mai alert să se îndepărteze de Natură, au
primit replica acesteia: poluarea industrială,
restrângerea arealului sanogenetic prin defrişări masive, iresponsabile.
Apoi urbanizarea excesivă, cu teh
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nologizarea adecvată acesteia. Alimentaţia nesănătoasă, prin produse pro
cesate cu adaosuri de E-uri, înlocuitori şi
alte găselniţe comerciale, o altă lovitură
dură dată fiinţei umane. Chimizarea,
ierbicidarea culturilor în exces, a mai
lovit sub centură Sănătatea. Accesul facil
la alimente dar şi la multe servicii pentru
populaţie (confortul casnic, “răsfăţul” promis prin diferite reclame amăgitoare) a
permis exagerat de mult sedentarismul,
un alt factor complet nesănătos.
Stresul cotidian ca şi bolile civilizaţiei acestui mileniu au reprezentat knookout-ul final care l-a proiectat pe om în
teritoriul scăderii imunităţii (imunitatea
optimă fiind “paşaportul de liberă trecere”
în domeniul unei vieţi sănătoase).
Dacă am schiţa un portret robot al
omului obişnuit al prezentului, să zicem al
individului tânăr, de acţiune, care munceşte
şi trăieşte într-o metropolă ca a noastră (Bucureşti), l-am putea caracteriza în termeni
total diferiţi, comparativ cu ceea ce am fost
noi, cei din generaţia tâmplelor cărunte, la
aceeaşi vârstă.
n Îşi începe serviciul la orele 10 iar până
la orele 8-8,30 leneveşte în pat, deoarece
aproape constant nu a dormit bine.
n “Sare” peste micul dejun sau consumă
“ceva” (cafea din plic, lapte din cutii, sucuri
din sticle de plastic, mezeluri de provenienţă dubioasă în ambalaje vacumate).
n Călătoreşte cu maşina proprie sau cu
transportul în comun într-un trafic devorator
de energie şi nervi, către locul de muncă.
n Are o activitate predominant consumatoare de energie mentală (concentrare
a atenţiei, distributivitate şi alternanţă de
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sarcini, în viteză, presiune a timpului şi nesiguranţă a slujbei).
n Absenţa unor pauze în economia zilei
de lucru, pentru refacerea şi încărcarea bateriei bio-psihice.
n Exces de utilizatori informaţionali
(telefon mobil, internet, calculator, e-mail,
laptop).
n Întoarcerea acasă către orele serii în
aceleaşi condiţii stresante de trafic, aglomeraţie şi cumpărături de produse semipreparate, tip fast-food.
n Exces de televizor, presă de proastă
calitate, supraabundenţă de ştiri alarmiste
(“bombe” mediatice, care încarcă excesv
sistemul nervos).
n Mulţi dintre aceşti tineri nu au cunoscut senzaţia pe care ţi-o dă plimbatul prin
iarba udă de roua dimineţii (cu tălpile goale); mersul pe jos, cu bicicleta este rarisim;
weekend-urile sunt un simulacru de odihnă. Concediile sunt amânate sau fragmentate de obligaţiile profesionale; apa rece de
izvor este rar cunoscută; mâncarea gătită
sănătos, cu produse nepervertite chimic - o
raritate; aerul curat, ozonul natural, nu din
aparate sofisticate - un vis accesibil doar celor care au rude pe la ţară.
n Existenţa cotidiană în birourile semiîntunecate, cocoţate la etaje, departe de Natură, lasă engrame (urme) care modifică subtil,
pervers şi în pas continuu structura somatică,
fiziologică şi comportamentul. Aşa se explică
expansiunea unor boli specifice omului zilelor
noastre: cheleşte, devine obez, este diabetic,
agitat, amnezic, rigid emoţional, egoist, cu
crize de identitate sexuală, consumator de
alcool, tutun, cofeină, droguri, violent, agresiv,
depresiv, labil, inadaptabil sau greu adaptabil
la rigorile vieţii familiale.

Restituiri cu Ştefan Manea

- Perfect adevărat! Iată pentru care motiv
se nasc copii care, încă din faza embrionară,
au probleme. Iar un pariu cu sănătatea lor
reprezintă o adevărată provocare pentru cei
ce se implică, în mod real, la acest demers.
Este un drum lung, greu, cu multe ocolişuri,
care pretinde studii experimentale, cercetări, ipoteze, validări de produse: suplimente
alimentare, vitamine, oligoelemente, minerale, terapii noi. Întoarcerea la Natură nu se
poate face ca la armată, printr-o comandă
de tip “Stânga-mprejur!”, deoarece mutaţiile
produse asupra fiinţei umane se destructurează în timp, aşa cum s-au restructurat, tot
în timp.
Cu toate acestea, lupta pentru sănătate
nu trebuie abandonată sub nici o formă!
Educaţia pentru un stil de viaţă sănătos pentru mamă, pentru copilul pe toate treptele
lui de vârstă, încă din faza embrionară, la
nou-născut, sugar, antepreşcolar, preşcolar,
şcolar, licean (incluzând cele 2 etape efervescente de transformări neuro-endocrine
- pubertatea şi adolescenţa). Apoi, continuând cu tinereţea, vârsta adultă, matură şi încheind cu vârsta a 3-a şi cu senectutea.
Programul nostru genetic a fost proiectat iniţial de Marele Creator, care ne-a
propus - cu o imensă generozitate - să putem trăi... câteva sute de ani (prin numărul de miliarde de neuroni pe care îi avem
în dotarea proprie). Faptul că ne jucăm
iresponsabil cu şansa vieţii sănătoase, împlinite, reprezintă un adevăr dureros, pe
care va trebui să-l corectăm din mers, utilizând mijloacele pe care le avem la îndemână acum sau pe care le putem înnobila
de acum încolo.

Medicina
naturală

Compania “HOFIGAL” continuă amplul
program în toate aceste verigi componente, deoarece am fost şi vom fi solidari
cu principiile care guvernează NATURA.
Acea natură care nu minte niciodată şi pe
care o dorim în reconciliere cu omul acestui mileniu!
La ora actuală, putem afirma că s-au
făcut paşi importanţi, decisivi chiar, în
ceea ce priveşte proiectul nostru fundamental: să realizăm (nu să promitem) cât
mai multe produse destinate sănătăţii semenilor noştri, din România, care trăiesc
pe aceste meleaguri dăruite de Natură.
Dar şi românilor din diaspora, ca şi tuturor oamenilor de pretutindeni, din Europa, Asia, America, Australia, fiind deschişi
către cooperare, dialog, parteneriate.

Medicina
clasică
(alopată)

Stilul
de viaţă
sănătos

Terapiile alternative
asistate sau
efectuate de specialişti competenţi

Alimentaţia
şi dieta

Educaţia şi
informaţia
pentru sănătate

Credinţa
în vindecare

Protecţia
mediului
înconjurător

Formarea unei
generaţii capabile să
trăiască în armonie
cu Natura

Unde apare boala, suferinţa sau durerea, nu mai rămâne loc decât pentru
tămăduire, vindecare, alinare. Dar... fără
improvizaţii, experimente oarbe şi riscante, manipulări ale spiritului celor disperaţi
şi neputincioşi.
Şi fără ca scopul profitului financiar
să obnubileze (să îngusteze) omenia sau
principiul fundamental al actului terapeutic: “în primul rând să nu faci rău” (primum non nocere!)
Din aceste raţiuni, Compania “HOFIGAL”
practică mereu, fără pauze de conştiinţă,
adevărate excursii ale minţii în următoarele domenii: n cercetare fundamentală (de
laborator) şi cercetare aplicată (pe loturi
martor şi loturi de bolnavi cu diverse afecţiuni) n producţie n inovaţie n brevetare
n şcolarizare specialişti n educare tineri n
distribuţie produse n experimentare clinică
n editare publicaţie proprie (Revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate) n interviuri n
emisiuni radio şi TV n parteneriate n donaţii
n sponsorizări.
Din această enumerare, atât de bogat nuanţată şi generoasă este clar că prin tot ceea
ce faceţi dvs, d-le Manea, împreună cu colectivul de specialişti ai Companiei “HOFIGAL”, cu
colaboratorii fideli, cu admiratorii şi prietenii,
aţi ales o luptă pe baricadele promovării tipului de medicină naturală, pentru a avansa în
câştigarea pariului cu sănătatea.
Având atâţia aliaţi şi - atâtea nobile
intenţii, sunteţi deja un învingător şi vă doresc succes în continuare!
Mulţumesc şi-aşa să fie !

Iunie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

33

Răspundem cititorilor

Tratamentul natural
al hipoacuziei, diabetului
zaharat şi bolii “vitiligo”
Am fost diagnosticat cu hipoacuzie de percepţie bilaterală apărută
pe fondul procesului de senescenţă. De asemenea am glicemie de
128 hg/dl, insuficienţă circulatorie
periferică, extremităţi reci, tulburări trofice la nivelul membrelor
inferioare, senzaţie de amorţeală,
prezenţa furnicăturilor, şi chiar
a senzaţiei de durere la nivelul
extremităţilor, în special în cursul
nopţii. Vă rog să-mi recomandaţi
un tratament natural.
(N.L.P, 70 de ani, din Bacău)

l Gemoderivat din muguri de arin
negru – 1 monodoză/zi, administrată în
50ml apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri, cu
15 minute înainte de masa de dimineaţă,
zilnic, timp de 3 luni.
l Gemoderivat din muguri de coacăz
negru – 1 monodoză/zi, administrată în
50ml apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri, cu
15 minute înainte de masa de prânz, zilnic,
timp de 3 luni.
l Gemoderivat din mlădiţe de mur
– 1 monodoză/zi, administrată în 50ml apă
plată şi băută în 4-5 înghiţituri, cu 15 minute înainte de masa de seară, zilnic, timp de
3 luni.

În primul rând, precizez că în afara problemelor de auz, celelalte sunt fenomene ce
pot apărea în cazul bolnavilor de diabet zaharat. Pentru afecţiunile dvs. vă recomand
următoarele produse Hofigal (pe care vă
rog să le luaţi în paralel cu tratamentul alopat recomandat de medicul de familie):
l Spirulină a 500mg – câte 4 capsule/zi
(2+2+0), administrate cu 30 de minute înainte de mese, zilnic, timp de 3 luni.
l Complet antioxidant – câte 3 comprimate/zi (1+1+1), administrate după mesele principale, 20 zile/lună, timp de 3 luni.
lFitodiab – câte 3 comprimate/zi
(1+1+1), administrate în timpul meselor
principale, zilnic, timp de 3 luni.
l Neuromion – câte 4 comprimate/zi
(1+2+1), administrate după mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
l Coenzima Q-10 în ulei de cătină
Forte – câte 2 capsule/zi (1+0+1), administrate după mesele principale, zilnic, timp de
3 luni.
lOmega 3 în ulei de peşte – câte 4 cap
sule/zi (1+2+1), administrate după mesele
principale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
lRedigest – câte 4 capsule/zi (0+2+2),
administrate cu 30 de minute înainte de me
sele principale, zilnic, timp de 3 luni.
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Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
Îmbunătăţirea circulaţiei sangvine la
nivelul extremităţii cefalice şi la nivelul
extremităţilor (prin administrarea de Spirulină, Complet antioxidant, Neuromion, Gemoderivat din muguri de arin negru).
Combaterea fenomenelor de senes
cenţă, îmbunătăţirea calităţii transmiterii influxului nervos, combaterea formării de radicali liberi (prin administrarea de
Spirulină, Coenzima Q-10 în ulei de cătină
Forte, Omega 3 în ulei de peşte, Neuromion, Gemoderivat muguri de coacăz negru,
mlădiţe de mur).

ü
ü

Răspundem cititorilor

ü
ü

Normalizarea valorilor glicemiei (prin
administrarea de Spirulină, Fitodiab).
Îmbunătăţirea percepţiei auditive,
prin combaterea fenomenelor de
senescenţă (prin administrarea de Spirulină, Complex Antioxidant, Omega 3 în ulei
de peşte, Coenzima Q-10 în ulei de cătină
Forte, Gemoderivat din muguri de arin negru, mlădiţe de mur, Neuromion).
Am fost diagnosticat cu diabet
zaharat tip II – insulinodependent, glaucom, dischinezie
biliară şi sechele polio la membrul
inferior stâng. De asemenea am o
predispoziţie pentru dezvoltarea
unui sindrom metabolic. Vă rog
să îmi recomandaţi un tratament
natural. (C.L., 54 de ani, Hunedoara)
Pentru aceste probleme de sănătate vă
recomand următorul tratament fitoterapic:
l Se – Spirulină (spirulină cu seleniu) –
câte 6 comprimate/zi (2+2+2), administrate
cu 30 minute înainte de mesele principale,
timp de 3 luni.
l Coenzima Q-10 în ulei de cătină –
câte 6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu
30 de minute, înainte de mesele principale,
timp de 20 de zile; apoi, după o pauză de 10
zile, continuaţi cu 4 capsule/zi (1+2+1 sau
2+0+2), administrate tot cu 30 de minute
înainte de mese, 20 de zile-lună, timp de 2
luni consecutiv.
lRedigest – câte 6 capsule/zi (2+2+2),
administrate cu 30 de minute înainte de
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
l Fitodiab – câte 3 comprimate/zi
(1+1+1), administrate în timpul meselor
principale, zilnic, timp de 3 luni.
l Fiamarant – câte 4 comprimate/zi
(1+2+1), administrate după mesele principale, 20 de zile/lună, timp de 3 luni.
lDacă prezentaţi exces ponderal şi doriţi să„scăpaţi” de kilogramele în plus, atunci
în acest caz se poate adăuga şi Hofisil – câte
4 comprimate/zi (dacă greutatea corporală
depăşeşte 70 de kilograme), şi anume câte
2 comprimate seara înainte de culcare şi tot
câte 2 comprimate înghiţite după micul dejun, timp de 45 de zile. Apoi după o pauză
de 5 zile, se poate relua administrarea la fel,
tot timp de 45 de zile. Acest produs poate
rezolva şi problema constipaţiei.
l Gemoderivat din muguri de coacăz
negru – 1 monodoză/zi, diluată în 50ml apă
plată şi băută cu 15 minute înainte de masa
de dimineaţă, zilnic, timp de 3 luni.

l Gemoderivat din muguri de arţar de câmpie – 1 monodoză/zi, diluată
în 50ml apă plată şi băută cu 15 minute
înainte de masa de prânz, zilnic, timp de
3 luni.
l Gemoderivat din mlădiţe de măceş
– 1 monodoză/zi, diluată în 50ml apă plată
şi băută cu 15 minute înainte de masa de
seară, zilnic, timp de 3 luni.
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
Îmbunătăţirea tranzitului intestinal,
normalizarea procesului digestiv,
combaterea constipaţiei, a crampelor abdominale (prin administrarea de Redigest,
Fiamarant, Hofisil).
Asigurarea unui drenaj biliar optim,
detoxifierea organismului, drenarea substanţelor toxice rezultate în urma
catabolismului, combaterea tendinţei spre
dismetabolism (prin administrarea de Gemoderivat din muguri de arţar de câmpie,
Fiamarant, Redigest, Se-Spirulină).
Normalizarea valorilor glicemiei
(prin administrarea de Se-Spirulină,
Fitodiab, Fiamarant, Gemoderivat din muguri de arţar de câmpie).
Combaterea fenomenelor alergice
pe care le acuzaţi (prin administrarea de Gemoderivat din muguri de coacăz negru, mlădiţe de măceşe, Coenzima
Q-10 în ulei de cătină, Fiamarant).

ü
ü
ü
ü

ü

Combaterea cauzelor ce au dus la
apariţia glaucomului (prin administrarea de Se-Spirulină, Coenzima Q-10 în
ulei de cătină, fiamarant, Gemoderivat din
muguri de coacăz negru, mlădiţe de măceş).
După aceste trei luni de tratament, vă rog
să ne contactaţi telefonic la 021.334.00.26
pentru o nouă evaluare şi eventual, pentru
continuarea tratamentului cu o nouă schemă terapeutică.
După trei luni de tratament, ar fi bine să
repetaţi analizele de sânge (glicemie, colesterolemie, trigliceride, calcemie, etc). Până
atunci, să auzim de bine!
Am fost diagnosticată cu o boală
de piele numită vitiligo, am pete
albe pe cot, mâini şi începe albirea
pe faţă şi ochi. Am consultat
foarte mulţi medici dermatologi şi
toţi mi-au spus că nu există niciun
tratament pentru această
afecţiune. Vă rog să îmi recomandaţi un tratament natural.
(C.P., Timişoara)
Această afecţiune, vitiligo, rămâne în
contextul bolilor dermatologice, un capitol
despre care se va mai scrie încă mult timp,
fără a se preciza cu exactitate etimologia.
continuare în pagina 36
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Răspundem cititorilor
continuare din pagina 35

Datele statistice nu sunt foarte optimiste, iar în ceea ce priveşte tratamentul,
rezultatele sunt modeste. Din experienţa
personală, vă recomand să combinaţi tratamentul medicilor specialişti dermatologi cu
următorul tratament fitoterapic:
lSe – Spirulină (spirulină cu seleniu)
– câte 6 comprimate/zi (2+2+2), administrate cu 30 minute înainte de mesele
principale, 20 de zile; apoi, după o pauză
de 10 zile, continuaţi cu 4 comprimate/zi
(1+2+1), administrate tot cu 30 de minute
înainte de mesele principale, zilnic, timp
de 3 luni.
l Ulei de cătină – câte 6 capsule/zi
(2+2+2), administrate cu 30 minute înainte
de mesele principale, 20 de zile; apoi, după
o pauză de 10 zile, continuaţi cu 4 capsule/
zi (1+2+1), administrate tot cu 30 de minute înainte de mesele principale, 20 de zile/
lună, următoarele 2 luni.
lCoenzima Q-10 în ulei de cătină Forte – câte 2-3 capsule/zi (1+0+1 sau 1+1+1),
administrate după mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni.
l Redigest – câte 6 capsule/zi (2+2+2),
administrate cu 30 de minute înainte de
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
l Complet antioxidant Hofigal – câte
3 comprimate/zi (1+1+1), administrate
după mesele principale, 20 zile/lună, timp
de 3 luni.
l Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin – o monodoză, diluată în 50ml apă
plată, băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de masa de dimineaţă, zilnic,
timp de 3 luni.
l Gemoderivat din muguri de coacăz negru – o monodoză, diluată în 50ml
apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu
15 minute înainte de masa de prânz, zilnic,
timp de 3 luni.
l Gemoderivat din muguri de nuc –
o monodoză, diluată în 50ml apă plată şi
băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute
înainte de masa de seară, zilnic, timp de
3 luni.
Ca tratament local se poate folosi tinctura de ţelină, aplicându-se comprese direct pe
zonele de tegument afectate, de 2-4 ori/zi.
Deasemenea poate fi folosită şi tinctura
de arnică aplicată direct pe zonele depigmentate, sub formă de comprese, de 2-4
ori/zi.
În acelaşi mod, mai poate fi aplicat şi
sucul de gălbenele proaspete sau gel din
frunze de aloe, 4-6 aplicaţii locale zilnice.
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Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
Aportul optim de oligoelemente,
vitamine şi aminoacizi esenţiali pentru menţinerea liniilor metabolice (prin administrarea de Se-Spirulină, Ulei de cătină,
Complet antioxidant, Redigest)
Îmbunătăţirea activităţilor specifice
metabolismului celular, ameliorarea
schimburilor intercelulare, creşterea activităţii mitocondriale (prin administrarea de
Se-Spirulină, Coenzima Q-10 în ulei de cătină Forte, Ulei de cătină).
Detoxifierea organismului, încetinirea ritmului de formare a radicalilor
liberi, normalizarea funcţiilor hepatice (prin
administrarea de Se-Spirulină, Complet antioxidant Hofigal, Coenzima Q-10 în ulei de
cătină Forte, Gemoderivat din muguri de
nuc, muguri de coacăz negru, din mlădiţe
de rozmarin).
Reechilibrarea poliendocrină (prin
administrarea de Gemoderivat din
mlădiţe de rozmarin, din muguri de coacăz
negru, Se-Spirulină).
Stimularea funcţiei de excreţie şi
aportul de factori protectori ai tegumentelor (prin administrarea de Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin, din mlădiţe de
nuc, Ulei de cătină, Se-Spirulină).
În ceea ce priveşte alimentaţia, vă recomand o dietă bogată în vegetale,
legume şi fructe. Este permisă doar carnea
de peşte slab (biban, ştiucă, şalău, cod). Dintre produsele lactate, vă recomand să con-

ü
ü
ü
ü
ü
ü
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sumaţi kefir, iaurt natural, fără coloranţi sau
adaosuri de arome şi lapte nefiert.
Dintre legume insist asupra ţelinei,
recomandându-vă călduros consumul de rădăcină de ţelină crudă sau sub formă de salată. De asemenea este recomandat consumul de ridichi roşii, fasole verde,
morcovi, spanac, urzică, pătrunjel, sparanghel, ardei gras.
Dintre fructe vă recomand merele,
perele, cireşele, caisele, vişinele, citricele.
Totodată din alimentaţia dvs. nu vor
lipsi cerealele (ovăz-fulgi, grâu, orz)
sau oleaginoasele (alune prăjite, nesărate,
seminţe de floarea-soarelui, nuci, arahide).
Pentru îndulcirea ceaiului de cătină,
afine şi busuioc (produs de Hofigal),
care va înlocui apa de băut, vă recomand
mierea Hofimel, produs al firmei noastre.
Este cu desăvârşire interzis consumul de carne de porc, miel, vită, pui,
oaie, zahăr industrial, alcool, pâine albă (veti
consuma numai pâine de graham sau pâine neagră)
După primele trei luni de tratament,
vă rog să ne contactaţi telefonic la
021.334.00.26. La acest număr de telefon
veti primi indicaţii fitoterapeutice suplimentare şi eventual, orientarea spre un
consult dermatologic în Capitală.
Până atunci, vă urez multă sănătate şi să
auzim de bine!

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dr. Teodor Sissea

Eveniment

Expoziţie cu produse ecologice la salonul
Harmony-Romexpo
Salonul Harmony a fost locul unde
s-au găsit sfaturi personalizate, tehnici,
tratamente şi produse naturale pentru
seninătatea unei vieţi cotidiene pline
de prospeţime! Salonul a fost deschis
între 9 şi 11 mai la Romexpo pentru toţi
amatorii unei vieţi armonioase. Salonul
şi-a propus să se transforme într-o ocazie de a simţi, gusta şi trăi timp de 3 zile
starea de bine creată de produsele şi
serviciile profesioniştilor domeniului.

Participanţii au avut prilejul de a
se familiariza cu cinci teme deosebite:
“Sănătate, frumuseţe, formă” - despre medicina naturală, tratamente şi
terapii de remodelare corporală, produse cosmetice naturale, “Echilibru şi
forţă” - tehnici de concentrare, relaxare
şi gestionare a stresului: Yoga, Tai Chi,
Qi Gong, Reiki, “Alimentaţia pentru
starea de bine” - produse biologice, dietetice, suplimente alimentare, ceaiuri,
vinuri BIO, cereale, miere, uleiuri, plante
aromatice, “Habitat sănătos” - Feng
Shui, produse pentru confort şi starea
de bine, produse pentru aromaterapie, obiecte decorative şi accesorii Zen,
multimedia, “Relaxare şi vitalitate” SPA - centre balneare şi de tratament,
cărţi şi reviste cu teme de wellness.
Compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. a fost reprezentată de: Chim.
Anca Daniela Raiciu, Ing. Cornelia Manoliu, Dr. Emil Cristea, Dr. Mircea Costinescu.
La capitolul prezentări Dna Raiciu
Anca Daniela a prezentat materialul
“Celulita – fenomen sau boală?”

Pentru o copilărie mai sigură
Cu prilejul Zilei Naţionale de luptă
împotriva violenţei juvenile, Poliţia
Capitalei, prin Serviciul de Analiză şi Prevenire, în parteneriat cu Fundaţia pentru
Jurnalism şi Cultură “Heron”, au organizat în data de 5 iunie a.c. o manifestare
în Orăşelul Copiilor. La eveniment au
fost prezente cadre de poliţie, sociologi,
copii din centre ce aparţin Direcţiei de
Ocrotire Socială a Copilului Sector 4 şi
preşcolari de la Grădiniţa nr. 272 din
sectorul 6 al Capitalei, cadre didactice
şi jurnalişti. Manifestarea a avut ca scop

sensibilizarea opiniei publice, a factorilor de decizie cu privire la fenomenul
de violenţă asupra copiilor, existent atât
în societate, dar mai ales în instituţiile
de învăţământ. Copiii prezenţi au avut
din partea organizatorilor şi sponsorilor
(printre care s-au aflat Compania HOFIGAL şi Rom Total Pres), mai multe surprize, multe premii pentru câştigătorii
concursurilor şi cadouri pentru toţi. De
remarcat întâlnirea surpriză cu celebrul
câine Zorro şi ceilalţi câini poliţişti şi cadre de la Serviciul de Poliţie Canină.

HOFIGAL, membru al
Uniunii Federale a IMM-urilor
din Germania - BVMW

Cu peste 53.000 de firme membre şi nenumărate asociaţii colaboratoare, BVMW Uniunea Federală a Intreprinderilor
Mici şi Mijlocii - Uniunea Întreprinzătorilor Germani, este o
asociere de interese în slujba întreprinderilor mici şi mijlocii
(sectorul micro), neutră din punct de vedere politic, voluntară şi independentă, într-o Germanie a regiunilor economice
integrate în piaţa internă europeană.
Uniunea federală a întreprinderilor mici şi mijlocii se angajează pentru sistemul economiei sociale de piaţă şi pentru
un patronat liber în Europa, totodată răspunzător pentru comunitate.
Pentru prima oară ca membru al BVMW, HOFIGAL S.A.
participă, pe 19 iunie a.c., în localitatea Hamburg, la un stand
special amenajat pentru România şi prin amabilitatea Dnei
Adina Uttes, membru de onoare BVMW. Compania HOFIGAL
va fi reprezentată la acest eveniment de dl. Ştefan Manea şi
dna Carmen Popescu.

CONGRES DEDICAT
MEDICILOR DE FAMILIE
Direcţia Generală Medicală a
Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative (M.I.R.A.) în colaborare cu: Universitatea de Medicină
şi Farmacie ,,Carol Davila”, Spitalul
M.I.R.A. “Prof. Dr. D. Gerota”, Centrul de Diagnostic şi Tratament al
M.I.R.A. ,,Prof. Dr. N. Kretzulescu”,
Asociaţia Medicilor de Familie din
România, Fundaţia ,,Prof. Dr. D. Gerota, Fundaţia ,,ELBE
- îngrijiri la domiciliu”, Asociaţia „Sf. Nectarie Taumaturgul”, va organiza în perioada 26-28 iunie 2008 în Bucureşti,
la Centrul Cultural al M.I.R.A., str. Mircea Vodă nr. 17, sector 5,
primul CONGRES DEDICAT MEDICILOR DE FAMILIE.
La această manifestare ştiinţifică sunt invitaţi să participe
medicii de familie care, în acelaşi timp, vor putea să-şi prezinte lucrări şi aspecte din activitatea medicală personală.
Congresul va avea şi sesiuni de postere. Pe toată durata
manifestării se vor organiza standuri dedicate firmelor producătoare de medicamente şi aparatură medicală şi de carte
pentru editurile cu profil medical. Detalii în numărul viitor.
Compania HOFIGAL va fi implicată activ, atât ca sponsor,
cât şi în activitatea ştiinţifică.
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Parteneriat - Literatura de specialitate

O prezenţă notabilă
în parteneriatele HOFIGAL
Din luna iunie a.c. S.C. Hofigal Export
Import S.A are un nou partener - Fundaţia Special Olympics din România. Potrivit
protocolului încheiat între cele două instituţii, parteneriatul respectiv presupune ca
membrii acestei asociaţii (copiii cu sindromul Down) să primească produse naturale - marca Hofigal. Totodată, ei vor deveni

membri ai Federaţiei Române de Golf (în
baza parteneriatului dintre Hofigal şi Clubul de Golf „Lac de Verde”, club membru
F.R.G.) şi va beneficia de şedinţe de echitaţie gratuite la 4U Company Breaza, unde în
funcţia de Preşedinte se află dna Cristina
Manea.
Fundaţia Special Olympics din România a fost înfiinţată în noiembrie 2003, ca parte integrantă a mişcării sportive internaţionale
Special Olympics. Special Olympics contribuie
la integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, încurajând comunicarea prin
sport. Special Olympics oferă persoanelor
cu nevoi speciale şansa de a-şi descoperi şi
dezvolta potenţialul şi calităţile sportive prin
intermediul programelor de pregătire şi al
competiţiilor sportive. Astfel, sportivii Special
Olympics au ocazia de a deveni membri activi
ai familiei şi ai comunităţii din care fac parte.
Special Olympics constituie o experienţă care
insuflă energie, sănătate, încredere în sine şi
bucuria de a trăi.
Ambasadori
De la fondatoarea mişcării, Eunice Kennedy Shriver - sora preşedintelui american John
F. Kennedy, şi până la Nelson Mandela, Ar-

MAFIA FARMACEUTICĂ & AGRO-ALIMENTARĂ
Dr. Luois De Brouwer M.D.
Medicina modernă este condusă de puternica oligarhie a marilor grupuri chimico-farmaceutice care, graţie prodigioaselor mijloace financiare, ajung să condiţioneze alegerile guvernanţilor, politica şi instituţiile de sănătate.
Medicamente, vaccinuri, bunuri de larg consum periculoase sunt puse în circulaţie şi rămân
pe piaţă, în ciuda accidentelor provocate.
Riguros documentat, Dr. Louis De Brower nu ezită să demonstreze existenţa fraudei, a abuzului de încredere şi escrocheria din sânul sistemului nostru de sănătate.
O carte care merită să fie citită
de cât mai mulţi oameni şi difuzată în toate ţările civilizate.
Este o dovadă de responsabilitate!
ISBN 978-973-88437-1-4
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Nadia Comăneci
nold Schwarzenegger, cântăreţi celebri ca U2,
Jon Bon Jovi şi Stevie Wonder, figuri legendare ale sportului, ca Michael Jordan sau Nadia
Comăneci, multe alte personalităţi din lumea
întreagă au promovat mesajul Special Olympics, participând la evenimentele organizate
de Special Olympics International (SOI) sensibilizând astfel opinia publică mondială.
Nadia Comăneci este vicepreşedinte al
Comitetului Director al Special Olympics International.
Cristian Ţopescu este membru in Comitetul Director al Special Olympics Romania.

Sugestii terapeutice

Tratamentul cu produse
naturale al afecţiunilor ORL
În cadrul emisiunilor SĂNĂTATEA TV
(prima televiziune on line cu care HOFIGAL
are o colaborare permanentă) Prof. dr. Dorin Sarafoleanu, şef Clinică O.R.L la Spitalul
Sfânta Maria ne spune ce este amigdalita,
de câte feluri este: neinfecţioasă (produsă
de factori fizici: băutura rece, alimente prea
reci/fierbinţi, curent, care produc o iritaţie la
nivelul mucoasei) sau infecţioasă. Principalul simptom al amigdalitelor este prezenţa
gâtului inflamat şi dureros la care se adaugă simptome adiţionale, precum febra,
congestia nazală şi guturai, noduli limfatici
inflamaţi.

Principalul factor de risc
pentru amigdalită este contactul
apropiat cu o persoană infectată
Picături contagioase ce conţin agenţi
patogeni ajung în aer atunci când o persoană infectată respiră, tuşeşte sau strănută; infecţia apare prin inspirarea aerului ce
conţine aceste particule infectante. Infecţia
poate apărea de asemenea în cazul în care
agenţii patogeni ajung pe piele sau obiecte
care vin în contact cu gura, nasul, ochii sau
alte membrane mucoase.
Obstrucţia nazală determină apariţia
unei respiraţii de tip oral, fapt ce creşte riscul de amigdalită.
Cu toate că nu există o dovadă clară
care să indice o implicare a fumului de ţigară în producerea amigdalitelor s-a constatat
o incidenţă crescută a amigdalectomiilor
(procedeu chirurgical de îndepărtare a
amigdalelor palatine), la copiii expuşi fumului de ţigară. Amigdalitele produse de viruşi
durează în mod normal între patru si zece
zile; infecţia bacteriană durează puţin mai
mult. Dacă simptomele includ inflamaţia
gâtului, febra peste 38,3 °C şi noduli limfatici inflamaţi, etiologia este cel mai probabil
streptococică. Angina streptococică, diag
nosticată prin consult medical de specialitate, impune urmarea unui tratament antibiotic. În unele cazuri, amigdalitele se pot
croniciza. Îndepartarea chirurgicală a amigdalelor (amigdalectomia) poate fi recomandată pacienţilor, tinând cont de trecutul lor
de boală faringo-amigdaliană, precum şi de

anamneză şi examenul obiectiv. Este necesar consultul medicului specialist în una
din urmatoarele situaţii: inflamaţia gâtului
însoţită de cel puţin două din următoarele
semne de infecţie bacteriană:
n febră 38,3 °C sau mai înaltă;
n depozite alb-gălbui pe suprafaţa
amigdalelor;
n amigdale sensibile şi inflamate; noduli limfatici cervicali (noduli prezenţi în
zona gâtului inflamat);
n dureri abdominale si cefalee (dureri
de cap); dificultăţi severe la înghiţit; durere
localizată numai pe o parte a gâtului; amigdalita sau inflamaţia gâtului aparută după
contactul cu o persoană infectată;
n prezenţa a cel putin cinci episoade de
amigdalită pe an deşi tratamentul adecvat
a fost aplicat;
n persistenţa respiraţiei orale, a sforăitului sau a unei voci nazale, groase, răguşite;
n semne de deshidratare precum uscarea gurii şi a limbii şi oligurie (prezenţa unui
volum urinar scăzut).
Pentru prevenirea acestei boli, compania HOFIGAL are în portofoliu câteva produse naturale ce ajută bolnavul care suferă
de acest tip de afecţiuni.
1. Echinacea (capsule) are în compoziţie extract concentrat de Echinacea (Echinacea purpurea) şi este destinat suplimentării dietei pentru susţinerea şi echilibrarea
activităţii sistemului imunitar (creşte activitatea fagocitelor; stimulează activitatea

limfocitelor şi producţia de limfokine); susţine mecanismele de apărare nespecifică
împotriva unor agenţi patogeni virali şi microbieni; efecte benefice prin acţiune antioxidantă, antiinflamatorie. Asigură aportul
de substanţe bioactive necesar funcţiilor
fiziologice ale sistemului imunitar şi pentru
ameliorarea simptomatologiei unor infecţii
acute sau recidivante ale căilor respiratorii
superioare (gripă, guturai, adenoviroze),
oreion, herpes; infecţii ale căilor urinare;
tonic general în astenia de primăvară; efecte benefice pentru accelerarea vindecării şi
scurtarea perioadei de convalescenţă după
boli febrile; afecţiuni legate de senescenţă..
2. Flavovit C (comprimate masticabile) conţine complex de substanţe active
din extract total din fructe de cătină (Hippophae rhamnoides) şi extract fluid de lemn
dulce (Glycyrrhiza glabra), vitamina C, ascorbat de sodiu, ascorbat de magneziu .
Este un supliment alimentar natural cu
proprietăţi vitaminizante, de remineralizare
a organismului, de prevenire a proceselor
de îmbătrânire a ţesuturilor (acţiune antisenescentă); imunostimulatoare nespecifică
a organismului (acţiune sinergică cu interferonul a), măreşte rezistenţa organismului
la bolile infecto-contagioase; antianemică;
antiinflamatorie generală şi de regenerare a
pielii şi mucoaselor; de potenţare a eficacităţii tratamentului antimicrobian în infecţii
bacteriene; accelerează procesul de vindecare a plăgilor şi arsurilor.
continuare în pagina 40
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continuare din pagina 39

Contribuie favorabil la profilaxia aterosclerozei şi apariţia bolilor cardiovasculare; încetineşte procesele de degenerare
tisulară datorită acţiunii nocive a radicalilor
liberi superoxidici şi reduce procesul de
îmbătrânire precoce şi riscul apariţiei de
neoplazii (transformare celulară oncogenă);
activează metabolismele glucidic, protidic,
lipidic şi favorizează sinteza şi activitatea
unor polipeptide cu funcţii biologice esenţiale. Se recomandă cu rol de echilibrare a
sistemului imunitar (adjuvant în tratamentul general al unor infecţii bacteriene sau
virale acute şi cronice); diferite forme de
avitaminoze; cardioprotector (protejează
vasele coronare); anemii; fragilitate capilară, flebite, varice; artroze; adaptogen (stres,
creşte rezistenţa organismului la infecţii, în
special la copii, vârstnici, fumători, alcoolici,
în perioade de suprasolicitare fizică şi intelectuală, surmenaj, convalescenţă după
boli febrile); hepatoprotector; după traumatisme sau postoperator pentru accelerarea procesului de cicatrizare şi de prevenire
a complicaţiilor septice; tonic general al
organismului (tonifică şi regenerează ţesuturile prin refacerea structurii colagenului şi
a fibrelor elastice şi fixează calciul în oase).
3. Origavir (soluţie picături orale ) conţine extract de şovâr (Origani herba), extract de lemn dulce (Liquiritiae radix)
Asocierea celor două extracte face ca
produsul să aibă efecte favorabile în ameliorarea afecţiunilor căilor respiratorii superioare prin stimularea funcţiilor biologice ale
aparatului respirator şi creşterea capacităţii
de apărare locală la infecţii; are proprietăţi
expectorante şi sedative ale tusei,
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fluidifică secreţiilor bronşice şi faringiene,
este un bun antiseptic al căilor respiratorii
(naso-faringiene şi traheo-bronşice); imunostimulator nespecific al organismului şi
de creştere a rezistenţei generale a acestuia
împotriva infecţiilor respiratorii specifice sezonului rece.
Origavir este un supliment alimentar
care asigură aportul de substanţe bioactive cu proprietăţi complexe pentru echilibrarea dietei în: infecţii acute şi cronice ale
căilor respiratorii (gripă, guturai, angine,
etc.), ameliorarea simptomelor neplăcute în
stările gripale, îndeosebi în fazele de debut
(tuse iritativă, jenă respiratorie, febră, inapetenţă, etc), în laringite, traheite, bronşite
acute şi cronice, tuse convulsivă.
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4. Uleiul volatil de lavandă obţinut
din inflorescenţele proaspete de lavandă
(Lavandula officinalis). Are acţiune sedativă, antispastică (relaxant muscular), antiinflamatoare, hipotensivă, antiseptică,
cicatrizantă, stomahică şi carminativă,
aromatizantă, tonic general. Uleiul volatil de lavandă se recomandă intern ca şi
calmant (tulburări nervoase, insomnie,
agitaţie, dureri precordiale, tahicardii),
antispastic (spasme de diferite etiologii), diuretic, colagog, antiseptic (infecţii
acute ale căilor aeriene superioare, catar
traheo-bronşic), aromatizant, stimulează
apetitul şi extern - calmant şi antifebril,
antiseptic şi cicatrizant al rănilor şi zonelor inflamate, flebite, ulcer varicos, aromatizant în preparate cosmetice, tonic în
stări de astenie.
5. Uleiul volatil de salvie este obţinut
din frunze de salvie (Salvia officinalis)
Intern are acţiune coleretic-colagogă, carminativă, antiseptică, uşor hipoglicemiantă, antispastică, colecistocinetică,
antioxidantă, antitermică, uşor sedativă,
bacteriostatică şi extern: antiseptică, hemostatică locală, cicatrizant-reepitelizantă, tonică, astringentă.
Se recomandă în inflamaţii gastrointestinale, balonări abdominale, diabet,
dischinezii biliare, reumatism, varice, vaginită atrofică, bronşite cronice (intern)
iar extern: în gingivite, aftoză bucală, abcese dentare, amigdalite, faringite, răni
purulente, contuzii, ulceraţii tegumentare, varice.
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6. Gemoderivat 1DH (Extract glicerinohidroalcoolic) din muguri de brad
alb (Abies alba Miller, Abies pectinata)
Într-o doză 1,0 ml, are în compoziţie extract glicerino hidro alcoolic diluat 1 DH din
muguri proaspeţi de brad alb şi acţionează ca
remineralizant, stimulent al formării de ţesut
osos şi de fixare a calciului în oase, stimulent
al eritropoiezei, antiinflamator, antibacterian,
antiviral, imunostimulator nespecific.
Se recomandă în demineralizări şi afecţiuni osteo-articulare (rahitism, tulburări de
creştere ale oaselor, osteoporoza infantilă şi
a adultului), hipocalcemii uşoare, tulburări
neuro-musculare secundare carenţei de
calciu, tulburări de dezvoltare a dentiţiei,
carii dentare de demineralizare, anemie hipocromă, infecţii acute şi cronice din sfera
ORL (rinite, sinuzite, faringite, amigdalite,
adenoidite, rinofaringite recidivante ale copiilor). De asemenea, este imunostimulator
nespecific la persoane cu istoric de infecţii
frecvente ale căilor respiratorii.
7. Gemoderivat 1DH (Extract glicerinohidroalcoolic) din muguri de coacăz negru (Ribes nigrum)
O monodoză conţine 2,0ml extract glicerinohidroalcoolic diluat 1 DH din muguri
proaspeţi de coacăz negru şi stimulează
corticosuprarenala pentru secreţia unor
hormoni cu proprietăţi antiinflamatorii şi
antialergice (acţiune cortizon-like), activează catabolismul ureei, acidului uric şi colesterolului, stimulează metabolismul protidic
(normalizează valorile albuminelor alfa2,
beta şi gamaglobulinelor din serul sanguin),

stimulează eozinofilia, reduce VSH-ul, creşte
rezistenţa la frig a persoanelor sensibile.
Se recomandă ca drenor universal, hiposuprarenalism, în sindroame alergice acute şi
cronice (rinite şi conjunctivite, astm şi bronşite alergice, edem Quincke, urticarie cronică,
dermatite alergice, dermatoze, sensibilizări
la medicamente etc.), prevenirea şi inhibarea
stărilor inflamatorii de diverse cauze.
Prescrierea sa este indicată în: rinite şi rino
faringite recidivante, sinuzite, emfizem pulmonar, bronşite cronice, parotidite, artroze şi
unele forme de reumatism inflamator (artrite,
poliartrite, artrita psoriazică, spondilita anchilozantă), boli ale aparatului digestiv (gastrite,
hepatite cronice, pancreatite cronice), dis-

metabolism, adenom de prostată, prostatita
cronică, chisturi ovariene şi fibrom uterin, retinopatie diabetică şi tulburări de percepţie,
hemeralopie, leziuni retiniene, diminuarea
acuităţii vizuale, atrofia nervului optic, glomerulonefrita acută postinfecţioasă.
8. Gemoderivat 1DH (Extract glicerinohidroalcoolic) din mlădiţe de măceş (Rosa canina)
O monodoză de 1,5ml conţine extract
glicerinohidroalcoolic diluat 1 DH din mlădiţe proaspete de măceş şi are acţiune antiinflamatorie, antialergică, vitaminizantă,
osteoblastică, antialgică, astringentă intestinal, vasoprotectoare, imunostimulatoare
şi antiseptică.
Se recomandă în inflamaţii recidivante
ale căilor respiratorii superioare la copii (rinofaringite, traheobronşite, otite), gripă,
anemie postinfecţioasă, scădere ponderală,
întârzieri de creştere la copii, astenie şi stări
de epuizare, cefalee vasomotorie, decalcifieri osoase şi demineralizări juvenile, osteoporoză postmenopauză, herpes recidivant,
diaree cronică, sinovite şi artrosinovite, prurit, eczeme, furunculoză recidivantă, fragilitate capilară.
Tratamentele cu plante medicinale
sunt utilizate în medicina naturală din cele
mai vechi timpuri şi au fost de multe ori în
centrul controverselor asupra efectelor benefice.
Utilizarea plantelor în terapii naturale
se bazează pe fitocomplecşii activi pe care
plantele medicinale şi aromatice le conţin.
Chim. Daniela Raiciu
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Capcanele
mortale
ale viciilor
Cartea dlui Mircea Iovu, profesor la
Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila”, are o manieră persuasivă, dar
totodată pragmatică, în a dezvălui
pericolele unor vicii mai vechi sau mai
noi ale omeniri, care sunt din ce în
ce mai periculoase, în special pentru
noile generaţii. Cu invitaţia de a citi
această carte, vă prezentăm, la rubrica
consacrată specialiştilor din domeniul
sănătăţii, ca o sinteză a problematicii abordate în acest volum, prefaţa
semnată chiar de către autor.
“Cu toate că tutunul şi alcoolul, din
punct de vedere medical sunt droguri
toxice, consumul lor a rămas legal, fiind
asociat cultural cu plăcerile vieţii. Este un
paradox care complică mult acţiunile de
combatere a tabagismului şi alcoolismului, cu toate efectele lor nefaste.
În lume există 1,1 miliarde de fumători din care mor anual 4,9 milioane din
cauza tabagismului. Numai în regiunea
europeană mor în fiecare an 1,2 milioane de locuitori de boli legate de tabagism. De aceea, în ultimele decenii, tutunul nu mai este considerat un produs
care dăunează sănătăţii, ci ca unul care
curmă viaţa.
Fostul preşedinte al Franţei, Jaques
Chirac spunea într-un discurs ţinut la a
23-a sesiune a Centrului Naţional al Profesiunilor de Sănătate la 14.02.2002:
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„O ţigaretă fumată înseamnă 11 minute
de speranţă de viaţă mai puţin. Aceasta
dă de gândit..!”

Jumătate din barbaţii şi femeile care
fumează mor ca urmare a tabagismului
lor. Moartea survine în urma unor boli legate direct de tabagism, cum sunt cancerul pulmonar, cancerul laringelui, limbii,
gâtului, pancreasului, de col uterin, de
esofag, cancerul gastric, renal, vezical, de
sân, de prostată, de colon sau altor afecţiuni, ulcer stomacal şi duodenal, puls
accelerat, aritmie cardiacă, hipertensiune
arterială, angină pectorală, artrite, flebite,
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gangrenă, astm bronşic, bronşită cronică
etc.
Numărul ţigaretelor arse anual a
crescut constant de la 1686 de miliarde
în anul 1850 pâna la 5500 de miliarde în
anul 2000.
În ultimul deceniu consumul s-a plafonat, fiind de 5419 miliarde de ţigarete în
anul 1990. Numărul fumătorilor a scăzut
dramatic în ţările Uniunii Europene, cu excepţia Portugaliei, ca urmare a politicilor
de descurajare a consumului produselor
din tutun. În schimb a crescut consumul
în ţările din estul Europei, ca urmare a
acţiunii de promovare agresivă dusă de
industria tutunului, în special asupra tinerilor, femeilor şi defavorizaţilor.
După o anchetă facută în România
asupra populaţiei active urbane, 46%
dintre bărbaţi şi 38% dintre femei fumează, aceasta în timp ce în tări ca Finlanda,
Islanda, Italia, Slovenia şi Suedia procentul fumătorilor, de peste 15 ani, a scazut
sub 25%. Este îngrijorător faptul că, în
special, procentul tinerilor care fumează
este în creştere, el atingând în ţara noastră 57% pentru cei de 16 ani. Procentul
fetelor fumatoare depăşeşte pe cel al
bărbaţilor de aceeasi vârstă în multe ţări
din Europa.
Tutunul conţine nicotină, un drog (legal) foarte toxic care dă dependenţă la
fel ca heroina, dar conţine şi aproximativ
1000 de compuşi chimici care, arşi împreuna cu 600 de aditivi în retorta chimică
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numită ţigaretă, dau alţi
4000 de compuşi aflaţi în
fumul produs, dintre care
unii foarte toxici, ca oxidul
de carbon şi hidrocarburile
aromatice policiclice.

Alcoolul este un drog
depresiv
Este uşor absorbit în
sânge, de unde ajunge la
creier. Consumat frecvent şi
în cantităţi mari poate crea
dependenţă, numită alcoolism. În majoritatea ţărilor
este drogul cel mai folosit.
Consumul de alcool este
un fenomen cultural, dar şi
o problemă majora de sanatate publică. Folosit la mese
între prieteni, pentru unii
alcoolul a devenit un obicei
alimentar, iar pentru alţii un
anxiolitic şi un antidepresiv.
Accidentele, traumatismele
şi conduitele cu risc sunt cauzate de beţie, iar cancerele,
cirozele, complicaţiile cardio-vasculare sunt cauzate
de un supraconsum cronic.
În multe ţări el este a doua
cauză de mortalitate evitabilă şi este prima cauză de
mortalitate a bărbaţilor între 15 şi 29 de ani.
Alcoolismul este o boală de care
aproape nimeni nu este la adăpost. Îngrijorător este faptul, constatat în urma
unui sondaj, că 83% dintre tineri consumaseră băuturi alcoolice, iar 43% dintre ei
au atins starea de ebrietate. Deşi există o
scădere a consumului mediu pe locuitor,
s-a produs şi o creştere a consumului de
băuturi slab şi mediu alcoolizate, ca berea
(54,4 litri/locuitor).
Conform unui raport OMS mortalitatea prin boli asociate consumului de alcool este în crestere în România, atingând
122,2 la 100.000 de locuitori.
Datele din studiul ,,Sănătatea reproducerii” arată că procentul femeilor care
beau a crescut de aproape 10 ori din 1996
până în 1999, totodată a crescut şi numărul gravidelor care beau, cu toate consecinţele asupra fătului.
În lume există aproximativ 62 milioane de persoane afectate de alcool.

Din aceste cauze, alcoolul reprezintă o importantă problemă de sănătate,
cu costuri sociale mari care necesită
abordări multiple, ca şi tutunul. De
adăugat că 85-95% dintre alcoolici
sunt şi fumători. Pentru combaterea
şi restrângerea tabagismului şi alcoolismului sunt necesare măsuri la nivel
internaţional şi naţional, măsuri educative pentru populaţie, măsuri de prevenire, restrictive, legislative etc.

Cu toate efectele dezastruoase asupra sănătăţii
publice şi cu toate costurile
mari ale tabagismului şi alcoolismului, politicienii nu
se implică în acţiunile de
combatere a tabagismului
şi alcoolismului. Nu pot spune alegatorilor ceea ce nu le
face plăcere să audă pentru
că nu-i mai votează.
Nu am aflat ca în programul vreunui partid politic, preocupat de starea
de sănătate a populaţiei şi
nivelul ei de trai să figureze
probleme de combatere a
consumului de droguri legale, acţiuni de prevenire a
efectelor lor, de reducere a
consumului lor etc.
Ziarele nu publică articole, seriale, cu caracter educativ privind problemele fumatului şi consumului de alcool,
cu toată marea lor importanţă (în cazul în care o cunosc),
pentru a nu deranja cititorii
fumători sau consumatori de
alcool, fapt ce ar duce la scăderea tirajelor ziarelor.
Ceea ce nu pot spune
politicienii şi ziariştii ar trebui să spună cu voce mai
tare Organizaţiile Neguvernamentale (ONG-urile) care nu au ce pierde şi care ar trebui sprijinite de guverne.
Încerc să prezint probleme care, fără
exagerare, pot fi numite vitale şi care nu
vor face plăcere multora dintre concetăţenii mei, cu speranţa că unii vor reuşi să
le înteleagă şi, mai mult, să renunţe la droguri. Pentru aceasta este necesar sprijinul
familiei, al prietenilor, al societăţii civile.
Este privilegiul generaţiei noastre
să schimbe cultura drogurilor legale...”
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Ca urmare a unor măsuri la nivel de
stat, sub presiunea organizaţiilor
non-guvernamentale, în ţările UE numărul fumătorilor a scăzut dramatic.
În acest timp a crescut alarmant
consumul de tutun în ţările din estul
Europei, în special în rândul tinerilor
şi femeilor. Din păcate România este
în fruntea acestui top al creşterii. Cu
un număr de peste 6,5 milioane de
fumători, România trece şi în „fruntea” ţărilor bolnave.
După datele prezentate de Prof.
Mircea Iovu în cartea domniei sale
„DROGURI LEGALE”, în România
46% din bărbaţi şi 38% femei fumează, în timp ce în ţările UE numărul
fumătorilor a scăzut sub 25%. Ce este
cel mai îngrijorător pentru România
este faptul că tineretul fumător depăşeşte 57% (copii peste 12 ani).
Reducerea tabagismului nu se poate
face cu „lozinci batjocoritoare”, acceptate de organele statului român. Spre
exemplu, pe un panou publicitar este
scris la bază „TUTUNUL DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂŢII”, iar sus este
prezentată o femeie care fumează şi
exclamă „ADEVARATA PLĂCERE”.

Personal, consider că în fruntea
statului, guvernului, printre miniştrii,
conducători de organe centrale, NU
AU CE CĂUTA oameni viciaţi (ce nu
pot constitui exemple positive), după
cum în învăţământ nu au ce căuta
cadre didactice care fumează.
De aceea găsesc remarcabilă constatarea Prof. Mircea Iovu „Nu am aflat,
ca în programul vreunui partid politic,
preocupat de starea de sănătate a populaţiei şi nivelul ei de trai, să figureze
probleme de combatere a consumului
de droguri legale, acţiuni de prevenire
a efectelor lor, de reducere a consumului lor, etc.”
De asemenea în întreaga mass media, au loc sporadic acţiuni educative
şi de informare a dezastrului asupra
sănătăţii reprezentat de tutun.
Iată de ce S.C. HOFIGAL EXPORT
IMPORT S.A. şi-a propus de mai mulţi
ani obţinerea unui produs natural
care să realizeze două lucruri:
n Să stopeze dependenţa;
n Să detoxifice organismul pentru
reluarea activităţii normale.

Reclamele mascate pe posturile
de televiziune sunt o altă formă de
inconştienţă. În schimb, dacă vii şi
dai informaţii despre un produs care
poate reduce dependenţa de tutun
şi induce detoxifierea organismului,
„faci reclamă” firmei.
Este regretabil că atât costurile
imense ale tabagismului cât şi consecinţele sociale dezastruoase ale
acestuia nu sunt luate în seamă de
către organele de drept, ba mai mult,
acestea sunt primele care fumează.
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Şi a reuşit prin suplimentul alimentar
TS TUTUN STOP.
Ce ar trebui să ştie conducătorii noştri fumători?

Acţiunea nicotinei
asupra creierului
În creier, nicotina imită acţiunea unui
neurotransmiţător, acetilcolina, se
fixează pe receptorii nicotinici, situaţi
la suprafaţa a numeroşi neuroni. Are
un efect stimulator asupra sistemului
nervos central şi amplifică secreţia de
dopamină prin activarea neuronilor
care o produc.
Dopamina, neurotransmiţător din
grupa catecolaminelor, precursor
de noradrenalină, eliberată la nivel
neuronal, are un rol fundamental în
creier pentru controlul motricităţii
şi acţiunii de stimulare a sistemului
cardiovascular, iar la nivelul întregului organism induce un oarecare
confort, cu o stare generală de bine.
Creierul omului ştie exact ce cantitate de dopamine şi endorfine să
elibereze, aşa încât senzaţia de “bine”
trăită să fie relativ scurtă şi să nu
provoace dependenţă.
Ca medicament, dopamina difuzează în tot organismul (nu doar în
sistemul nervos) şi are o acţiune zisă
inotropă pozitivă (de creştere a forţei
de contracţie a inimii), fiind folosită
de urgenţă în caz de şoc cardiogenic,
infecţios, hipovolemic (insuficienţă
circulatorie acută consecutivă unei
diminuări rapide a volumului sanguin circulant) sau traumatic.
Nicotina este un toxic puternic, cu
acţiune rapidă şi poate produce uneori la ingerare o intoxicaţie acută, ce
se manifestă prin: tulburări
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digestive, cefalee, paloare, convulsii cu mişcări musculare necontrolate, transpiraţie abundentă, delir,
asfixie, tulburări cardiace, puls neregulat, HTA, respiraţia se îngreunează, poate surveni moartea prin
sincopă cardiacă sau prin paralizia
muşchilor respiratori şi a centrului
respirator bulbar.

Efectele
negative de scurtă
durată:
ncreşterea ritmului cardiac, în medie
20-30 bătăi /min
ncreşterea tensiunii arteriale
nlezarea mucoaselor buzelor, limbii
şi cerului gurii.
nîngălbenirea dinţilor

n iritarea mucoasei naso-faringiene,
cu diminuarea sau modificarea selectivă a mirosului
n iritarea laringelui
n iritarea ochilor
Prin consumul de nicotină, bariera
creată între analizatori şi sistemul
nervos duce la reacţii întârziate la
stimuli, la uzarea mai rapidă a celulelor nervoase şi la pierderea capacităţilor de concentrare, de atenţie, de
memorare, rezultând şi o scădere a
inteligenţei.
De asemenea, nu se mai permite
arderea normală a grăsimilor din
corp, determină creşterea nivelului
colesterolului, micşorarea diametrului arterelor, blocaje în vasele de
sânge, creşterea tensiunii arteriale şi
a riscului de infarct miocardic.

Trecută din plămâni în sânge, aldehida acetică se depune pe diferite
molecule (proteine şi acizii nucleici)
provocând mutaţii genetice. Drept
urmare, pielea îmbătrâneşte mult
mai repede, iar la femeile însărcinate,
provoacă malformaţii ale fătului, care
se poate naşte cu sechele.
Cred că sunt suficiente argumente pentru a ne ALEGE oameni capabili să ne
conducă la o viaţă normală, naturală,
nu la una viciată, aşa cum sunt ei.
Mi-aş dori să ştiu câţi vor citi lucrarea
scrisă de Prof. Mircea Iovu - această
capodoperă a sănătăţii – şi mai ales,
câţi o să şi reuşească să se lase de
fumat.
Doresc mult calm fumătorilor şi
mai ales, un gând bun pentru a-şi
iubi familia şi de ce nu, chiar pe
ei..!
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Reţete naturale de sezon

Cura de dezintoxicare şi regenerare
a organismului
De regulă organismul se curăţă singur de
toxine, dar cînd acesta este slăbit curăţirea de
toxine nu mai funcţionează cum trebuie. Este
bine să ajutăm organismul să se refacă. Natura
şi specialiştii ei oferă numeroase remedii pentru refacerea şi întărirea corpului.
Câteva recomandări referitoare la regimul de viaţă:
levitaţi grăsimile, prăjelile,
ouăle, alcoolul, tutunul, cafeaua,
dulciurile cu mult zahăr, băuturile
sintetice, conservele;
lconsumaţi cât mai multe
crudităţi, legume fierte, orez fiert,
fulgi de cereale, pâine graham sau
de secară, lapte şi produse lactate,
peşte;
l beţi cît mai multă apă, sucuri
naturale, ceaiuri;
lfaceţi mai multă mişcare,
măcar o jumătate de oră de mers
pe jos zilnic;
l gândiţi pozitiv, lăsaţi grijile
pentru altadată;
lacordaţi mai mult timp îngrijirii corpului în totalitatea sa - minte
şi trup; studiaţi articole despre sănătate, despre plante, despre produse
cosmetice naturale, veţi vedea că,
cu cât aflaţi mai multe despre acestea cu atât vă veţi gândi mai serios
la dumneavostră însivă. Veţi vedea
până la urmă că nu este aşa de greu
să respectaţi aceste minime cerinţe... (www.edituraForYou)
Este bine de ştiut că regimul de
detoxifiere nu determină şi slăbirea. El are rolul de a curăţa corpul de toxine,
radicali liberi. Acest regim nu trebuie sa fie
foarte sever, adică să ducă la înfometare, anorexie, deficit de vitamine şi minerale. Trebuie doar să dai din nou drumul la motorul care
ţine organismul sănătos şi puternic.
Tincturile de soc sau trei fraţi pătaţi
sunt binevenite în curele de detoxifiere. Pentru apărarea organismului de efectele tutunului folosiţi TS Tutun Stop. Aromaterapia este
benefică şi în curele de detoxifiere. Folosiţi în
candele ulei de lămâie, ulei de mentă şi cel
de portocale.
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Recomandarea noastră e următoarea:
combinaţi regimul de viaţă descris mai sus cu
un consum de câteva căni de ceai, completaţi
necesarul de fibre sănătoase, urmati o cură de
Hofisil şi oţet din fructe, dacă sunteţi fumător şi aţi consumat alcool în exces folosiţi produsele de mai sus, iar aromaterapia va completa fericit pentru dvs. cura de detoxifiere.

nPăpădie. Este, prin excelenţă, planta ficatului. Are proprietatea de a stimula secreţia
bilei, dar are si efecte diuretice si depurative.
Se pun o linguriţă de plantă uscată sau doua
linguriţe de plantă proaspată (frunze, flori sau
radacina) la 200 ml apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 minute, se strecoară şi se beau 2 căni
pe zi.
n Brusture. Stimulează funcţiile de drenare ale rinichilor şi ale pielii, având efecte depurative. Ceaiul
se prepară cu 2 linguri de rădăcină
mărunţită la un litru de apă clocotită. Se acoperă vasul şi se lasă să infuzeze 15 minute, apoi se strecoară.
Se bea îndulcit, în cursul unei zile.
În locul infuziilor de plante puteţi
opta pentru suplimentele alimentare Hofigal cu efect de detoxifiere,
care combină in proporţii optime
anumite extracte de plante şi substanţe nutritive ce favorizează eliminarea toxinelor din organism. Găsiţi
asemenea preparate în farmacii sau
în magazinele cu produse naturale.

Principii importante

Plante cu virtuţi detoxifiante
Dacă aţi decis că este momentul să urmaţi
o cură depurativă, nu vă puteţi lipsi de ajutorul preţios al plantelor, în special al celor care
au proprietăţi depurative şi diuretice. Iată câteva exemple:
nUrzica. Este cunoscută drept planta care
„curăţă sângele”. Se bea zilnic, timp de 10 zile,
câte o linguriţă de suc de urzică, amestecat cu
apă în părţi egale sau 2 căni de infuzie (preparată cu 2 linguriţe de plantă la 250 ml apă fiartă).
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nÎn timpul regimului de detoxifiere este recomandabil să se
renunţe la tutun şi alcool, pentru a
nu bombarda organismul cu noi toxine, în timp ce acesta se străduieşte să le elimine pe cele acumulate
deja.
nDimineaţa, beţi sucul de la o
lămâie diluat într-un pahar mare cu
apă (poate fi apă uşor mineralizată
sau apă plată, eventual încălzită).
n Înaintea fiecărei mese este recomandabil să beţi suc natural de portocale (stoarceţi
o portocală).
nFolosiţi la prepararea mâncărurilor mirodenii precum cimbru, rozmarin, busuioc,
care au virtuţi detoxifiante.
nPracticaţi o activitate fizică moderată,
preferabil în aer liber, pentru a stimula procesul de eliminare a deşeurilor din organism.
(www.revistaioana.ro/Articole_93886)

Farm. Gabriela Vlăsceanu

Adrese utile

UNITATE
CLEOFARM 1 Colentina
CLEOFARM 2 Crângaşi

ADRESA
Şos. Colentina nr. 76, s2
Calea Crângaşi nr. 87, s6

TELEFON/FAX
021-240.28.53;
fax: 021-241.15.41
021-220.02.87;
fax: 021-220.01.93
021-314.15.45;
fax: 021-315.93.11
021-424.22.69/
021-424.22.70
021-334.51.35/
021-334.00.26;
fax: 021-334.59.05
021-221.18.94;
fax: 021-212.18.93
021-311.70.43;
fax: 021-312.45.30

MOBIL
0730.087.692
0730.087.686

FARMACON

Str. Colţei nr. 7, s3

Farmaciile HYM Malcoci

Str. Malcoci nr. 2B, s5

SEDIUL HOFIGAL

Intrarea Serelor nr. 2, s4

TERAFARM

Bd. Lacul Tei nr. 65, s2

VICTORIA

Bd. N. Titulescu nr. 3, s1

Hof Natural
Plant
SPIRUSĂNĂTATEA
Ploieşti
SPIRUSĂNĂTATEA
Breaza
COMPLEX
Terapie Naturală
“Alexandra”
CENTRU
Medical
“HofiMed”

Str. Tineretului, bl. 206,
parter, Giurgiu

0246-221.246

0730.087.698

Str. Grigore Cantacuzino
nr. 185, bl. 150A

0244-51.90.24;
fax: 0244-40.75.44

-

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

0244-34.32.22;
fax: 0244-34.30.94

-

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

0244-34.29.75/
0244-34.32.96;
fax: 0244-34.30.94

-

Şos. Colentina nr. 76,
bl. 111, parter, s2

021-240.73.40/
031-808.89.98

0730.087.694

0341-805.257

0721.750.903

0241-515.427

0745.855.536

0241-617.046

0745.049.234

LIDA NATURAL
FARMACON
EMIN & SUN

Constanţa, str. Cişmelei
19, bl. 3, sc.B, ap. 23
Constanţa, str. Mihai
Viteazu nr. 51
Constanţa, str. Daliei nr. 6,
str. Baba Novac nr. 1

0730.087.685
0730.087.687
0730.087.673
0730.087.693
0730.087.684

În aceste unităţi se acordă consiliere gratuită, iar în unele dintre ele
produsele HOFIGAL pot fi cumpărate fără adaos comercial
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