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Căutând
secretele
îmbătrânirii…
Ing. chim.

ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

Secretul este unul singur:

sunteţi la fel
de tineri ca
sistemul
imunitar !

imun la pătrunderea unui virus,

Sistemul imunitar
„Calitatea fundamentală a sistemului
imunitar constă în ABILITATEA de
a recunoaşte orice “străin” din corpul
omenesc. Indiferent dacă este vorba
de o bacterie care circulă în sânge,

Oamenii de ştiinţă dau o importan-

de un virus ascuns într-un ţesut sau

ţă crucială legăturii directe dintre

de o celulă bolnavă, SISTEMUL

sistemul imunitar şi îmbătrânire (să

IMUNITAR O VA CĂUTA, O VA

fii bătrân şi totuşi să te simţi bine,

DESCOPERI ŞI O VA DISTRUGE.

să fii util, să ai satisfacţii şi să te afli

Sistemul imunitar are o memorie

în formă fizică şi mentală). Oamenii

“VIZUALĂ”; recunoaşte caracteristi-

care depăşesc vârsta de peste 70-80

cile chimice ale proteinelor străine.

ani au un sistem imunitar care func-

INTELIGENŢA IMUNITARĂ recu-

ţionează perfect.

noaşte vechii invadatorii (compuşi
chimici individuali ce se numesc

Dar, ce este sistemul imunitar,

ANTIGENI). Un antigen este o

ce calităţi are ?

substanţă care provoacă un răspuns

bacterie, fung, celulă canceroasă, sau
chiar o porţiune a unuia din aceste
organisme. Celulele sau ţesuturile
unui alt individ uman (cu excepţia
gemenilor) acţionează, atacă şi sunt
atacate (la transplant, funcţia imunitară este suprimată).

Organele imune
Organele sistemului imunitar se numesc limfoide, deoarece ele se ocupă
de formarea şi dezvoltarea celulelor
albe din sânge, dintre care cele mai
importante sunt limfocitele (linia
întâi de apărare).
- continuare în pagina 44 -

August/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

1

Vara pleacă... Toamna vine...

Vara pleac\...

Ş

i uite-aşa, mai cu caniculă, mai cu câte-o ploicică zburlită, zgârcită sau exagerat de darnică în precipitaţii, vara
2008 se pregăteşte să se retragă de pe
răbojul estival.
Este bine? Este rău? Greu de răspuns într-o singură apreciere, pentru că anotimpul
estival este o problemă multinaţională şi multiculturală, intersectată de tradiţii şi „fiţoşenii”
de import, opulenţă deşănţată şi calicie lustruită; cu distracţii ”pe bune”, sănătoase şi revigorante, dar şi paranghelii groteşti cu personaje
carnavaleşti.

ţinute “pe loc”; în locaţii exotice, tradiţionale
sau renovate în stil rustic sau occidental...
Dar... între dorinţă şi expectaţie (aşteptare) se
insinuează întotdeauna perfid, ca un guşter otrăvit, putinţa - acea blestemată concretizare sau realitate care, mai devreme sau mai târziu, te aduce
cu picioarele pe pământ... Iar aterizarea din zbor,
ca orice aterizare, poate fi lină sau abruptă, forţată, în picaj, cu oarece necazuri sau nefericiri!
Aşa şi cu Vara, care se pregăteşte să-şi strân
gă bagajele şi să ne spună „pa şi pusi măi români,
că eu plec pentru un an şi vă las pe mâinile cumetriţei Toamna!”

fiind terorizaţi de facturi, taxe, impozite, şpăgi,
dobânzi, comisioane, penalizări, debranşări,
reparaţii, amenzi şi multe alte „kikiţe” bine
meşteşugite de actuala tranziţie.

b

vara „nefiind ca iarna”, gogoşile fierbinţi
şi mincinoase cu care ne-au amăgit (ştim
noi cine) ne-am cam ars punga (coşul zilnic adică), cea ce a însemnat insinuarea unor obiceiuri
absolut noi în tradiţionalele noastre luni de vară,
mai ales august (gustar) ... chiar că acum de abia
dacă putem „gusta” un fruct pe zi, atât sunt de
scumpe roadele de prin livezile ţării.

b

După încă un an de validare a statutului
nostru de europenizare, ce-am câştigat şi ceam pierdut la acest esenţial capitol al existenţei
noastre -încă fragilă şi vulnerabilă- în ceea ce
priveşte odihna sau tihna concediului? Căci
vara, ca anotimp vremelnic, se confundă cu
marea, muntele, plaja, călătoriile, excursiile.
Cu bronzatul, înotul, somnul pe rupte, refugiul
în natură, distracţii, mult sport, lucruri noi.
Ofertele sunt incredibile, năucitoare, cu
pliante superbissime, cu meniuri sofisticate; la
hoteluri, case ori vile, corturi, iahturi; cu piscine, terenuri, cai, telegondole, vaporaşe, bărci;
cu „all inclusiv”, credite de vacanţă ob-
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Cu gândul la ce va să vină, ne amintim ce
ne-a plăcut şi de ce? Ce nu ne-a plăcut şi de ce?
Ce-am fi dorit şi nu ne-a prea fericit. Şi ce-ar
trebui să facem ca să ieşim din acest anotimp
„mai curaţi, mai uscaţi şi plini de optimism
solar”.
Dacă o luăm metodic şi statistic, la nivelul
bunului simţ (nu din sondaje sociologice şmenerite) putem trage câteva concluzii realiste şi
interesante:

b

puţini români au avut parte de o vară
dulce, fierbinte şi tihnită, deoarece nu şiau putut strânge fondurile suficiente din timp,
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cei cu dare de mână s-au putut delecta cu
distracţi noi şi neobişnuite românului de
rând. Dar din câte ne-au trecut pe la urechile
noastre cele cuvioase, nici ei nu au prea fost
fericiţi. Chestie de metabolist, cam dereglat,
deoarece când ai un card burduşit cu euroi
”fără număr” se întâmplă un fenomen paradoxal: nu mai ştii ce să-ţi cumperi... ştiind că poţi
să-ţi cumperi orice. Începi cu risipa şi-o ţii aşa
până ce te plictiseşti... dar te plictiseşte, ceva de
groază! Sau te apuci de chestii mai neobişnuite,
venite fie din import fie din surse ad-hoc, prin
locurile unde te-a aruncat hazardul huzurului
financiar. Or se ştie, noutăţile cu care omul nu
a fost obişnuit şi pe care se apucă să le experimenteze la vârsta când stereotipia funcţională,
emoţională sau mentală se ciocneşte amarnic
cu noi algoritmuri, la o vârstă coaptă sau răscoaptă, duc la ceva ce seamănă a orice, numai
a bucurie nu! Ce să-i faci? Taci şi rabzi, până ce
te întorci frumos acasă, unde îţi scoţi pârleala
deziluziilor povestind verzi şi uscate, în stilul lui
Münchausen, cel cu născocirile la rang de artă.
Şi totuşi... Vara, fierbinte, fremătătoare,
plină de ispite şi trăiri incandescente, este ceva
ce ne umple existenţa cu amintiri, experienţe,
succese, încercări, experienţe fără de care neam simţit „strepeziţi” la suflet şi posaci.
Excesele pe care ni le permitem ne duc
către blândul post ce se termină pe 15 august,
când clinchetul duios şi ferm al toamnei ne
aminteşte de rutina existenţei.
Şi uite-aşa, după ce aşezăm în albumul
cu fotografii, în colecţia personală de filme,
CD-uri, DVD-uri sau alte găselniţe la modă,
ce-am făcut în această vară, ne gândim la ceva...
inevitabil, inevitabil, inevitabil
dar necesar şi chiar benefic, fraţilor: pentru că...

Vara pleacă... Toamna vine...

Totu[i… Toamna vine!

O

rice fericire durează trei zile sau…
trei luni, dacă este vorba de minunata Vară fierbinte şi dornică
în distracţii, după care ne trezim
în pridvorul unui anotimp guvernat de ceva
buimăceală, dureri de cap, maldăr de facturi,
stropi de ploaie, noroaie până-n gât, datorii la
creditorii pentru creditul de vacanţă, măsluit
meşteşugăreşte de linguşitorii din publicitate.
Ne-nvârtim, ne sucim şi nu prea ştim ce
să facem dacă sfârşitul lui august ne prinde pe
picior greşit… dacă nu am prevăzut că, după
orice bal, vine şi-un pic... “de spital”!
Cu toate acestea, spiritul umoristic şi autozeflemitor al românului nu se dezmite, mai
ales dacă este obişnuit să vadă dincolo de ceaţa
nesiguranţei, a rutinei şi-a imprevizibilului,
sâmburele de speranţă capabil să-i remonteze
resursele de adaptare … cu zicala “las că n-o fi
dracul atât de negru!”
Putem evalua anotimpul bacovian - mohorât, tern, noros, ploios, cu alt fel de instrumente emoţionale, raţionale şi spirituale, dacă
o dorim cu adevărat.

Ce argumente ne-ar fi utile?

¶

S-a terminat cu hălăduiala, mesele copioase la iarbă verde şi odihna nemăsurat de lungă, iar kilogramele în plus trebuiesc
date jos iute-iute! Şi ce metodă mai sigură decât programul viguros, strict, cu ceasul deşteptător, cu traficul infernal, cu obligaţiile casnice,
părinteşti, care te aduc repede la greutate mai
cumsecade?

¶

Începutul toamnei este cel al căsătoriilor, logodnelor, revederii rudelor, ocazii
care te mai dezmorţesc. Treburi, aranjamente,
întâlniri, cumpărături pentru sezonul răcoros,
pentru cămara cu murături, gemuri, zacuscă.
Altă garderobă, vise rozalii pentru cei frumoşi,

tineri şi svelţi, sau scrâşnete de măsele pentru
pântecoşii naţiei, care nu s-au abţinut de la nimic ce le-a poftit imaginaţia gurmandă.

¶

Vine şcoala! Cea primară sau dinaintea
ei (grădiniţa). Farmecul şi nostalgia
unor amintiri de care ar trebui să rămânem
agăţaţi cu disperarea înecatului, pentru că măreţia inocentei puiului de om la porţile raiului numit cunoaştere nu poate fi dijmuită de
nici o lege pământească. Depinde doar de noi,
adulţi, tineri sau bunici, ca să metamorfozăm
sclipirea aurului cenuşiu din fiecare copil în
har, aptitudine, germinaţie şi rostuire într-o
viaţă cât de cât ordonată.

¶

Adolescenţii “şturlubatici”, nebuni de
mirajul libertăţi pot fi cu adevărat fericiţi în acest anotimp când debutul liceului, al
studenţiei, reprezintă cea mai densă provocare
pentru aspiraţiile proprii.

¶

Culegerea roadelor de prin livezi, câmpuri, ogoare, grădini, vie sau pădure,
poate fi un spectacol numit împlinire, chiar şi
atunci când natura n-a fost bună şi ascultătoare.

¶

Chiar dacă în mintea multor români
ţârâie obsedant refrenul:
“Cri, cri, cri, Toamnă gri
Tare-s mic şi necăjit
Nu credeam c-ai să mai vii….”

Toamna vine însă, ca de obicei şi nu este o
regulă ca şi în acest an 2008 să fie musai „lungă,
udă şi zăludă„ ... ne aşteaptă şi zile blânde, scăldate în cromatica peisajului din locuri pitoreşti,
neatinse de valul otrăvit al defrişării, asfaltării,
parcărilor hidoase sau al urbanizării. Căutând
un colţ din prietena Natură, ne putem bucura
din când în când de farmecul unui lac, de poteca din pădure, de parcul din preajma locuinţei,

de grădiniţa din faţa blocului. Numai să vrem
să căutăm astfel de oaze de sănătate şi tonus.

_

Începe stagiunea de toamnă din lumea artelor frumoase şi poate n-ar fi
rău să–nvăţăm şi altceva decât „zgâitul tâmp”
la televizor (ci doar selectiv şi cu măsură). Un
spectacol de muzică, dans, teatru, expoziţie,
vernisaj, film, târg de carte sau de alt profil ne
crează un alt reper existenţial şi ne conduce
subtil către noi forme de cunoaştere.

_

Dacă ne colindă semnele unor boli
de sezon, nu-i musai să le-aşteptăm
muşcătura; le putem îmblânzi prin noi terapii,
cât mai naturale, bazate pe odihnă activă, dietă, masaj-automasaj, gimnastică mintală (un
hobby nou, bazat şi pe comunicare), excursii
în locuri ale copilăriei sau în altele, capabile să
ne stârnească emoţii.

_

Şi-apoi, curăţenia de toamnă poate însemna un bilanţ a ceea ce am realizat
până acum - bun sau rău. Nu este timpul pierdut să operăm anumite schimbări în ciclul nostru de viaţă. Privind atent natura, am putea observa că aceasta are o putere magică, vecină cu
miraculosul. Frunzele care cad din copaci nu
reprezintă un sfârşit, ci o pregătire inteligentă
pentru un alt început: cel de dincolo de iarnă,
când murmurul vieţii explodează în triumf.

_

Dacă ne simţim cu adevărat copii ai
Naturii, nu ne rămâne decât să-i cinstim veşnicia printr-o atitudine înţeleaptă,
echilibrată şi de discernământ.
Aşa că, în loc de “Aoleu, vine Toamna!”
poate-ar trebui să gândim şi să credem în alt
îndemn lăuntric...
„Bine-ai venit, Toamnă dragă !”
psiholog Maria Şerban
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Sfaturi de sezon

FRUCTELE ŞI LEGUMELE MINUNI DE SĂNĂTATE
Generozitatea şi înţelepciunea
naturii continuă să ne uimească în
permanenţă, oferindu-ne în lunile
ce fac trecerea de la vară la toamnă, belşug de savoare, de miresme
şi de culori: fructele şi legumele.
La nivelul solului, ascunse de
frunze, în tufele din grădini sau
atârnate de crengile pomilor, nu
trebuie decât să întindem mâna
şi să ne bucurăm de cadourile
naturii. Aceste cadouri îndeplinesc
minim trei dorinţe: ne vindecă, ne
satură şi ne încântă simţurile.

O sinteză a tuturor mineraleleor
pământului
Miracol de vitalitate şi de energie, născute din forţa vie a pămantului, a soarelui
şi a apei, oamenii s-au străduit încă din
cele mai vechi timpuri să înţeleagă şi să
exploateze la maxim ceea ce natura ne
oferă. Astfel, pentru om, fructele şi legumele ar trebui să fie cântărite în aur chiar
dacă în prezent ele reprezintă doar felul
doi sau trei de mâncare. Astăzi fructele
au devenit doar un desert, ultimul fel de
mâncare după o masă încărcată de preparate din carne şi oamenii le-au pierdut
înţelesul şi forţa vitală ce ne ajută în vindecare.
Fructele şi legumele conţin toate mineralele pământului, fiind o sinteză miraculoasă. Printre acestea:
lCalciul - baza sistemului nostru osos,
lFierul - cel ce regenerează linia roşie celulară,
lFosforul - indispensabil pentru creier şi
energie musculară,
lMagneziul - activator al digestiei,
lPotasiul - diuretic şi tonic cardiac,
lSodiul - asigură activitatea intestinală.
Fructele şi legumele conţin vitamine, enzime, zahăr total diferit faţă de cel
obişnuit extras din sfeclă sau trestie;

4

toate acestea sunt distruse prin prelucrarea termică. Proprietăţile mineralizante,
vitaminizante şi acţiunile preventive şi
curative ale fructelor şi legumelor sunt
unanim recunoscute. Menţionăm doar
câteva acţiuni ce trebuie să ne convingă
de necesitatea folosirii lor zilnice în alimentaţie:
nAcţiune diuretică - elimină acidul uric
şi alte toxine
nAcţiune alcalinizantă - benefică celor
ce suferă de boli de stomac sau de ficat, de
gută şi de reumatism
nAcţiune laxativă - favorizează tranzitul
intestinal, apără de autointoxicaţii şi de ateroscleroză
nAcţiune vitaminizantă - benefică pentru aportul zilnic obligatoriu
Fructele şi legumele ascund multe secrete ale vindecării în numeroase afecţiuni şi
este foarte important să ştim că prelucrarea
lor termică duce la pierderea enzimelor, cele
ce stau la baza activităţii celulare corecte.
Studiile stiinţifice au demonstrat că
fructele, legumele, cerealele pot să prevină
sau chiar să vindece boli grele cum ar fi bolile cardiace, bolile digestive, cancerul.
Printre regulile de bază în alegerea fructelor şi legumelor ar trebui să se afle în primul rând:
lPe cât posibil cumpăraţi fructe şi legume româneşti, a căror origine biologică
o puteţi cerceta (fructele şi legumele de
import sunt de dimensiuni mari şi foarte
frumos “coapte” având un aspect ce încântă
doar privirea, nu şi... organismul)
lSpălaţi fructele şi legumele în mai
multe rânduri de apă, fiindcă de cele mai
multe ori nu provin din culturi naturale şi
sunt tratate cu produse toxice
lMâncaţi fructele cu coajă pentru că
aceasta este foarte bogată în vitamine şi
enzime şi legumele trebuie să fie prelucrate
termic minim, “în abur”.
Este un adevăr că vegetarienii sunt mai
sănătoşi şi mai dinamici, energia şi vitalitatea acestora fiind mai uşor de observat.
Acestea se explică prin cantitatea mare de
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substanţe bio-active pe care vegetarienii
o ingeră. Recordurile de longevitate sunt
atinse mai ales de oamenii care trăiesc în localităţi din zone retrase, acolo unde poluarea este redusa şi alimentele conservate nu
ajung. Foarte mulţi oameni devin vegetarieni atunci când sunt atinşi de o boala gravă şi medicul le cere schimbarea regimului
alimentar.
Concluzia acestui articol este că alimentaţia are un rol foarte important
în prevenţia şi vindecarea afecţiunilor, mulţi dintre foştii bolnavi aflându-se în viaţă datorită schimbării
alimentaţiei.
Aşa cum a spus şi Eminescu: “Natura
nu minte niciodată”, iar acesta este motto-ul
Hofigal şi ghidul ce coordonează întreaga activitate de producţie şi cercetare a
colectivului. Hofigal vine în ajutorul nostru, al tuturor celor ce zilnic avem nevoie de un aport de minerale şi vitamine,
cu o gamă largă de produse dintre care
amintim doar câteva: Spirulină cu extract
total de cătină, Cătinofort, Flavovit C, Polivitamine naturale de Hofigal cu Calciu
şi Magneziu, Protein Forţă, Gemoderivat
din mlădite măceş, din muguri brad alb,
din mlădiţe cătină roşie.

n

Spirulină cu extract total de cătină – intervine în reglarea şi echilibrarea principalelor funcţii metabolice şi
imunologice ale organismului; spirulina
este o sursă bogată de proteine, conţine
o gamă largă de aminoacizi, acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, polizaharide, vitamine
hidrosolubile şi liposolubile, hormone vegetali, enzime, microelemente şi pigmenţi
active biologic; extractele din fructul de
cătină - sursă naturală polivitaminică (cea
mai bogată sursă de vitamine A, E, carotenoizi, vitaminele C, P şi întreg complexul B), microelemente bioactive (fosfor,
calciu, fier, magneziu, potasiu) precum şi
acizi graşi esenţiali.

Sfaturi de sezon
Spirulina, denumită stiinţific „Spirulină
Platensis”, o algă albastră apărută la interferenţa regnului vegetal cu cel animal şi Cătina albă „Hippophae rhamnoides”, un arbust
spinos cu frunze argintii şi fructe roşii sunt
cunoscute de mulţi ani ca plante „dătătoare
de viaţă”. Cunoaşterea noutăţilor legate de
compoziţia spirulinei şi a cătinei ca plantă
întreagă (fruct, frunze, seminţe, scoarţă) a
condus la realizarea unui nou produs „SPIRULINA CU EXTRACT TOTAL DE CĂTINĂ”
- supliment alimentar complex, ecologic,
care intervine în echilibrarea principalelor
funcţii metabolice şi imunologice ale organismului.
Produsul „Spirulină cu extract total de
cătină” se recomandă îndeosebi: SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ, ADOLESCENŢILOR,
CELOR CE COSUMĂ BĂUTURI ALCOOLICE
SAU FUMEAZĂ EXCESIV.

n

Cătinofort - supliment alimentar cu
proprietaţi vitaminizante, de remineralizare a organismului, de completare
a deficienţelor nutriţionale, de protecţie a
celulei hepatice, imunomodulatoare, antiaterosclerotică, antioxidantă, de creştere
a rezistenţei la efort fizic şi intelectual prin
aport energetic mărit, antianemică.
O capsulă operculată conţine: pulpă
prelucrată de fruct de cătină (Hippophae
rhamnoides), pulbere spirulină (Spirulina
platensis), ulei esenţial de cimbru (Thymus
vulgaris), ulei esenţial de brad (Abies alba),
ulei esenţial de mentă (Mentha piperita).

n

Flavovit C - asigură aportul de nutrienţi şi substanţe bioactive necesar pentru echilibrarea sistemului imunitar (adjuvant în tratamentul general al
unor infecţii bacteriene sau virale acute
şi cronice); diferite forme de avitaminoze;
anemii, fragilitate capilară; anorexie; creşte rezistenţa organismului în perioadele
de suprasolicitare fizică şi intelectuală,
surmenaj, convalescenţă după boli febrile; efect de protecţie a celulei hepatice; 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.
Un comprimat oblong conţine un complex de substanţe active din sucul de fructe
proaspete de cătină (Hippophae rhamnoides), vitamina C, ascorbat de sodium şi ascorbat de magneziu.

n

Polivitamine naturale de Hofigal
cu Calciu şi Magneziu - ulei de căti
nă+Ca+Mg – asigură aportul de nutrienţi
şi substanţe bioactive pentru susţinerea
funcţiilor metabolice ale organismului şi
menţinerea stării de sănătate. Are efecte
pozitive datorită proprietăţilor şi acţiunilor: vitaminizantă, antianemică; hepatoprotectoare, antiaterosclerotică, antioxidantă; imunomodulatoare; de creştere a
rezistenţei la efort fizic şi intelectual prin
aport energetic mărit: de remineralizare a
organismului (calciul este esenţial pentru
transmiterea impulsului nervos, contracţie musculară, funcţie cardiacă şi permeabilitatea capilarelor şi membranelor
celulare; magneziul joacă un rol vital în
diferite activitaţi enzimatice, în transmiterea impulsului nervos şi excitabilitatea
musculară).
În compoziţia unui comprimat sunt
incluse ulei de cătină (Hippophae rhamnoides), Mg2+, Ca2+ şi excipienţi

n

Protein Forţă - asigură aportul optim de nutrienţi necesar în dietele
echilibrate cantitativ şi calitativ care menţin
integritatea funcţiilor fiziologice ale organismului; echilibrare a sistemului imunitar
(adjuvant în unele infecţii bacteriene sau
virale acute şi cronice); corectarea carenţelor de proteine, vitamine, minerale; anemii; adaptogen şi stimulant al echilibrului
fizic şi psihic; inducerea unor efecte de
protecţie a celulei hepatice; tonic general
al organismului, inclusiv stimulant al activităţii sexuale, energizant prin echilibrare
alimentară.
Un comprimat conţine: pulbere de
Spirulină (alga cianofită Spirulina platensis),
proteină foliară din ţelină pe suport (Apium
graveolens), ulei volatil de levănţică (Lavandula officinalis) şi ulei de fenicul (Foeniculum
vulgaris).

n

Gemoderivat din mlădiţe de măceş tonic general, vitaminizant, antiinflama
tor, antialergic, favorizează creşterea la copii.

n

Gemoderivat din muguri de brad alb
– remineralizant (reglează metabolismul
fosfo-calcic), stimulează creşterea în inalţime,
stimulant al poftei de mâncare, stimulează eritropoieza, imunostimulator nespecific.

n

Gemoderivat din mlădiţe de cătină
roşie - stimulează linia eritroproietică şi trombocitară, hepatoprotector, normalizează valorile proteinelor serice şi co-

lesterolului, indicat în tulburări ale creşterii
ponderale şi tulburări ale dentiţiei.
Acestea sunt doar câteva produse din
vasta gamă a Hofigalului ce aduc îmbună
tăţiri substanţiale ale stării dumneavoastră
de sănătate şi este important să fie luate sub
îndrumarea unui medic. Pentru informaţii suplimentare rugăm sunaţi la tel: 021 334 00 26.
Dr. Clara PĂtrugan
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Sfaturi de sezon

Bolile cardio-vasculare şi căldura verii
În sezonul cald, cu temperaturi
care trec uşor peste temperatura
internă a corpului uman, adică
aproximativ 37 grade Celsius,
aparatul cardio-vascular este
supus unui efort de adaptare,
astfel încât temperatura internă
a corpului, a sângelui arterial, să
nu sufere oscilaţii care pot afecta
homeostazia şi astfel să fie dereglate toate procesele biofizice şi
biochimice de la nivel extracelular
şi intracelular.

M

enţinerea homeostaziei corpului
uman, menţinerea volemiei, a
tensiunii arteriale în limite norma
le presupune un permanent efort de adaptare din partea inimii, a muşchiului cardiac şi
din partea sistemului arterial şi venos.
Persoanele care au suferinţe funcţionale
sau organice ale aparatului cardio-vascular
vor avea mai uşor dereglări la nivel cardiac
(palpitaţii, dureri retrosternale) şi vascular,
în special cerebro-vascular (ameţeli-vertij,
dureri de cap/cefalee) etc.
În această perioadă caldă creşte riscul oscilaţiilor mari de tensiune arterială şi
apariţia anginei pectorale şi a infarctului de
miocard, a accidentelor vasculare cerebrale, a tulburărilor de ritm cardiac şi în general
decompensări (agravări, complicaţii) ale tuturor bolilor cardio-vasculare.
Pacienţii care au angină pectorală sau
au suferit deja un infarct de miocard trebuie să evite expunerea îndelungată la soare,
mai ales în orele caniculare şi pe lângă tratamentul medicamentos dat de medicul de
familie şi cardiolog, este recomandat şi un
tratament fitoterapeutic.
Produsele HOFIGAL utile la aceşti pacienţi sunt în special Coenzima Q10 de 15 sau
30 miligrame, L-carnitin complex, Passisclerotin, Ulei de peşte (dacă există si o dislipidemie, cu un nivel al colesterolului ridicat),
Păducel-capsule şi gemoderivate (porumb,
liliac, arin negru, păducel).
În general se recomandă o asociere între aceste produse naturale pentru ca efectul terapeutic să fie maxim, asocierea fiind
facută într-o schemă de tratament de

6

către un medic cu experienţă în domeniul
terapiei cu produse naturale.
Dacă există la pacientul cu boala cardiacă ischemică şi hipertensiune arterială, trebuie avute în vedere două aspecte:
creşterea tensiunii la valori mari (peste 180
mmHg.) dar şi hipotensiunea arterială (cauzată de deshidratare şi vasodilataţie). Este
necesar că pacientul în această perioadă săşi monitorizeze pulsul şi tensiunea arterială
cât mai des posibil, mai ales atunci când
apar simptome supărătoare sau care nu au
mai apărut până atunci.
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Nevoia de mişcare şi hidratare
Pacienţii cu boală cardiacă şi diabet zaharat au risc de apariţie silenţioasă (fără durere) a infarctului de miocard. La aceştia se
recomandă o suplimentare cu antidiabetice
naturale (Fitodiab, Neuromion, Momordica)
şi suplimente cu rol antioxidant (Flavovit C,
Ulei de cătină, Complet antioxidant etc.)
precum şi celelalte suplimente naturale
deja menţionate.
Tratamentul diverselor afecţiuni cardio-vasculare se poate face atât cronic,

Sfaturi de sezon
cât şi episodic, în această perioadă, cu suplimentele HOFIGAL. Pacienţii care au primit o schemă de tratament natural de la
un medic fitoterapeut e bine să-l consulte periodic (o dată la 2-3 luni) pentru că
există nevoia unei adaptări permanente
a terapiei la starea prezentă a pacientului. Astfel, la un pacient hipertensiv, dacă
tensiunea arterială a fost stabilizată în
perioada rece de primăvară, poate avea
în sezonul cald oscilaţii tensionale, uneori cu hipotensiune ortostatică şi apariţia
ameţelilor, durerilor de cap şi chiar lipotimiei, cu pierderea conştienţei.
Dacă există risc de boală cerebro-vasculară la un pacient care este hipertensiv sau
are o boală cardiacă, este necesar ca pacientul să evite efortul fizic asociat cu expunerea
la soare sau cu consumul de băuturi alcoolice, cafea, băuturi cofeinizate, fumatul. OMS
apreciază că tabagismul e pe cale să devină
principala cauză evitabilă de morbiditate
şi mortalitate din lume (după aprecierile
OMS, la nivel mondial, tutunul ucide anual
aproximativ 4 milioane de oameni, dintre
care 1,2 milioane sunt europeni). Orice fel
de accident vascular cerebral atrage după
un timp repetarea lui, mai gravă, dacă nu se
respectă recomandările medicilor de specialitate şi ale medicilor de familie. În aceste
cazuri, este util de asemenea un tratament
natural cu produse de tipul: Coenzima Q10
forte, Ulei de peşte, Ulei de cătină, Complet
antioxidant, Flavovit C, gemoderivate de
Afin, Arin negru, Păducel etc. asociate într-o
schemă de tratament personalizată pentru fiecare bolnav în parte. Subliniem rolul
Spirulinei (în special cel al Vitaminei B12) din
compoziţia sa.
În această perioadă se agravează de
multe ori şi boala varicoasă, cu apariţia
tromboflebitei sau chiar a trombozei venoase, cu tromboembolie, la pacienţii
imobilizaţi la pat din diverse motive. Din
această cauză e nevoie ca aceşti pacienţi
să aibă un minim de mişcare şi o hidratare bună, la care se pot asocia tratamente
locale cu Supliform şi VenHof precum şi
tratament intern cu Flavovit C, Complet
antioxidant, Tinctură de castan, Gemoderivat de castan.

lare să consulte medicul fitoterapeut pentru a putea să beneficieze de o schemă de
tratament personalizată, cu un efect maximal asupra bolii.
De multe ori tulburările cardiace şi oscilaţiile tensionale au legătură cu starea
de tensiune, de stres psihic. De aceea sunt
utile suplimente care au rol sedativ, cum ar
fi Uleiul de lavandă, Passisclerotin, Somn
uşor, Gemoderivat de tei, Tinctura de valeriană, Passiflora.
În concluzie, pacientul cu boli cardiovasculare trebuie să ştie că în sezonul cald,
mai ales în zilele caniculare, trebuie să se
ferească de mersul prin soare îndelungat,
efortul fizic, consumul de sare şi grăsimi, de
băuturi alcoolice, băuturi ce conţin cofeină,
fumat şi să aibă o schemă de tratament bine
adaptată la suferinţa sa, schemă atât alopată
cât şi cu suplimente naturale, ambele terapii
putând fi luate în paralel, adică asociind la
tratamentul alopat pe cel fitoterapeutic.
Dăm în continuare câteva exemple de
scheme terapeutice asociate:
Pacient de 50 ani, cu boală cardiacă
ischemică şi hipertensiune arterială, venit
de la medicul cardiolog, cu următoarea
schemă:
1. Metoprolol comprimate de 50 mg. 2 cpr. pe zi,
2. Enalapril comprimate de 5 mg. - 2 cpr.
pe zi,
3. Indapamid comprimate retard de 1,5
mg. - 1cpr. pe zi.

La această schemă terapeutică alopată se poate asocia şi o schemă cu produse
naturale Hofigal:
1. L-carnitin complex - comprimate 1
cpr. pe zi.
2. Coenzima Q10 forte-capsule 2 cps.
pe zi.
3. Păducel - capsule 2 cps. pe zi.
Pacient de 75 ani cu fibrilaţie atrială
cronică, insuficienţă cardiacă, hiperten
siune arterială şi hipercolesterolemie.
A primit de la medicul specialist cardio
log următoarea recomandare terapeu
tică:
1. Digoxin comprimate de 0,25 mg.
-1 cpr. pe zi, 5 zile pe săptamână,
2. Acid acetilsalicilic -100 mg pe zi,
3. Enalapril comprimate de 5 mg.
-2 cpr. pe zi,
4. Metoprolol comprimate de 50 mg.
-2 cpr. pe zi,
5. Simvastatin comprimate de 20 mg.
-1 cpr. pe zi.
Se poate asocia la această schemă terapeutică de la medicul de familie şi o schemă
cu produse naturale:
1. Coenzima Q10 forte -3 capsule pe zi.
2. L-carnitin complex -2 comprimate pe zi,
3. Colerd - 3 cpr. pe zi,
4. Ulei de peşte-6 cps. pe zi.
Rezultatele monitorizării vă vor fi prezentate în numerele viitoare.
Dr. Emil Cristea

Scheme terapeutice naturale
asociate
Chiar dacă dozele şi ritmul de administrare al suplimentelor naturale HOFIGAL
este scris în prospectul fiecărei cutii, este
bine ca pacientul cu suferinţe cardio-vascuAugust/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
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Sfaturi de sezon

V

Toamna şi afecţiunile stomacului

enirea toamnei reactivează
afecţiunile stomacului şi duodenului reprezentate de boala
de reflux gastro-esofagian,
gastrită, duodenită şi ulcerul gastric, respectiv duodenal.
Boala de reflux gastro-esofagian este
cauzată de refluxul acidului gastric în esofag
şi se produce când sfincterul esofagian
inferior se relaxează şi se menţine deschis
(în mod normal rămâne deschis doar atunci
când alimentele sunt înghiţite), precum şi de
asocierea refluxului duodenogastric (sărurile
biliare, enzimele pancreatice active).
Semne şi simptome:

n

Pirozis, „arsura” retrosternală postprandială, îndeosebi după ingestia de
cafea, alcool, alimente fierbinţi, citrice, suc de
roşii, produse mentolate. Este favorizată de
clinostatism.
Regurgitaţie - refluarea conţinutului
gastric/esofagian în faringe şi cavitatea
bucală, fără efort, fără greaţă sau contractură
abdominală. De obicei, regurgitaţia este
acidă.
Odinofagie - durere la deglutiţie, care
indică instalarea unei esofagite severe.
Disfagie (deglutaţie dificilă) se constată
rar (20-30%) şi denotă prezenţa stenozei peptice.
Alte fenomene - faringiene, laringiene, bronhopulmonare, cardiace etc.
(dispnee expiratorie, tuse nocturnă, distonie
matinală, dureri precordiale etc.).
Gastrita reprezintă o inflamaţie acută
sau cronică a mucoasei gastrice. Această
inflamaţie duce la apariţia de leziuni ce pot
avea o evoluţie variabilă, de la autocicatrizare
pâna la complicaţii grave cum ar fi hemoragia sau perforaţia.
Adesea gastrita nu prezintă simptome.
Alteori se manifestă printr-o senzaţie de
arsură în partea superioară a abdomenului,
numită pirozis, sau prin greaţă, vărsături
şi durere în capul pieptului. Durerile sunt
accentuate de mesele copioase sau de alimentele excitante, cum ar fi cafeaua, alcoolul,
substanţele grase sau acre, mâncărurile grele,
prăjelile.
Ulcerul gastro-duodenal este o leziune
ulceroasă care depăşeşte mucoasa gastrică
sau a duodenului; bolnavul simte dureri

n
n
n
n
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vii, arsuri, uneori un sindrom dispeptic
asociat - simptome ritmate de masă manifestate periodic, 1-2 perioade dureroase pe
an (de obicei primăvara şi toamna). Stenoza,
hemoragia, penetraţia şi perforaţia sunt principalele complicaţii.
Regim igieno-dietetic :
lDormiţi cu capul mai ridicat (prin adăugarea unei perne în plus sau prin înclinarea
patului cu 15º faţă de planul orizontal.
lEvitaţi dormitul în decubit ventral (pe
burtă). Evitaţi centurile, corsetele sau
îmbrăcămintea prea strânsă pe trup.
lSimptomele pe care le aveţi sunt favorizate de obezitate, constipaţie şi tuse,
motiv pentru care trataţi toate aceste
afecţiuni.
lEvitaţi prânzurile abundente (sunt de
preferat 5-6 mese/zi dar mai reduse
cantitativ).
lEvitaţi cinele copioase şi nu vă culcaţi
mai repede de 1-2 ore de la ultima masă.
Mâncaţi în linişte şi fără grabă.
lCăutaţi să nu fiţi prea obosit sau nervos
când vă aşezaţi la masă.
lMestecaţi bine hrana şi dacă este cazul
trataţi-vă dantura.
lReţineţi alimentele care v-au făcut rău
în trecut şi ocoliţi-le de fiecare dată, fără
imprudenţe.
lReduceţi cantitatea de grăsimi din
alimentaţie.
lNu mâncaţi dulciuri concentrate pe
stomacul gol.
lExcludeţi din alimentaţie ciocolata, cacaoa, condimentele, sucurile de citrice,
sucurile şi supa de roşii, supele de carne,
prăjelile şi rântaşurile.
lReţineţi că alcoolul, fumatul, cafeaua şi
ceaiul veritabil sunt strict interzise.
La fel şi Coca-cola sau Pepsi-cola. Sunt
contraindicate şi alte băuturi carbo-gazoase (apa minerală, sucurile acidulate,
berea, şampania etc.)
Evitaţi aspirina, salicilaţii, fenilbutazona, cortizonul (prednisonul) şi
alte medicamente antiinflamatoare,
antireumatice, antitermice şi antalgice (împotriva durerilor de cap, dinţi,
articulaţii, etc.).
Excludeţi (când este posibil şi doar după
consultarea medicului dumneavoastră)
medicamentele care scad presiunea
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sfincterului esofagian inferior şi favorizează refluxul sucului gastric dinspre
stomac.
Nu uitaţi că în cazul bolii de care suferiţi,
alături de medicamentele prescrise
de medicul dumneavoastră, măsurile
igieno-dietetice enumerate anterior
reprezintă un mijloc terapeutic la fel de
important.
Alături de regimul igieno-dietetic
menţionat mai sus şi de tratamentul prescris de medicul specialist, se poate realiza
o completare prin remedii naturale:
aloe, busuioc, cătină albă, coada calului,
gălbenele, lemn dulce, muşeţel, obligeană,
pătlagina, rozmarin, salcâm, sunătoare,
ştevie, tătăneasă, urzică, varză, zmeur etc.
Produsele Hofigal recomandate în
aceste afecţiuni:

Redigest
Comprimate masticabile sau capsule
conţinând un amestec de concentrate de armurariu şi cuticula de pipota stabilizată.
Conţine:
lProteaze acide
lAminoacizi liberi şi legaţi
lFlavone cu rol în activarea enzimelor
microzomale şi în procesele autooxidative la
nivel celular.
Acţiune:
lHepatoprotector;
lAntiinflamator şi antiseptic la nivelul
tubului digestiv şi al organelor anexe;
lReglează motilitatea tubului digestiv şi
a colecistului;
lPrevine formarea calculilor biliari şi renoureterali, având şi efect litolitic;

Fiamarant
Conţine pulbere de Amaranthus caudatus
herba, pulbere de frunze de topinambur, extract total de Amaranthus caudatus şi pulbere
de frunze de ţelină.
Prin asocierea acestor plante ce acţionează sinergic şi conferă organismului, pe lângă
efectele specifice, o stare de tonifiere, energizare, revitalizare şi fortifiere, produsul este
recomandat în inapetenţă, digestii lente, pentru refacerea florei intestinale şi a echilibrului
gastro – intestinal.

Sfaturi de sezon
Reglacid
O capsulă / un comprimat conţine pulberi
din fructe de cătină (Hippophaë rhamnoides), cuticulă din pipotă de pasăre, floare de
muşeţel (Matricaria chamomilla), sunătoare
(Hypericum perforatum.), amarant (Amaranthus caudatus L), uleiuri volatile de cimbru
(Thymi aetheroleum) şi levănţică (Lavandulae
aetheroleum).
Are o acţiune antiseptică, antiinflamatorie la nivelul tractului gastro-intestinal;
ameliorează unele afecţiuni gastro-intestinale
uşoare şi previne apariţia unor complicaţii şi
evoluţia către forme severe. Reglează aciditatea gastrică, îmbunătăţeşte digestia, protejează mucoasa gastro-intestinală şi stimulează
regenerarea ei.
Se recomandă ca adjuvant în tratamentul
bolilor de stomac şi intestinale, al refluxului
esofagian, a unor stări toxice şi alergice, a
dismicrobismului intestinal şi al indigestiilor
acute. Combate hiperaciditatea gastrică, tulburările funcţionale şi metabolice, consecinţe
ale suferinţei cronice a tractului digestiv.

Uleiul de cătină
Pentru uleiul din fructe de cătină principiile active sunt extrase printr-un procedeu
original, constituind un concentrat natural
alimentar. Compuşii liposolubili din uleiul
de cătină reprezintă un complex polivitaminic cu acţiune regeneratoare asupra metabolismului celular. Principiile active conţinute
sunt, în principal, beta – caroteni, vitaminele
D, E, F, K, deci toate vitaminele liposolubile,
dar şi o serie de produşi polifenolici cu activitate puternic antiinflamatoare.
Acţiunea este de tonifiant general, anti
anemic, vitaminizant; imunomodulator; pro
tector coronarian. Încetineşte procesul de îm-

bătrânire prin consumarea radicalilor liberi
nedoriţi, îmbunătăţeşte funcţia de detoxifiere
a ficatului şi asigură troficitatea celulei hepatice. Prin conţinutul mare în beta – caroten
previne apariţia cancerului;

Spirulina
Normalizează schimburile de substanţe
la nivel celular şi restabileşte legăturile intercelulare Este antioxidantă, stimulează producţia de corticosteroizi, insulină, hormoni
tiroidieni, adrenalină, noradrenalină.
Creşte capacitatea de apărare a organismului faţă de infecţii şi are rol antitoxic prin
facilitarea eliminării metalelor grele, toxinelor
şi radionuclizilor, cu rol important în apariţia
bolilor maligne. Este un bun hipolipemiant şi
hipocolesterolemiant.
Controlează senzaţia de foame şi ajută
procesele digestive.

Lemn dulce
Prezintă o acţiune imunostimulatoare
nespecifică asupra organismului, antiinflamatorie, mucolitică (fluidifiant al secreţiilor
bronşice şi faringiene), expectorantă, antiulceroasă, antispastică, antiagregantă plachetară, antivirală şi antimicotică, efecte de tip
mineralo-corticoid, uşor efect estrogenic.
Este recomandat ca imunostimulator
nespecific, cu efecte curativo-profilactice în
infecţii virale şi micotice, în reechilibrarea deficitului imun după boli infecto-contagioase,
în infecţii acute şi cronice ale căilor respiratorii superioare, bronşite acute şi cronice cu
tuse spastică, în stări inflamatorii gastro-duodenale.
Ca adjuvant în tratamentul ulcerelor gastro-duodenale accelerează cicatrizarea leziunilor ulceroase ale mucoasei digestive.

Complex Detoxifiant Natural
Un comprimat pentru supt conţine extract
de armurariu (Silybum marianum); extract de
busuioc (Ocimum basilicum); extract de cimbru (Thymus vulgaris); extract de zmeură
(Rubus idaeus); extract de roiniţă (Melissa officinalis); extract de mentă (Mentha piperita);
extract de levănţică (Lavandula angustifolia);
extract de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra);
ulei volatil de rozmarin (Rosmarinus officinalis); ulei volatil de mentă (Mentha piperita).
Prin asocierea extractelor din compoziţia suplimentului alimentar “Complex detoxifiant
natural” se realizează un fitocomplex cu o
pronunţată acţiune detoxifiantă generală, care
asigură neutralizarea toxinelor şi eliminarea
acestora din organism.

Coenzima Q10 în ulei de cătină
Are acţiune antioxidantă şi încetineşte procesul de îmbătrânire al organismului.
Îmbunătăţeşte proprietăţile reologice ale sângelui, creşte contractilitatea miocardului şi
a muşchilor striaţi, are acţiune antiaritmică,
antiaterosclerotică, imunomodulatoare. Contribuie la menţinerea echilibrului hormonal
şi ameliorează funcţia reproductivă. Asigură
o energizare celulară, o vitaminizare. Intervenind ca antianemic, antiinflamator, detoxifiant, creşte rezistenţa la efort.

Arin negru–
macerat glicerinat 1 DH
Adjuvant în tratamentul proceselor inflamatorii cu tendinţă la cronicizare (rinosinuzite, otite, bronşite, peritonite, colecistite,
cistopielite, gastrite) şi în alergii de diferite cauze (alimente, conservanţi, aditivi alimentari,
medicamente, plante).

Afin – macerat glicerinat 1 DH
Recomandat în enterocolite, dizenterie,
enterite infantile, colibaciloză intestinală,
colită ulcero-membranoasă, disbioze intestinale, colon iritabil, tulburări dispeptice (meteorism, colici intestinale, diaree, fermentaţie
intestinală excesivă).
Se utilizează cu rezultate foarte bune şi în
stomatite, gingivite, aftoză bucală, ulcer gastro-duodenal.
Ceaiuri precum cel de gălbenele, roiniţă,
sunătoare, cătină, ştevie, simple sau combinate.
Dr. Alice Hogea
August/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
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Sfaturi de sezon

Igiena corporală cu produse
naturale vegetale
“Igiena” este ştiinţa care se ocupă cu promovarea şi menţinerea
sănătăţii individului şi comunităţii.Termenul de “higienă” vine
de la Hygeea, fiica lui Asclepios
(zeul medicinei), zeiţa sănătăţii
şi curăţeniei din Grecia antică.
Igiena nu înseamnă numai spălare, ci reprezintă de fapt o serie
întreagă de condiţii, reguli şi
practici care au ca scop să menţină sănătatea şi viaţa echilibrată,
armonioasă.

P

ielea, graţie florei sale microbiene,
nu permite dezvoltarea în voie a
tuturor microorganismelor, în special a germenilor patogeni, construindu-şi
propriul sistem de apărare antimicrobian.
Un produs de igienă trebuie să cureţe
pielea fără a perturba sistemul de protecţie al acesteia. Un produs de curăţare are
ca rezultat eliminarea unei mari părţi din
flora prezentă pe suprafaţa pielii , menţinând pH-ul pielii la valoarea de 5,5 (suficient de scăzut pentru a limita dezvoltarea
germenilor patogeni, dar destul de ridicat
pentru a nu împiedica dezvoltarea florei
rezidente). Un pH spre acid dăunează bacteriilor bune, cât şi patogenilor, iar un pH
prea ridicat permite dezvoltarea în voie
a tuturor microorganismelor, în special a
germenilor patogeni.
În cele ce urmează, ne vom referi la
igiena corporală şi bucală, prin utilizarea
produselor create de specialiştii Hofigal,
produse extrase din universul vegetal şi
care respectă regulile nescrise ale naturii.
Curăţarea pielii se asigură cu uşurinţă
prin spălarea ei cu apă (preferabil caldă)
şi săpun.
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PLANTHIGEN
Săpun lichid prezentat în flacon de
200 ml şi monodoze de 25 ml. Pe lângă substanţele active cu efect de curăţare
blânda a pielii, conţine extracte bioactive
naturale, cu multiple efecte benefice asupra ţesutului cutanat. Coenzima Q10 este
un excelent furnizor de energie pentru
metabolismul celular, protejând ţesutul
cutanat împotriva îmbătrânirii, ridării şi
degradării acestuia. Extractul de busuioc
(Basilicum occimum) este binecunoscut
pentru proprietăţile sale cu spectru larg
antimicrobian, precum şi pentru proprietăţile imuno-stimulatoare; extractul de
salvie (Salvia officinalis) are efect antisudoripar, astringent, dermoregenerator;
extractul de şovârf (Origanum vulgare)
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acţionează antiseptic, bactericid, are miros aromat şi extractul de cimbru (Thymus
vulgaris) are puternice proprietăţi antimicrobiene, antioxidante.
Igiena corporală este în directă legătură cu igiena intimă, care se referă în general
la igiena zonei genitale. Produsele speciale
pentru igiena intimă nu trebuie să conţină
substanţe agresive. Nu oricare produs este
benefic, datorită sensibilităţii zonei, singurele recomandate fiind cele cu pH neutru.

PLANT INTIM
Gel 50 ml, produs recomandat pentru igiena ano-genitală şi prevenirea diverselor afecţiuni la acest nivel. Este realizat pe bază de principii active vegetale

Sfaturi de sezon
din extractele de salvie (Salvia officinalis), sunătoare (Hyperricum perforatum),
gălbenele (Calendula officinalis), ulei de
cătină (Hippophae rhamnoides), uleiuri
esenţiale de cimbru (Thymus vulgaris),
lavandă (Lavandula officinalis) şi pin (Pinus silvestris) cu acţiune antimicrobiană,
antiinflamatoare, antipruriginoasă, anti
algică, dermorestitutivă, cicatrizantă, ca
pilaro-tonică, calmantă şi de prevenire
şi ameliorare a multiplelor afecţiuni din
zona ano-genitală.
Este indicat în tratarea infecţiilor diverse din zona ano-genitală, a micozelor
însoţite de prurit şi usturimi, a eczemelor
şi a proceselor inflamatorii (hemoroizi,
ulceraţii, fisuri uşoare anale sau vaginale,
furunculoză, herpes).
Se aplică pe pielea curată, după spălare, în strat subţire, pe zonele afectate,
prin masaj uşor. Aplicarea se face de 1-2
ori pe zi, timp de 6-7 zile, apoi de 1-2 ori
săptămânal.

PEDISAN
Gel pentru igiena picioarelor 50ml,
produs recomandat pentru igiena tălpii
piciorului prin reducerea transpiraţiei in
terdigito-plantare şi micozelor locale,
asociate îndepărtării efectelor neplăcute
de iritaţie, miros neplăcut şi dezvoltarea
florei microbiene ce afectează ţesutul cutanat. Selectarea şi asocierea compuşilor
activi prezenţi în extractele din salvie
(Salvia officinalis), busuioc (Basilicum occimum), propolis şi în uleiurile esenţiale
din lavandă (Lavandula officinalis) şi ienupăr (Juniperus communis) în formula
produsului generează efecte antiseptice,
antimicrobiene, antisudorifice, cicatrizante şi dermoregeneratoare. De asemenea,
diminuează transpiraţia excesivă interdigito-plantară, mirosul neplăcut şi, totodată, înlătură micozele locale.
Se aplică pe talpa piciorului sau numai în zonele afectate, după spălare, în
strat subţire, prin masaj usor. Aplicarea se
face de 1-2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, iar
pentru întreţinere o dată la 2 zile.

BUCOPROTECT
Gel pentru igiena cavităţii bucale
50ml, produs destinat igienei şi îngrijirii
cavităţii bucale, pe bază de tincturi de
traista ciobanului (Capsella bursa-pas-

toris), coada şoricelului (Achillea millefolium), gălbenele (Calendula officinalis),
ulei de cătină (Hippophae rhamnoides),
propolis asociate cu uleiurile esenţiale de
fenicul (Foeniculum vulgare), mentă (Mentha piperita) şi portocal (Citrus amara).
Selecţia componentelor şi concentraţiile
acestora respectă echilibrul biologic al
cavităţii bucale, asigurând produsului eficienţă maximă şi o bună toleranţă locală.
Are acţiune antiinflamatoare, cicatrizantă, antiseptică, decongestionantă, de
protecţie a gingiilor şi mucoasei bucale,
de regenerare a ţesutului lezat, de reducere a durerilor cauzate de afecţiunile specifice cavităţii bucale (stomatite, gingivite,
afte, leziuni de proteze, paradontite, etc.)
şi combatere a mirosului neplăcut.
Uleiurile esenţiale de fenicul, mentă
şi portocal conferă produsului nu numai
un miros şi gust agreabil, ci şi o acţiune
bactericidă şi fungistatică.

Datorită compoziţiei complexe, poate fi
utilizat atât pentru îngrijirea gingiilor sensibile, dureroase sau care sângerează uşor, cât
şi pentru tratarea proceselor inflamatorii ale
mucoasei bucale provocate atât de agresiunea microbiană, cât şi de cea mecanică, provocată de protezele dentare.
După spălarea dinţilor, se aplică pe
zonele afectate ale gingiilor şi mucoasei
cavităţii bucale, cu ajutorul periuţei de
dinţi, executând un periaj uşor, de 2-3 ori
pe zi. Se păstrează gelul câteva minute,
după care se poate clăti gura.
O piele curată este capabilă să-şi
menţină sistemul natural de apărare, să
lupte şi să se apere împotriva germeni
lor patogeni.
Ing. Viorica Carabela
Ing. Georgeta Alexandru
- continuare în pagina 12 -
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Sfaturi de sezon
- continuare din pagina 11 -

Prevenirea
sindromului de
picioare obosite
cu ajutorul
produselor
naturale
Activităţile sedentare, care presupun
menţinerea îndelungată a poziţiei în şezut în faţa biroului, a calculatorului, în
maşină sau în avion, sunt o caracteristică
a omului contemporan. De aici decurg şi
o mulţime de neplăceri fizice, dintre care
cea mai frecventă este aceea a picioarelor obosite sau umflate. Dacă această
senzaţie supărătoare este remediată la
timp, poate fi limitată doar la stadiul de
disconfort.
Dacă însă este trecută cu vederea,
atunci disconfortul se transformă într-o
problemă de sănatăte: boli varicoase, ulcere de gambă, edeme mai dificil de tratat şi cu consecinţe negative asupra stării
generale a organismului.
Picioarele obosite sau umflate sunt
rezultatul timpului îndelungat pe care-l
petrecem în picioare, sau pe scaunul din
maşină, cu ele atârnate. Chiar dacă durerile sunt cauzate de boli varicoase, boli de
circulaţie sangvină, flebită sau diabet, se
pot folosi remedii naturale.
Produsul cosmetic VEN.HOF înlătură durerile şi senzaţia de „gambe grele” şi
combate edemele ce se formează împrejurul gleznelor. Se recomandă utilizarea
în cazul picioarelor umflate, obosite din
cauza şederii îndelungate la birou, în picioare, sau a mersului îndelungat pe jos.
Conţine extracte glicerinohidroalcoolice din mlădiţe de afin, muguri de alun,
mlădiţe de viţă-de-vie şi muguri de castan, precum şi ulei esenţial de cimbru,
condiţionate sub formă de gel, care are o
absorbţie rapidă.
Se aplică pe gleznele şi gambele dureroase şi umflate o cantitate de 2 - 3 cm de
gel şi se masează usor în sensul circulaţiei
de întoarcere, până la absorbţia gelului;
se repetă operaţia de 2-3 ori pe zi.
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Gemoderivatele introduse în formu
lă, ca şi uleiul esenţial de cimbru, se fo
losesc şi pentru alte tipuri de afecţiuni,
după cum urmează:

Gemoderivatul din muguri de
alun (Corylus avellana)
Inhibă scleroza ţesutului conjunctiv
pulmonar restabilindu-i elasticitatea, inhibă scleroza progresivă a parenchimului
hepatic, stimulează eritropoieza, normalizează valorile proteinelor serice, reduce
nivelul acidului uric, este hipocolesterolemiant şi antiaterosclerotic. Se recomandă
în afecţiuni pulmonare (bronşite cronice,
emfizem pulmonar, scleroza parenchimului pulmonar, astm bronşic); afecţiuni
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hepatice (hepatite cronice virale, hepatite cronice toxic-metabolice, ciroză hepatică, insuficienţă hepatică); anemie
hipocromă microcitară posthemoragică
(pierderi de sânge datorate gastritelor,
ulcerelor gastro-duodenale, polipozei intestinale, hemoroizilor, etc.); dislipidemie,
ateroscleroză; arterite ale membrelor inferioare. Se poate asocia cu alte extracte
glicerohidroalcoolice, în funcţie de boală,
durata bolii, vârstă, etc.

Gemoderivat din mlădiţe de afin
(Vacccinum myrtills)
Are acţiune vasoprotectoare (reduce fragilitatea şi alterarea permeabilităţii
capilare), antiedematoasă şi antiinflama

Sfaturi de sezon
torie). Este protector şi regenerator al ţe
sutului retinian, antiagregant plachetar,
antitrombofilic, stimulator asupra me
tabolismelor glucidic, proteic şi purinic
(hipoglicemiant, uricozuric, de reducere
a excesului ureei), drenor renal şi pancreatic în tulburări metabolice, astringent,
antiinflamator, antiedematos şi antiseptic intestinal, reepitelizant şi regenerator
al mucoaselor şi ţesutului conjunctiv cutanat.
Se recomandă în tulburări de vedere cu diminuarea acuităţii vizuale, miopie severă, diminuarea câmpului vizual,
protector vascular în retinopatia diabetică şi hipertensivă, retinita pigmentară,
retinopatia senilă, dezlipire de retină,
uveite; enterocolite, dizenterie, enterite
infantile, colibaciloză intestinală, colită
ulcero-membranoasă, disbioze intestinale, colon iritabil, tulburări dispeptice
(meteorism, colici intestinale, diaree,
fermentaţie intestinală excesivă); stomatite, gingivite, aftoză bucală, ulcer
gastro-duodenal; microarteriopatii, stări
de fragilitate capilară, stază venoasă,
trombofilie, ulceraţii diabetice; diabet
zaharat, exces de uree, hiperuricemie;
acnee juvenilă, cuperoză, modificări cutanate senile (piele uscată, flască, ţesut
conjunctiv alterat).

Gemoderivat din mlădiţe de viţă
de vie (Vitis vinifera)
Are acţiune antiinflamatorie (în inflamaţiile cronice şi recidivante ale aparatului osteoarticular), imunomodulatorie,
stimulează sistemul reticuloendotelial,
normalizează valorile proteinelor serice
(albumine, alfa1-, alfa2- şi beta-globuline, beta-lipoproteine, gama globuline) şi
a colesterolului total, uşoară acţiune ambivalentă asupra trombelastogramei.
Se recomandă în cazul reumatismului
articular acut, în reumatism degenerativ
cronic, coxartroză, gonartroză, artroze
generalizate, artrite deformante ale mici-

lor articulaţii (poliartrita reumatoidă), manifestări articulare din gută, rectocolita
ulcerohemoragică, sindroamele caracterizate prin hiper gama globulinemie, leucocitoză şi limfocitoză, coadjuvant în limfoame, osteoporoză, hemoragie uterină
din menopauză, neoformaţiuni cutanate
(veruci, nevi etc.)
Zilnic suntem supuşi acţiunii factorilor poluanţi şi acest lucru creează necesitatea ca anumite produse naturale cheie
să fie disponibile pentru protejarea organismului – de aceea vă recomandăm, în
acest context, produsele HOFIGAL.
Chim. Anca Daniela Raiciu

Gemoderivatul
din muguri de
castan sălbatic
(Aesculus hippocastanum)
Are acţiune flebotonică (îmbunătăţeşte fluxul sanguin venos), vasoprotectoare
venoasă şi capilară, decongestivă venoasă, antiinflamatorie, antiedematoasă. Determină ameliorarea funcţiilor circulatorii
alterate în zonele de dilataţie vasculară şi
îmbunătăţeşte fluxul sanguin în zonele
congestionate.
Se recomandă în stază venoasă la
nivelul pelvisului, a membrelor inferioa
re, a venei portă; congestii ale venelor
bronşice, tromboflebite, hemoroizi, tromboză hemoroidală, fragilitate capilară;
insuficienţă respiratorie de origine emfizematoasă; edeme şi inflamaţii posttraumatice sau postoperatorii; rezultatele
bune în tratarea algiilor cronice ale regiunii lombo-sacrate şi a lombalgiilor l-au
consacrat ca adjuvant în tratarea acestor
boli; în constipaţiile cronice; este indicat
în faringo-laringite uscate şi iritante.
August/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
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În sprijinul medicului practician

Toxiinfecţiile alimentare
şi remediul lor natural
Larg răspândite şi aproape în orice
anotimp, toxinfectiile alimentare
sunt provocate de consumul unor
alimente contaminate cu bacterii
sau toxine ale acestora, sau cu substanţe ce se găsesc în aceste alimente, cum este cazul ciupercilor, al
anumitor plante sau specii de peşti.

Simptomele cele mai frecvente sunt:
ldureri de stomac puternice ( crampe)
lameţeli şi vomă
ldiaree apărută la câteva ore după consumul de alimente infestate
lstare de slăbiciune, moleşeală
luneori febră
De cele mai multe ori sursa este eliminată prin vomă sau diaree. Din acest motiv,
când există suspiciunea că acestea apar din
cauza unei toxinfecţii alimentare NU TREBUIE OPRITE cu medicaţie antiemetică sau
antidiareică.
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În unele situaţii este utilă producerea
vomei, dar de cele mai multe ori este inutil,
deoarece mâncarea contaminată a părăsit
stomacul. Se va încerca să se identifice sursa
intoxicaţiei. Dacă bănuiţi că de vină este consumul de ciuperci sau conserve, sau dacă apar
simptome neurologice (dificultăţi în vorbire,
tulburări de vedere sau respiraţie), mergeţi
imediat la un serviciu medical de urgenţă.
Dacă vomitatul sau diareeea sunt severe şi prelungite, urmăriţi eventuale semne
de deshidratare. Oferiţi persoanei respective lichde dar nu îi permiteţi să mănânce
nimic. Dacă simptomele persistă sau sunt
acompaniate de febră, dureri abdominale
locale sau sânge în vărsături sau în scaun
chemaţi un doctor sau mergeţi la un serviciu medical de urgenţă
Toxinfecţiile alimentare reprezintă ingerarea odată cu alimentele a agenţilor patogeni
şi a toxinelor lor (clinic, gastroenterocolită).
Enumerăm ca agenţi etiologici: Salmonella
sp., Stafilococcus sp., Klebsiella sp., Clostrydium perfringens, Vibrio hemolyticus, Bacillus
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cereus. În România predomină Salmonella şi
stafilococul, în SUA etiologia este reprezentată în proporţie de 50% de stafilococii toxigeni,
iar în Japonia predomina Vibrio hemolyticus.
Condiţii de producere:
lprezenţa germenilor şi a toxinelor lor în
alimente
lalimente menţinute în condiţii necorespunzătoare de igienă (ex. temperatura
camerei)
lcontaminarea alimentelor, ce se poate
produce:
lla sacrificarea animalelor
lîn timpul transportului
lla locul de distribuire sau preparare
Alimente implicate:
lcarnea, în special carnea tocată (Salmonella)
louăle, mai ales ouălele de raţă (Salmonella)
lpreparate din ouă (maioneze, prăjituri)
(Salmonella)
llapte şi produse lactate (Stafilococ)

În sprijinul medicului practician

Patogenia TIA:
Doza infectantă este foarte mare (1 g
aliment conţine milioane-miliarde de germeni); există 2 mecanisme de acţiune ale
bacteriilor:
1. acţiunea directă a agenţilor patogeni (prin numărul mare al acestora se
produc leziuni cu caracter ulcerativ în
zona intestinală, responsabile de producerea scaunelor diareice: producţia de
PGE ----> stimularea adenilciclazei --->
cAMP ----> scaune diareice cu caracter
apos)
2. acţiunea prin toxine
lendotoxina produsă de Salmonella determină creşterea cAMP ---> scaune diareice
apoase
lexotoxină produsă de stafilococ determină stimularea centrului vomei ----> văr
sături, mai puţin scaune diareice, afebrilităţi
Tipuri de TIA:
A. TIA cu Salmonella
lincubaţie : 6-12 h
ldebut brusc:
lfebră înaltă
lalterarea stării generale
lgreţuri
lvărsături
ldureri abdominale
lscaune diareice apoase-verzui
lexistă riscul de producere a septicemiilor

B. TIA cu Staphilococcus
lincubaţie scurtă (30 minute - 4 ore)
ldebut acut:
lvărsături
lafebrilităţi
lrar scaune diareice
ldurere abdominală
lstare generală alterată
C. TIA produsă de Clostrydium perfringens
(boala de Hamburg)
Clostrydium perfringens este un anaerob. Poate fi prezent în conserve. Realizează
trombi la nivelul venelor intestinale ---->
perturbarea circulaţiei ----> enterită necrozantă. Clinic:
lfebră
lalterarea stării generale
ldureri abdominale
lscaune diareice apoase-sanguinolente
D. TIA cu bacilul Cereus
Bacilul se multiplică în special în conservele vegetale. Clinic:
lfebră
lscaune diareice de intensitate moderată
Diagnosticul pozitiv al TIA presupune:
1. ancheta epidemiologică
2. date clinice
3. date paraclinice
lVSH
lleucocitoză cu neutrofilie
levidenţierea agentului patogen din:

lalimente
lscaun; coprocultura din:
lsondaj rectal cu sonda Nelaton
lrecoltarea germenului din zona
sigmoidă
lemisie spontană de scaun
lsânge (hemoculturi)
llichidul de vărsătură
levidenţierea toxinelor
Diagnosticul diferenţial poate evidenţia: enteroviroze, colică biliară, boala celiacă,
tumori intestinale şi complicaţii ale acestora
(pierderi de apă şi electroliţi --->şoc hipovolemic +/- şoc toxic, septicemie, deces)
Tratamentul presupune reechilibrare
hidro-electrolitică şi acido-bazica, mixtă
(parenteral şi oral).
loral:
1. ceaiuri de mentă, chimen + zaharină,
Gesol
2. nu se administrează antibiotice, doar
Furazolidon
3. în cazurile grave, cu pericol de septicemii: ampicilină oral, amoxicilină, biseptol,
tetraciclină; în prezenţa C. perfringens se recomandă penicillină sau metronidazol
4. regim alimentar:
lîn primele 12 h ceaiuri, rehidratări mixte
lulterior pâine prăjită, supă de morcovi
ltreptat se revine la alimentaţia normală
- continuare în pagina 16 -
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În sprijinul medicului practician
- continuare din pagina 15 -

Botulismul
Boală determinată de bacilul botulinic
(toxina sa) în condiţii de anaerobioză. Există
mai multe tipuri de toxine botulinice: A,B,D,E
(ex.: toxina E poate fi prezentă în conservele
de peşte, fără a modifica proprietăţile organoleptice).
Patogenia presupune ingestia toxinei,
absorbţie la nivel intestinal, cu producerea
de petesii în zona mucoasei intestinale. Ulterior pot apărea scaune diareice, dar uşoare; în general în intoxicaţia botulinică apare
constipaţie
Există şi posibilitatea ca o plagă să fie
contaminată cu pământ care conţine spori
de bacil botulinic; după absorbţia în sânge,
toxina acţionează la nivelul rinichilor şi SNC,
generând leziuni degenerative sau acţionează asupra nervilor cranieni provocând
paralizii. Prin pareza musculaturii netede
intestinale apare constipaţie. Dacă toxina
acţionează la nivelul plăcii neuro-musculare
----> producţia de acetilcolină ----> mucoase
uscate
Tablou clinic cu debut acut: alterarea
starii generale, fără febră, astenie, mucoase uscate, nu se poate acomoda privirea la
distanţă (diplopie, midriază, oftalmoplegie),
tulburări de deglutiţie şi de respiraţie. Dacă
nu se intervine poate să apară decesul.
Diagnostic pozitiv:
1. ancheta epidemiologică
2. date clinice
3. date paraclinice de evidenţiere a toxinei (injectarea sângelui cu toxină la şoricei
determină decesul în 24 h)
Diagnostic diferenţial faţă de paraliziile
din difterie, poliomielită, paraliziile determinate de enterovirusuri
Tratament:
lser antibotulinic 20 U/kg/zi; se repetă până
dispar simptomele
leliminarea agentului patogen din intestine prin laxative, clisme
lantibiotice de protecţie (cu risc de eliberare a toxinei după distrugerea bacilului
botulinic)
lreechilibrare hidro-electrolitică şi acidobazică
lnu se administrează antispastice

Dizenteria bacteriană
Face parte din grupul Shigellozelor; este
o boală infecţioasă caracterizată prin scaune
cu mucus, puroi, sânge, acompaniate
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de tenesme (senzaţie imperioasă de defecaţie cu absenţa scaunelor). Shigellozele sunt
clasificate în: grupa A (S. shiga), grupa B (S.
flexneri), grupa C (S. boydi), grupa D (S. sonnei)
Sursa de infecţie este omul bolnav, ce elimină Shigella prin scaun sau convalescenţii.
Transmiterea este fecal-orală, prin apă dar şi
prin alimente. Ca patogenie, doza infectantă
nu este mare.
Shigella acţionează prin 2 mecanisme:
1. mecanism toxic: se multiplică uşor în
zona jejunală ---> eliberează toxină ---->
funcţionalitate inversă a celulelor intestinale
(din absorbante devin secretante)
2. mecanism de penetrare la nivel intestinal: ajunge la nivelul colonului descendent
şi sigmoid, urmând un proces de penetrare
a celulelor intestinale (cu secreţie de mucus,
distrugerea unor celule intestinale, puroi).
Prin lezarea vaselor apar sângerări. Poate
apare o stare de tensiune în fosa iliacă stânga („coarda colica”) prin iritarea musculaturii
din cauza leziunilor bacteriene. Blocând factorul de elongaţie F1, blochează sinteza de
proteine celulare, deci determină moartea
celulei.
Uneori mecanismele patogenetice sunt
intricate. Clinic: incubaţie variabilă (12-24
h), debut acut (febra înaltă, alterarea stării
generale, greţuri, vărsături, dureri abdominale, scaune diareice apoase sau cu produse
patologice, semne de deshidratare de grade
diferite).
Diagnostic pozitiv:
1. anchetă epidemiologică
2. date clinice
3. date paraclinice: coproculturi prin sondaj rectal sau emisie spontană de scaun
Diagnostic diferenţial faţă de enteroviroze, toxinfecţii alimentare, tumori secretante,
boala Crohn, rectocolită hemoragică, dizenteria amoebiană. Drept complicaţii menţio-
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năm: deshidratare (până la şoc hipovolemic),
şoc toxic, perforaţii intestinale, peritonită,
sindromul Reiter, septicemia.
Tratament:
1. forme uşoare
lrepaus digestiv 12 h (ceaiuri, supă de morcovi, de orez)
lreechilibrare hidro-electrolitică şi acidobazică:
lrehidratare parenterală
lsăruri de rehidratare orală (Gesol)
lfurazolidon 6-8 mg/kg/zi 5-7 zile
limodium
lantispastice
lexistă riscul producerii disbiozei intestinale, deci se impune reînsămânţarea florei
intestinale (Bactisubtil)
2. forme grave
lreechilibrare hidro-electrolitică şi acidobazică
lregim alimentar
lsulfamide şi antibioterapie: (acid nalidixic
25 mg/kg/zi 5-7 zile, quinolone generaţia
III, ampicilină, biseptol, tetracicline, colimicină p.o.)

Dizenteria amoebiană
Este o boală determinată de Entamoeba
hystolitica, care are drept sursă de infecţie
apa neigienizată corespunzator
Tablou clinic: stare generală alterată, febră, scaune diareice cu mucus, sânge, puroi,
cu evoluţie cronică.
Entamoeba are proprietate de a disemina şi a se localiza hepatic, determinând microabcese, hepatomegalie
Diagnostic pozitiv:
1. anchetă epidemiologică
2. date clinice

În sprijinul medicului practician
3. date paraclinice: eozinofilie, ecografie
hepatică, puncţie hepatică, examen coproparazitologic.
Diagnostic diferenţial: dizenteria bacteriană, abcese hepatice, formaţiuni tumorale
hepatice
Tratamentul presupune Metronidazol
30 mg/kg/zi p.o. 7-10 zile; se poate administra parenteral în localizarea hepatică. Suplimentar, reechilibrare hidro-electrolitică
şi acido-bazica sau tratament chirurgical în
cazul microabceselor hepatice

Remedii naturale:
În primul rând prevenţia, prin respectarea
normelor elementare de igienă personală şi
igiena alimentară. În cazul apariţiei simptomelor, alături de tratamentul alopat, vă recomandăm din portofoliul de produse Hofigal:
Redigest comprimate masticabile sau
capsule, 2 de 3 ori pe zi, după mese.

Depurin, 1-2 comprimate de 3 ori pe
zi, după mese.
Fiamarant, 1 comprimat de 3 ori pe
zi, după mese.
Gemoderivat de mlădiţe de măceş,
1 monodoză de 3 ori pe zi, înainte de
mese.
Gemoderivat de muguri de coacăz
negru, 1 monodoză de 2 ori pe zi dimineaţa şi la prânz, înainte de mese.
Gemoderivat de mlădiţe de merişor 1 monodoză de 3 ori pe zi înainte de
mese.
Ceai de gălbenele, roiniţă şi îndulcitor natural 2-3 căni infuzie pe zi.
Ceai de busuioc, 2-3 căni infuzie pe zi.
Ceai de Amarant şi afine cu îndulcitor natural, 2-3 căni infuzie pe zi.
Tinctură de busuioc 30-40 de 3 ori pe
zi după mese.
Tinctură de coada şoricelului 30-40
de 3 ori pe zi după mese.
Tinctură de afin 30-40 picături de 3
ori pe zi după mese.
Tinctură de pătlagină 30-40 picături

de 3 ori pe zi după mese.
Echinaceea 2 capsule de 3 ori pe zi
după mese.
Hof.Imun 2 capsule de 3 ori pe zi
după mese.
Mag-Anghinar 2 capsule de 3 ori pe
zi, înainte de mese.
Spirulina cps 500 mg, 2 de 3 ori pe zi,
înainte de mese.
Cătinofort 2 capsule de 3 ori pe zi
după mese.
Complet antioxidant Hofigal 1 compr. de 3 ori pe zi după mese.
Urzică 1-2 capsule de 3 ori pe zi după
mese.
Polivitamine Hofigal cu Ca şi Mg 1-2
compr de 3 ori pe zi după mese.
Complex detoxifiant natural 1-2
compr de 2 ori pe zi după mese.
Ulei esenţial de fenicul, 3-4 picături
de 3 ori pe zi după mese.
Ulei esenţial de mentă 3-4 picături
de 3 ori pe zi după mese.
Dr. Ramona Weisz
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Opinia specialistului

Riscurile pe care
şi le asumă
un fumător

Fumatul reprezintă un risc major
pentru starea de sănătate. El ucide 6
persoane în fiecare minut în lume, iar
un fumător din patru moare printr-o
maladie legată de tutun. Anul trecut
fumatul a ucis 4 milioane de oameni.
Până în anul 2020, numărul deceselor
se va ridica la 10 milioane de fumători pe an.

D

upă aprecierile OMS, tabagismul
este pe cale să devină principala
cauză evitabilă de morbiditate şi
mortalitate din lume. Se apreciază că în
prezent există aproximativ 1,1 miliarde de
fumători în întreaga lume. Din acest total,
aproximativ 300 milioane (200 milioane
bărbaţi şi 100 milioane femei) se găsesc în
ţările dezvoltate; în ţările în curs de dezvoltare fumătorii sunt de trei ori mai numeroşi (aproximativ 800 milioane), marea
lor majoritate fiind bărbaţi; se constată
concomitent o creştere a persoanelor fumătoare în rândul femeilor.
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Statistic, cancerul reprezintă atât în
lume, cât şi în ţara noastră, a doua cauza de deces după bolile cardiovasculare (199,1%ooo locuitori în 2002 faţă de
771,3%ooo cât s-a înregistrat în acelaşi
an în cazul bolilor aparatului circulator).
Cancerul pulmonar este cel mai frecvent
neoplasm cauzat de fumat, constituind
prima cauză de mortalitate prin cancer în
lume (17% din neoplasmele la bărbaţi şi
12% la femei).
Riscul de cancer la fumătorii activi dovediţi biochimic a fost de 7,8 ori mai mare
faţă de nefumători şi este la fel de mare la
bărbaţi ca şi la femei. Fumatul constituie un
factor de risc în apariţia mai multor tipuri de
cancer: bronhopulmonar, al cavităţii bucale şi laringelui, esofagian, renal, pancreatic,
gastric, de vezică urinară, de piele şi hepatic.
Riscul de a dezvolta o neoplazie este legat direct de numărul de ţigări fumate pe zi,
de durata fumatului şi de conţinutul în tar şi
nicotină al acesteia.

August/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Datorită ignoranţei şi lipsei de educaţie sanitară, în ţara noastră, diagnosticul
bolii se realizează în stare avansată, când
tratamentul rămâne adesea numai paleativ şi extrem de costisitor, atât pentru
societate, cât şi pentru individ. Impactul
se materializează şi sub forma deceselor
premature în cazul unor boli maligne,
unde fumatul este factor de risc, dar şi
prin zilele de incapacitate temporară de
muncă.
Fumatul este cel mai important factor
de risc pentru bolile obstructive pulmonare
cronice. Riscul de deces pentru fumătorii de
mai mult de 25 de ţigări pe zi este de 20 de
ori mai mare decât al nefumătorilor. Prevalenţele bronşitei cronice, a astmului bronşic,
emfizemului pulmonar, fibrozei pulmonare
sunt mult crescute în cazul fumătorilor activi. Marii fumători au un risc de 2,3 ori mai
mare de a face tuberculoză pulmonară decât nefumătorii.
Consumul de tutun se asociază cu o
creştere a incidenţei bolilor cardiovascu-

Opinia specialistului
lare. Riscurile cresc odată cu consumul, iar
tutunul poate fi o cauză suplimentară de
deces pentru boala ischemică cardiacă, degenerarea miocardică, anevrismul aortic,
ateroscleroză, tromboza cerebrală etc. Fumatul accelerează procesele de ateroscleroză lezând structura şi funcţia hematiilor,
trombocitelor, leucocitelor etc.

Dependenţa – o stare cronică
Substanţele nocive din fumul de ţigară
nu-i afectează doar pe cei care fumează.
“Fumatul pasiv “- ce constă în respirarea
aerului poluat de ţigările celorlalţi - este la
fel de nociv şi creşte riscul îmbolnăvirilor
la cei supuşi acestei poluări. După o oră de
fumat într-o cameră închisă, nefumătorul
care se află în aceeaşi încăpere cu cel care
fumează, inhalează cantităţi egale de nitrozamine cu cele existente în 15 ţigări filtrate.
Fumatul se asociază cu afectarea ochilor,
dinţilor, tenului, a simţului olfactiv şi gustativ, diminuarea greutăţii fătului la naştere şi
afectarea diferitelor funcţii ale organismului
nou-născutului, naşteri premature la gravidele fumătoare, complicaţii ale sarcinii etc.
Dependenţa de tutun este o stare cronică. Actualmente există câteva tratamente
eficiente care ajută la obţinerea unei abstinenţe pe termen lung sau chiar realizarea
uneia permanente, cu condiţia ca monitorizarea pacientului să se facă pe termen
lung.
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 a peste 870
milioane de oameni din regiunile OMS. La

nivel mondial, în fiecare an, mai mult de 4
milioane de oameni mor datorită maladiilor
provocate de consumul tutunului.
În acest sens, a fost încurajată de către
dl. Director Ştefan Manea cercetarea şi dezvoltarea unui supliment alimentar Hofigal,
care să vină în ajutorul persoanelor fumătoare - Tutun-Stop.
Pentru a testa eficacitatea acestui produs, au fost iniţiate două studii de caz, cu
protocol de studiu similar, care presupune:
2 loturi de pacienţi, care să includă minimum 26 – maximum 100 voluntari fiecare.
Ambele loturi vor fi monitorizate pe o perioadă de 3 luni de zile, primul lot va primi
medicaţia de studiu, iar cel de-al doilea lot
nu va primi medicaţia de studiu (pacienţii
vor fi tinuţi doar sub supraveghere medicală).
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. Se prezintă sub formă de comprimate şi 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 Coenzima Q10 şi pulberi de ardei roşu şi trei fraţi pătaţi. Prin asocierea
acestor pulberi şi extracte în 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.

Criteriile de includere pentru
voluntari sunt:
lfumători cu vârsta între 15-64 ani;
lpacienţi care au următoarele patologii: boli obstructive pulmonare cronice,
bronşită cronică, astm bronşic, emfizem pulmonar, fibroză pulmonară, boli cardiovasculare, boala ischemicã cardiacã, degenerarea
miocardicã, anevrism aortic, HTA.
Ambele loturi vor fi urmărite pe perioada derulării studiului, prin consemnarea în
foaia de urmărire a următoarele date obiective:
laspectul ochilor, dinţilor, tenului,
lexamenul clinic al analizatorului olfactiv
şi gustativ,
ltestul toleranţei la efort,
lelectrocardiogramă,
ldeterminarea următoarelor valori serice:
nTGO,
nTGP,
ncolesterol total,
nLDL-colesterol,
nHDL-colesterol
nraportul LDL/HDL colesterol.
ndozarea calciului ionic seric si calciu total seric (majoritatea consumatorilor de tutun sunt consumatori şi
de cafea; tutunul şi cafea sunt importanţi chelatori de calciu în organism).
Dr. Iulia Hobeanu
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Noutăţi terapeutice

PASSISCLEROTIN
Comprimate acoperite

Produsul PASSISCLEROTIN
este un supliment alimentar predozat sub forma de
comprimate acoperite, care
conţin extract uscat de roiniţă, extract uscat de păducel,
extract uscat de talpa -gâştei,
pulbere de rădăcină de valeriană, pulbere de passiflora şi
Coenzima Q10.
Roiniţa, Melissa officinalis L., familia
Lamiaceae, este cunoscută şi folosită ca
plantă medicinală încă din Antichitate.
Planta este menţionată în scrierile lui Teofrast, Varro, etc. În Evul Mediu, Paracelsus,
în 1541, aprecia că este cea mai bună plantă
pentru tratarea bolilor de inimă.
Principala acţiune farmacodinamică
este spasmolitică şi sedativă - elimină spasmele gastrointestinale de origine nervoasă
şi constituie un bun remediu în nevrozele
cardiace. Planta este indicată în tratamentul
gastropatiei funcţionale (nevroză gastrică)
şi a distoniei vegetative. Administrată seara
favorizează instalarea somnului.

Roiniţă
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Păducel

Păducelul, Crataegus monogyna Jacq.
emend. Lindman - Păducel şi/sau Crataegus
laevigata (Poir.) DC. (Crataegus oxyacantha L.) - Păducel alburiu familia Rosaceae,
poate fi considerat o adevărată ,,vedetă”
atunci când este vorba despre sistemul cardiovascular şi circulaţia sanguină.
Planta îmbunătăţeşte oxigenarea, având
în acest fel un impact benefic imediat asupra nivelului energetic. În plus, ea îmbunătăţeşte fluxul sanguin la nivelul arterelor
coronare, împiedică formarea plăcilor de
aterom în pereţii arteriali, relaxează vasele de sânge, fapt ce are ca efect o circulaţie
sanguină mai eficientă şi contribuie la împiedicarea acumulării de tensiune în interiorul arterelor.
Păducelul este principalul cardiotonic
în medicina fitoterapeutică europeană,
ceea ce înseamnă că este prescris adesea
pur şi simplu pentru susţinerea funcţiilor
cardiace normale. În plus, această plantă
poate creşte şi eficienţa medicamentelor
beta - blocante folosite în tratamentul hipertensiunii arteriale.
Talpa - gâştei - Leonurus cardiaca L.,
familia Lamiaceae, este o plantă erbacee,
perenă, răspândită în Europa şi Asia.
Principiile active intervin din punct
de vedere farmacodinamic asemănător cu
valeriana, dar de trei ori mai puternic. Ele
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au proprietăţi sedative asupra sistemului
nervos central, al cordului şi stomacului.
Acţionează hipotensiv, antiastmatic, vasoconstrictor periferic, uretotonic, diuretic.
Planta este recomandată în stări depresive nervoase, distonii neurovegetative,
nevroză cardiacă, tulburări de menopauză
(climacterium), tromboză în sfera genitală, în obstetrică, hipertensiune arterială, astm, uşurarea digestiei, afecţiuni ale
prostatei, boli de plămâni, reglarea bătăilor inimii.

Talpa - gâştei

Odoleanul sau Valeriana era cu siguranţă cunoscut celor din vechime, chiar
dacă era denumit altfel decât în zilele
noastre. În secolul V î.C., discipolii lui
Hipocrat îi preţuiau calitaţile în vindecarea bolilor femeieşti (crampe menstruale),
epilepsiei, tulburărilor digestive şi a altor
probleme obişnuite de sănătate. Chiar Plinius a lăsat informaţii legate de odolean.
După primul război mondial, medicii l-au
folosit pentru tratarea afecţiunii care este
astăzi numită ,,tulburare de stres post traumatic”.

Noutăţi terapeutice

În medicina ayurvedică, valeriana este
folosită pentru tratarea isteriei, nevrozelor
şi epilepsiei. În cea chineză este considerată
o ,,plantă încălzitoare”, astfel încât ea poate
produce prea multă ,,căldură”. Acest lucru
ar explica de ce stimulează “prea mult” persoanele care sunt, tot în termenii medicinii
chineze, constituţional “călduros”.
Planta este întrebuinţată în nevroze
cardiace şi ale vaselor de sânge, în toate bolile cardiace pe fond nervos. Odoleanul este
calmant şi somnifer, este un bun stimulator
cardiac şi al poftei de mâncare, combate balonările, durerile de cap provocate de doze
prea mari de alcool sau tutun. În plus, are
efect sedativ asupra circulaţiei sanguine.

Passiflora

Passiflora. Părţile aeriene înflorite ale
plantei Passiflorae incarnata L, (sin. Granadilla incarnata Moench.) - Passiflora, familia Passifloraceae, au fost utilizate de exploratorii spanioli şi de misionarii care vizitau
Peru la începutul secolului al XVII - lea. Ei
au fost intrigaţi de asemănarea acestei plante cu o coroană de spini aflată pe cruce, sugerând o mulţime de înţelesuri religioase;
în anul 1605, un misionar curajos i-a tri-

mis Papei Paul al V-lea mostre din această
plantă simbolică. În afară de numele care
sugerează ,,patimile lui Hristos”, passiflora
a mai fost numită şi floarea Sfintei Treimi
sau Viţa - patimilor.
Passiflora este o plantă minunată pentru
tratarea anxietăţii şi a stresului în general.
Planta este recomandată pentru reducerea
anxietăţii şi iritabilităţii pe care o au femeile cu sindrom premenstrual. De asemenea,
planta dă foarte bune rezultate în ameliorarea unor simptome legate de tulburări neurovegetative, stări de nelinişte, iritabilitate,
depresie şi insomnie.
Coenzima Q1O este cunoscută şi sub denumirea de ubichinonă, deoarece este un
component ubicuu (,,există peste tot”) al vieţii.
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.
Coenzima Q10 se găseşte în cantitate
mare în carne şi peşte, nuci şi în unele legume cum ar fi spanacul şi broccoli. Adăugarea în suplimentele alimentare de coenzima
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.
Dat fiind că are o puternică activitate
antioxidantă, intervine în procesele de oxido - reducere celulară, încetinând procesele
de îmbătrânire prin consumarea radicalilor
liberi prin forma chinonă - chinhidronă.
Complexul de principii active obţinut
prin această asociere realizată în produsul

PASSISCLEROTIN acţionează sinergic
astfel încât, pe lângă efectele specifice fiecăruia, se induc acţiuni cardiotonice, coronarodilatatoare, de îmbunătăţire a fluxului
sanguin la nivelul inimii.
Produsul PASSISCLEROTIN - comprimate acoperite este recomandat ca supliment alimentar cu acţiune neurotonică şi
sedativă asupra sistemului nervos central,
anxiolitică, antidepresivă, miorelaxantă.
Are proprietăţi funcţionale cardiotonice, coronarodilatatoare, de îmbunătăţire a
fluxului sanguin la nivelul inimii, antiaritmice, de creştere a vascularizaţiei cerebrale, vosodilatatoare periferice, efect pozitiv
de utilizare a oxigenului şi de prevenire a
acţiunii nocive a radicalilor superoxidici
asupra sistemului cardiovascular, antiaterosclerotică, hipotensivă (de normalizare
a tensiunii arteriale), antioxidant, antispastic, detoxifiant şi de încetinire a procesului
de îmbătrânire al organismului.
Produsul este recomandat în stări depresive, nevroze, stări de nelinişte, de încordare şi nervozitate, pentru reducerea
iritabilităţii, în stări emotive, tulburări neurovegetative din menopauză (palpitaţii,
anxietate), în tulburări minore ale somnului (când există dificultatea de a adormi),
agitatie psihomotorie, angină pectorală,
miocardoscleroză, aritmii, recuperare după
infarct miocardic, calmant în eretismul
cardiac (palpitaţii, extrasistole, tahicardie),
cardiopatie ischemică, afecţiuni cardiace
cu substrat nervos, hipertensiune arterială
de cauză psihogenă (stres), ateroscleroză,
hipercolesterolemie, migrene, greţuri, gastralgii, dismenoree asociată cu simptome
vegetative şi labilitate psihică.
Produsul PASSISCLEROTIN a fost realizat sub formă de comprimate acoperite; doza
recomandată este de 1 comprimat de 2 - 3 ori
pe zi, la nevoie (preferabil după mese).
În caz de tulburări ale somnului se iau
1 - 2 comprimate (în doză unică), cu 30 60 minute înainte de culcare. În perioada
de sarcină şi alaptare, la persoanele cu astm
bronşic şi emfizem pulmonar, precum şi la
copiii până la vârsta de 7 ani se va manifesta prudentă în administrare. De asemenea, se va evita administrarea produsului în
asociere cu consumul de alcool.
Nu produce dependenţa, nu creează
somnolenţă, stare de ameţeală şi obnubilare la trezirea din somn.
Ing.chim. Mariana Vătafu
Biol. MIHAELA Hriţcan
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SUNĂTOAREA –

un “foc viu” pentru sănătate

P

lantă erbacee, perenă, spontană şi
cultivată, întâlnită în toată ţara, pe locuri destul de uscate, calcaroase sau
silicioase, prin fâneţe, la marginea drumurilor şi pădurilor, tăieturilor de pădure, locurilor necultivate, de la câmpie până în zona
subalpină, mai abundentă în zona deluroasă; se mai numeşte asunătoare, buruiană
de foc ghiu, buruiană de năduf, buruiana de
pe răzor, crucea voinicului, drobifor, floare de
foc viu, floare de năduf, floare de sunătoare,
floare galbină, floarea lui Ion, harnică, hamei
de pământ, iarba lui Sf. Ion, iarba-crucii, iarba-spaimei, iarba-sângelui, iarba sunătoare,
iarba-spurcăţii, jale de munte, lemnie, închegătoare, osul-iepurelui, pojar, pojarniţă,
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sanitoare, sburătoare, sunaică, şovârf galben,
şerlai, şovârvariţă. Se găseşte în Europa, Asia,
Africa de Nord, America, Australia.

la Hipocrate, este probabil numele speciei
Hypericum crispum răspândit în Grecia. Astăzi este utilizată şi în terapeutica modernă.

Este cunoscută încă din antichitate. Dacii îi spuneau prodiarna, proziarn (I. Pachia
Tatomirescu, 1997), din care a derivat numele pojaru, pojarn, pojar, pojarniţă. Folosită contra tusei, în boli psihice patologice,
boli de fiere, contra gălbinării (icter), contra
căderii părului (chebe), la tratarea bubelor
dulci (eczema infecţioasă la copii), răcelii,
reumatismului, leucoreei etc. De exemplu,
planta uscată şi sfărâmată se amesteca cu
smântână şi se ungeau bubele dulci. Hypericum, numele plantei la Plinius cel Bătrân şi

Specie mezotermă ce posedă o mare
plasticitate ecologică. Are cerinţe reduse
faţă de climă. Are cerinţe mijlocii faţă de
căldură. Preferă staţiunile unde media izotermelor anuale este cuprinsă între 4,5 si
7,5°C. Nu este pretenţioasă la sol, vegetând
pe cele uscat-revene, revene, dar şi pe cele
reavăn-jilave, cu troficitate scăzută. Îi merge
foarte bine pe solurile fertile, drenate, cu
regim hidric favorabil. Nu îi convin solurile
grele, slab drenate. Manifestă o largă amplitudine ecologică la reacţia ionică a solului.
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DESCRIEREA SPECIEI
Rizom scurt, din care se desprind numeroase rădăcini adventive. Tulpina erectă,
lemnoasă în partea inferioară, cu 4 muchii
longitudinale, înaltă de 20-100 cm, cu numeroase ramuri sterile formate la axilele
frunzelor. Frunze sesile, ovate până la eliptice, glabre, opuse, pe margine cu un rând de
puncte negre, în rest punctiforme străvezii
(pungi secretoare). Flori galbene, grupate în
inflorescenţe cimoase; caliciu din 5 sepale
lanceolate, glabre, cu puncte negre (glande);
corola din 5 petale, de 2 ori mai lungi decât
sepalele galbene şi negru-punctate; androceu cu numeroase stamine; gineceu cu 3 loji.
Înflorire, VI-IX. Fructe, capsule ovale. Seminţe
cilindrice brun-negricioase. Părţile aeriene înflorite (Hyperici herba) se recoltează în timpul
înfloririi, până în momentul formării fructelor, pe timp frumos, după ce s-a ridicat roua.
Fructificaţiile se înlătură. Se usucă la umbră,
în strat subţire. Se întoarce din când în când.
O bună uscare se face în poduri acoperite cu
tablă. Uscarea artificială, la 35°C. Se păstrează
în saci textili sau de hârtie.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ
Planta conţine ulei volatil (0,05-0,10% în
părţile verzi aeriene, 0,4-0,5% în flori), hipe-

rină, hipericină, flavone (hiperozida), cvercetol, galactoză, cvercitrina, rutina, tanin catechic (12%), colină, caroten, acid valerianic,
vitamina C, vitamina PP, saponine, săruri minerale. Uleiul volatil este format din pinen,
carburi sescviterpenice, săruri minerale.

FITOTERAPIE
Părţile superioare înflorite ale plantei
au utilizări în medicina umană şi veterinară,
cultă şi tradiţională.
Proprietăţi: acţiune antispastică, astringentă, cicatrizantă, vasodilatatoare, hipotensivă, antiinflamatoare şi colagogă, antiseptică, antibiotică, antidiareică.
Însuşirile terapeutice sunt asigurate de
complexul de principii active pe care le conţine planta, unde componentul principal îl
constituie hipericina, alături de o serie de
izomeri, rezine, tanin, flavonozide (hiperozidă, cvercitozidă, rutozid), acizii cafeic şi clorogenic, carotinoide provenite din petale, în
special luteină, violaxantină, luteoxantină,
cis-trollixantină, trollicrom.
Principiile active au proprietăţi antispastice, astringente, cicatrizante, vasodilatatoare şi hipotensive, antiinflamatoare, colago-

ge, antibiotice, antidiareice, antidepresive.
Ele diminuează sau înlătură spasmele sau
contracturile involuntare ale muşchilor
aflaţi în structura viscerală; taninurile asigură precipitarea proteinelor din lumenul intestinal, producând o acţiune hemostatică
locală; favorizează procesul de epitelizare,
grăbind vindecarea rănilor; determină o
mărire a lumenului vascular prin relaxarea
musculaturii netede a vaselor, realizând o
creştere a afluxului sanguin în teritoriul respectiv; provoacă scăderea tensiunii arteriale; favorizează diminuarea şi înlăturarea
inflamaţiilor; favorizează secreţia de bilă;
diminuează procesele inflamatorii hepatice
cronice şi pe cele intestinale; au proprietatea de a distruge microorganismele ce se
găsesc pe mucoasa gastrointestinală sau pe
tegument; intern, acţionează eficient împotriva putrefacţiilor din intestinul gros; acţionează bacteriostatic, bactericid, antivirotic,
antifungic; ameliorează sau înlătură stările
depresive, fiind indicată în tratarea depresiilor simptomatice şi reactive, depresiilor
nevrotice, distoniei vegetative, sindromului
psihovegetativ, în enuresis, pavor nocturn
la copii.
Planta este folosită în hepatite acute,
hepatite cronice evolutive, colite cronice,
ulcer gastric, diaree.
- continuare în pagina 24 -
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- continuare din pagina 23 -

Pe lângă acestea, medicina populară
îi acordă credit ca balsamic antiinflamator
al căilor bronşice şi genito-urinare, ca antihemoragic, antihemoroidal, antinevralgic,
cicatrizant în tratamentul gingivitelor, arsurilor.

MEDICINĂ UMANĂ
Uz intern.
1. Pentru tratarea dischineziei biliare şi
stimularea funcţiei hepatice:
a) infuzie, dintr-o linguriţă cu plantă
uscată, bine mărunţită, peste care se toarnă o cană (200 ml) cu apă clocotită. Se lasă
acoperită 15-20 minute. Se strecoară. Se
bea conţinutul a 2-3 căni pe zi;
b) infuzie, din 2 linguri plantă uscată,
mărunţită, peste care se toarnă o cană (200
ml) cu apă în clocot. Se lasă acoperită 15-20
minute. Se strecoară. Se bea câte o lingură
după fiecare masă;
c) ulei, pregătit din 20 g plantă uscată,
pusă la umectat 12 ore, în 20 ml alcool. Se
adaugă 200 ml ulei de floarea-soarelui. Se
încălzeşte 3 ore pe baie de apă. Se amestecă din când în când. Se lasă la macerat 2-3
zile. Se strecoară. Se lasă să sedimenteze 24
ore şi se filtrează în sticle închise la culoare.
Se ţin închise cu dop. Se ia câte o linguriţă
după mese.
2. Pentru tratarea enterocolitei (în special colitei cronice):
a) infuzie, dintr-o linguriţă cu plantă uscată, mărunţită, peste care se toarnă o cană
(200 ml) cu apă clocotită. Se pregăteşte ca
mai sus. Se bea conţinutul a 2-3 căni pe zi,
după mese;
b) infuzie, din 2 linguri cu plantă mărunţită la o cană (200 ml) cu apă, pregătită
ca mai sus. Se ia câte o lingură după fiecare
masă.
3. Pentru tratarea gastritei hiperacide,
ulcerului gastric:
- infuzie, din 1-2 linguri cu plantă uscată, mărunţită, la o cană (200 ml) cu apă,
pregătită ca mai sus. Se bea conţinutul a 2
căni pe zi. Se poate administra câte 1 linguriţă de ulei, între mese, pregătit după reţeta
prezentată anterior.
4. Pentru tratarea hepatitei, hepatitei
cronice, hepatitei cronice evolutive, în ulcer
gastric, colite cronice, colecistită şi alte boli
menţionate la fitoterapie:
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- infuzie, dintr-o lingură cu plantă uscată, mărunţită, peste care se toarnă o cană
(200 ml) cu apă clocotită. Se lasă acoperită
15-20 minute. Se strecoară. Se bea conţinutul a 3 căni pe zi.
5. Pentru tratarea incontinenţei urinare:
a) infuzie, dintr-o linguriţă cu amestec,
în părţi egale, de sunătoare şi coada-şoricelului, peste care se toarnă o cană (200 ml) cu
apă în clocot. Se lasă acoperită 15-20 minute. Se strecoară. Se dă copiilor care urinează
noaptea în pat;
b) extract hidroalcoolic, din 5 g sunătoare, uscată şi mărunţită, la 150 ml alcool 40°. Se lasă la macerat timp de 1-15
zile, într-o sticlă închisă la culoare. Zilnic,
sticla se agită, prin răsturnare, pentru uniformizarea concentraţiei. Se iau 15-20 picături de 3 ori pe zi, timp de 3 săptămâni;
pauză 10 zile.
6. Pentru tratarea depresiilor simpto
matice şi reactive, depresiilor nevrotice,
în distonie vegetativă, sindrom psiho
vegetativ, enuresis, pavor nocturn (spaimă, groază):
a) infuzie, din 1-2 linguriţe plantă uscată şi mărunţită (pulbere) peste care se toarnă 200 ml apă clocotită. Se lasă acoperită
15-20 minute. Se strecoară. Se bea zilnic,
dimineaţa şi seara (tratamentul durează
minimum 2-3 luni);
b) Extractum Hyperici fluidum, zilnic
câte 5 picături, în 3 reprize, timp de o săptămână, apoi se trece la doza de 10 picături
de 3 ori pe zi, timp de 3 săptămâni;
c) Oleum Hyperici, câte 1 linguriţă, de
2-3 ori pe zi.
7. Pentru tratarea ulcerului gastric, catarului gastric: Oleum Hyperici, câte 3 linguriţe pe zi, cu 30 minute înainte de a mânca.
Se administrează 3-4 săptămâni. Asigură
o cicatrizare bună. Oleum Hyperici coclum,
numit şi unt de sunătoare, se prepară din
florile şi frunzele proaspete ale plantei,
zdrobite bine, macerate cu ulei, într-un vas
bine închis, la temperatura camerei. După 3
săptămâni, vasul se scoate şi se expune la
soare timp de 2 săptămâni. Se filtrează. Se
pastrează în sticle închise la culoare. Se foloseşte la nevoie.
8. Homeopatic, tinctura-mamă se prepară din plantă proaspătă întreagă, înflorită.
Diluţiile centezimale de la a 5-a la a 9-a se administrează în traumatismele ţesutului nervos cu dureri agravate la atingere şi mişcare,
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în convulsii sau cefalee după traumatism
craniocerebral, în nevrite reumatice foarte
dureroase, în hemoroizii dureroşi şi sângerânzi, în astmul ameliorat de expectoraţie.
Diluţia a 9-a centezimală se administrează
săptămânal (Mihai Neagu Basarab, 1985).
Uz extern.
1. Pentru tratarea gingivitei, abceselor
dentare, rănilor: infuzie, din 2 linguri plantă uscată, mărunţită, peste care se toarnă o
cană (200 ml) cu apă clocotită. Se lasă acoperită 15-20 minute. Se strecoară. Se fac mai
multe gargare pe zi, dintre care una seara,
înainte de culcare. Apoi, tot cu infuzie se
clăteşte bine gura. Pentru tratarea rănilor se
aplică în cataplasme, folosind pansamente
sterile înmuiate în infuzie, sau se fac băi locale, folosind un tampon de vată.
2. Pentru tratarea arsurilor şi nevralgiilor: infuzie, din 30 g plantă uscată, mărunţită, peste care se toarnă 1 l de apă clocotită.
Se lasă acoperită 20 minute. Se strecoară. Se
aplică în cataplasme sau băi locale.
3. Pentru tratarea rănilor, eczemelor,
arsurilor, durerilor reumatice: ulei de sunătoare, pregătit din plămădirea la soare
sau pe cuptor a florilor în ulei. Se lasă 5-6
zile. Cu acest produs se unge locul afectat.
Planta este folosită, împreună cu alte specii,
la tratarea balonărilor abdominale, colicilor
abdominale, hemoroizilor, colicilor hepatobiliare, în dismenoree, tulburări de menopauză, bronşite, gută.
4. Pentru tratarea inflamaţilor intestinului gros, hemoroizilor interni: clisma cu
10 ml ulei de sunătoare (Oleum Hyperici),
încălzit la 37°C. Se introduce în rect, seara,
folosind o pară de cauciuc.

MEDICINA VETERINARĂ
Uz intern.
Pentru tratarea hematuriei, indigestiei,
în meteorism cronic, enterocolite: infuzie,
din 5 g flori şi frunze uscate, peste care se
toarnă 100 ml apă clocotită. Se lasă acoperită 30 minute. Se strecoară. Se adminis
trează prin breuvaj bucal (se toarnă pe gât).
Dozele de tratament: animale mari (cabaline, taurine) 20 g; animale mici (pisici, câini,
păsări), 1-2 g.
Uz extern. Pentru tratarea plăgilor, plăgilor cu larve: decoct, din 10 g plantă cu
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flori, uscată şi mărunţită, la 100 ml apă. Se
fierbe 5 minute. Se strecoară. Se spală local
cu un pansament steril.

COSMETICĂ. Pentru întreţinerea tenului uscat, a tenurilor sensibile, contra ridurilor:
a) decoct, din 2 linguriţe flori uscate la
o cană (200 ml) cu apă. Se fierbe 5 minute
la un foc moderat. Se spală bine faţă cu un
tampon de vată;
b) infuzie, din 2-3 linguri plantă uscată
mărunţită, peste care se toarnă o cană (250
ml) cu apă clocotită. Se lasă acoperită 20
minute. Se strecoară. Se aplică pe faţă comprese cu infuzia obţinută.
În Norvegia este folosită la aromatizarea
berii. I se spune regele berii.
Industria farmaceutică. Produse Hofigal de tip supliment alimentar:
Reglacid
O capsulă/comprimat conţine pulberi
din fructe de cătină (Hippophaë rhamnoides), cuticulă din pipotă de pasăre, floare
de muşeţel (Matricaria chamomilla), sunătoare (Hypericum perforatum.), amarant
(Amaranthus caudatus), uleiuri volatile de
cimbru (Thymi aetheroleum) şi levănţică (Lavandulae aetheroleum).
Are o acţiune antiseptică, antiinflamatorie la nivelul tractului gastro-intestinal;
ameliorează unele afecţiuni gastro-intestinale uşoare şi previne apariţia unor complicaţii şi evoluţia către forme severe. Reglează
aciditatea gastrică, îmbunătăţeşte digestia,
protejează mucoasa gastro-intestinală şi
stimulează regenerarea ei.
Se recomandă ca adjuvant în tratamentul bolilor de stomac şi intestinale, al
refluxului esofagian, al unor stări toxice şi
alergice, a dismicrobismului intestinal şi al
indigestiilor acute. Combate hiperaciditatea gastrică, tulburările funcţionale şi metabolice (consecinţe ale suferinţei cronice a
tractului digestiv).

hice, tinctura de sunătoare acţionează ca
antidepresiv, antiinflamator, coleretic-colagog, hepatoprotector, antispastic, diuretic,
antiseptic, antiviral, astringent, cicatrizantreepitelizant, antibiotic, antidiareic.
Din aceste acţiuni derivă recomandările
produsului, anume pentru uz:
Intern: în stări depresiv-anxioase, distonie neuro-vegetativă, iritabilitate, dischinezie biliară, hepatită cronică, colecistite,
enterocolite, gastro-duodenite, gastrită hiperacidă, ulcer gastric.
Extern: în amigdalite, gingivite, abcese
dentare, plăgi, arsuri, eczeme, zona zoster,
nevralgii, dureri reumatice, hemoroizi.
Modul de administrare este pentru calea internă, de 30 de picături de 3 ori pe zi,
diluate în 50 ml apă, iar pentru aplicaţiile
externe, 1 linguriţă de tinctură se diluează
în 50 ml de apă fiartă şi răcită, pentru comprese.
Extract hidroalcoolic de sunătoare
Acţionând ca antidepresiv, colereticcolagog, antiinflamator, antiseptic şi cicatrizant-reepitelizant, extractul este recomandat intern: în stări depresiv-anxioase,
iritabilitate; dischinezie biliară, adjuvant în
hepatita cronică; colecistite, enterocolite,
gastro-duodenite, gastrită hiperacidă. Extern în afecţiuni buco-faringiene (gingivite,
afte bucale, abcese dentare); afecţiuni ale
pielii (plăgi infectate şi greu vindecabile,
arsuri termice, ulceraţii), precum şi în cosmetică.

Se recomandă administrarea internă
a 5 picături de extract diluat în 50 ml apă,
de 3 ori / zi, după mesele principale; doza
administrată se poate creşte treptat până la
10 picături de extract diluat în 50 ml apă, de
3 ori/zi, după mesele principale; cure de minimum 21 zile / lună; se evită supradozarea.
Extern, comprese, cataplasme, badijonări
locale sau gargarisme cu extractul nediluat
sau diluat 1:1 cu apă fiartă şi răcită.
Ceai de sunătoare
Condiţionat la doze ( pliculeţe x 1,0 g),
este utilizat în alimentaţie şi ca adjuvant în
hepatite cronice, colite, dispepsii, având acţiune antiseptică, astringentă, cicatrizantă,
antispastică. Infuzia se consumă caldă, de
2-3 ori pe zi.
Florile sunt vizitate de albine pentru
culegerea de nectar şi polen. Producţia,
200-250kg/ha. Pondere economico-apicolă
mijlocie-mare. Poate fi plantată în parcuri şi
grădini publice. Se poate folosi ca borduri
în faţă boschetelor, pe stâncării şi alpinării,
în grupuri. Decorativă prin florile sale galbene, grupate în partea terminală a tulpinii.
Înmulţire prin seminţe şi divizarea tufei.
Bibliografie “Enciclopedia plantelor”,
Ctin. Pârvu, vol. IV
Farm. GABRIELA VLĂSCEANU
Biolog GEORGETA NEGRU
Asistent FLORENTINA BURCEA

Tinctură de sunătoare
Prin numeroase cercetări şi teste la nivel
de laborator, de staţie pilot şi industrial, în
cadrul Hofigal SA s-a demonstrat faptul că
la fabricarea tincturilor, modul de extracţie
(implicit concentraţia alcoolică) este esenţial, fiind definitoriu asupra calităţii.
Având în compoziţie naftodiantrone,
flavonozide, ulei esenţial şi taninuri cateAugust/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
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În sprijinul medicului practician

C

ontinuăm să vă
prezentăm studii
de caz şi scheme
de tratament
cu produse naturale ce au
contribuit, în mod miraculos,
la vindecarea a numeroase
afecţiuni, realizate de medicii
de consiliere apifitoterapeutică ai companiei Hofigal.
Sperăm ca aceste informaţii să
fie de bun augur, pe de o parte
pentru medicii practicieni, pe
de altă parte, numeroşilor cititori care ne-au cerut sfaturi
în aceste cazuri.

Ateromatoză de sinus carotidian
Doamna H.M., 60 de ani, din Sibiu, ne-a
contactat şi ne-a cerut sprijinul în rezolvarea problemei dânsei de sănătate. Din
discuţia purtată a reieşit că de mai mulţi
ani prezintă ameţeli, vertij, astenie fizică
şi psihică, tulburări circulatorii periferice.
De asemenea, din analizele de laborator
reţinem o hipercolesterolemie (colesterol
seric total 246 mg/dl).
În urma investigaţiilor prin imagistică
medicală (pe care a avut amabilitatea să le
trimită în copie) s-a diagnosticat o Ateromatoză bilaterală de sinus carotidian, mai precis o placă de aterom de cca 1 cm, evidenţiată la originea arterei carotide interne, care
a determinat o obstrucţionare a vasului în
proporţie de aproximativ 85%( buletin de
examinare echografică de tip eco-doppler
artere cervicale din 30.03.2006).
O nouă examinare imagistică, efectuată
după un tratament alopat administrat pacientei, evidenţiază: “la originea arterei carotide interne (ACI) se evidenţiază o placă de
aterom de cca 1,2 cm, care determină obstrucţia vasului în proporţie de 80%- 85%,
concluzia fiind de ateromatoză caroti-
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diană stenozantă ACI dr.” – buletin de examinare echografica din 09.07.2007.
Concluzia medicilor, după eşecul terapeutic, a fost ca unică soluţie, rezolvarea
pe cale chirurgicală (prin by-pass carotidian
sau stentare).
În acest moment, ca o ultimă salvare,
doamna H.M. ne solicită ajutorul.
În urma dialogului avut, am recomandat asocierea mai multor produse Hofigal
administrate în cure succesive de câte 3 luni
separate de pauze de 30 de zile. Astfel i-am
prescris următoarele produse:
nCoenzima Q10 forte (30mg) - 2cps/zi
(1+0+1) administrate după mese, zilnic,
în cure prelungite.
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nL-Carnitin complex – 2cp/zi (1+0+1) administrate în timpul meselor, 20 zile/lună
în cure de 3 luni.
nOmega 3 în ulei de peşte (sardină şi cod)
-4cps/zi (2+0+2) administrate după mese,
zilnic, în cure prelungite.
nUrzică capsule – 3cps/zi (1+1+1) administrate după mese, 20 zile/lună, timp de 3
luni.
nRedigest capsule -4cps/zi (1+2+1) administrate cu 30 de minute înainte de masă,
în cure prelungite.
nGemoderivat din muguri de arin negru, 2
monodoze/zi (1+0+1) administrate cu 15
minute înainte de mese, diluate în câte
50 ml apă plată, în cure de câte 3 luni.

În sprijinul medicului practician
nGemoderivat din radicele de secară -1
monodoză /zi (0+1+0) administrată cu
15 minute înainte de masă, diluată în 50
ml apă plată, în cure de câte 3 luni.
Obiectivele acestui tratament au fost
următoarele:
lDetoxifierea organismului, îmbunătăţirea metabolismului (prin administrarea
de Coenzima Q10, Redigest, L-carnitină
complex).
lSusţinerea funcţiei de pompă a inimii,
îmbunătăţirea metabolismului celulei
miocardice, hrănirea ei( prin administrarea de Coenzima Q10, Redigest, L-carnitin
complex, Omega 3 ulei de peşte ).
lÎmbunătăţirea circulaţiei sangvine la toate nivelele (prin administrarea de Urzică
capsule, Omega 3 ulei de peşte, Gemoderivat din muguri de arin negru, L-carnitin complex).
lNormalizarea valorilor colesterolemiei,
combaterea şi diminuarea dimensiunilor
plăcii de aterom (prin administrarea de
Coenzima Q10, Redigest, L-carnitin complex, Omega 3 ulei de peşte, Gemoderivat din radicele de secară, Urzică capsule.
lÎmbunătăţirea fluxului sangvin (prin administrarea de Coenzima Q10, Urzică capsule, Gemoderivat din muguri de arin negru, Gemoderivat din radicele de secară).
Intervalele de timp în care au fost

administrate aceste produse Hofigal au
fost următoarele: 04.09.2007 - 20.12.2007,
01.02.2008 - 01.05.2008 iar consolidarea
schemei de tratament cu Gemoderivat din
muguri de arin negru şi Gemoderivat din
radicele de secară în perioada 01.05.200820.06.2008.
Am însoţit acest tratament de recomandări igieno-dietetice.
Evoluţia a fost mai mult decât favorabilă
la controlul efectuat prin imagistică medicală, echo-doppler artere cervicale; pe data
de 20.06.2008 s-au constatat, citez, următoarele: “Placă de aterom calcificată la originea arterei carotidei interne drepte, care
obliterează lumenul vascular în proporţie
de cca 25%”, concluzia fiind – “ateromatoză
fără stenoză semnificativă, la nivelul sinusurilor carotidiene şi a originii arterei carotide
interne drepte”.
Iată cum un caz disperat, care părea lipsit de speranţă fără tratament chirurgical, a
fost rezolvat cu ajutorul unui tratament susţinut fitoterapeutic şi gemoterapeutic.

Purpură trombocitopenică
imunologică la nou născut
După un an de la naştere, copilul de sex
feminin S.A. din Bucureşti, a prezentat apa-

riţia bruscă a unui episod de epistaxis abundent, prezenţa unor echimoze şi petesii la
nivelul membrelor, toracelui şi abdomenului şi a unei erupţii purpurice localizată la
nivelul gambelor.
Este internată în perioada 25.06.2007
– 15.07.2007 în Spitalul clinic de urgenţă
pentru copii “M.S.Curie”, Clinica de Pediatrie,
secţia Oncopediatrie, unde în urma investigaţiilor şi a examinărilor clinice şi de laborator, se precizează diagnosticul Purpură
trombocitopenică imunologică. Din anamneză rezultă că nu a fost vaccinată recent
şi nu a avut infecţii virale sau bacteriene în
antecedentele recente.
Din examinarea clinică la internare reţinem o stare generală bună, persistenţa
semnelor şi simptomelor clinice enumerate
mai sus şi că nu prezintă adenosplenomegalie. Din analizele de laborator reţinem
Hb = 10,8 g%, Nr.Leucocite = 9300/mm³,
Nr. trombocite = 6000/mm³, Ne = 45%, Eo
= 4%, Li = 41%, Mo = 10%, TGP = 20,25 u/l,
TGO = 35,13 u/l, creatinina = 0,28 mg%, bilirubina totală = 0,30%, PT = 12,7s (84,8%),
APTT = 22,6s , teste negative pentru HIV şi
anticorpi HCV.
În Clinica de Pediatrie, se instituie de
urgenţă tratament cu Metilprednisolon 40
mg/zi (4mg/kg/zi) administrat iv. timp de 4
zile. Sub acest tratament nr. de trombocite
creşte la 30.000/mm³ (insuficient, deoarece
valorile normale pentru un copil mic sunt
între 200.000 - 400.000/mm³).
Pe parcursul internării se va administra şi o transfuzie cu masă trombocitară,
în urma căreia nr. de trombocite creşte, tot
insuficient, la 75.000/mm³, iar la externare
nr. de trombocite scade la 40.000/mm³.Se
externează cu recomandările de a reveni la
control peste 2 săptămâni.
Reinternată în perioada 19.07.2007
– 23.07.2007 se constată o ameliorare a
echimozelor de al nivelul gambelor şi a
elementelor purpurice de la nivelul regiunii
cervicale, precum şi absenţa semnelor de
sângerare. Se instituie transfuzie cu masă
trombocitară, antihemoragice şi gamma
globulină iv., deoarece nr. de trombocite a
scăzut din nou la 15.000/mm³. La externare nr. de trombocite era de 57.000/mm³. Se
recomandă revenirea la control la începutul
lunii august 2007.
Este momentul în care părinţii, îngrijoraţi şi nemulţumiţi de evoluţia bolii, apelează la serviciile noastre. Se prezintă la cabinetul de consultanţă a sediului Hofigal.
- continuare în pagina 28 -
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În urma consultării biletelor de externare şi în urma culegerii datelor anamnestice
şi de istoric a bolii, la insistenţele tatălui fetiţei, care se temea de o nouă şi mai mare
scădere a nr. de trombocite, mă decid asupra următoarei scheme de tratament:
nGemoderivat din muguri de carpen alb,
2x1/2 monodoză pe zi, diluată în câte 30
ml. apă plată şi administrată cu 15 minute
înainte de masa de dimineaţă şi respectiv
înainte de masa de prânz, 15 zile pe lună,
timp de 3 luni.
nGemoderivat din mlădiţe de cătină roşie,
2x1/2 monodoză pe zi, diluată în câte 30
ml. apă plată şi administrată la ora 11 şi
respectiv cu 15 minute înainte de masa de seară, 15
zile pe lună, timp de 3 luni.
nCătinofort, 2x1/2 capsule
(1/2 + 0 + 1/2), administrate în puţin lapte, după
mese, 15 zile pe lună, timp
de 3 luni.
nEchinacea, 2x1/2 capsule
(1/2 + 0 + 1/2), administrate în puţin lapte, după
mese, 15 zile pe lună, timp
de 3 luni.
nGemoderivat din muguri de
coacăz negru, 2x1/2 mono
doze pe zi, diluate în câte
30 ml. apă plată şi administrate cu 15 minute înainte
de masa de dimineaţa şi
respectiv înainte de masa
de prânz, 15 zile pe lună,
timp de 3 luni.
Pentru uşurarea modalităţii de administrare am recomandat Gemoderivatele de muguri de carpen alb şi
mlădiţe de cătină roşie, în primele 15 zile
ale fiecărei luni şi celelalte produse Hofigal
(Cătinofort, Echinacea, Gemoderivat din
muguri de coacăz negru), în a doua jumătate a fiecărei luni.
Acest tratament a fost administrat în
perioada 25.07.2007 – 25.10.2007.
Ulterior, în perioada 25.11.2007 –
25.02.2008 am recomandat continuarea
tratamentului fitoterapeutic şi gemoterapeutic cu următoarele produse Hofigal;
nGemoderivat din muguri de carpen alb,
2x1/2 monodoză pe zi, diluată în câte 30
ml. apă plată şi administrată cu 15 minute
înainte de masa de dimineaţă şi respectiv
înainte de masa de prânz, 15 zile pe lună,
timp de 3 luni.
nGemoderivat din mlădiţe de cătină ro-
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şie, 2x1/2 monodoză pe zi, diluată în câte
30 ml. apă plată şi administrată la ora 11 şi
respectiv cu 15 minute înainte de masa de
seară, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.
nSpirulină, 2 capsule 500mg pe zi (1+ 0 +
1) administrate după mese, in puţin lapte
sau iaurt, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.
nUlei de catină, 9 picături/ zi (3 picături +
3 picături + 3 picături) administrate după
mese, în 1/2 de linguriţă de miere Hofimel, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.
nFlavovit C, 2 comprimate a 200mg/ zi (1+
0 + 1) administrate după mese, 15 zile pe
lună, timp de 3 luni.
Pentru uşurarea administrării am recomandat Gemoderivatul din muguri de

carpen alb, Gemoderivatul din mlădiţe de
cătină roşie şi Flavovit C în primele 15 zile
ale fiecărei luni şi celelalte produse Hofigal
(Spirulină, Ulei de cătină, Mierea Hofimel) în
a doua jumătate a fiecărei luni.
Obiectivele acestui tratament au fost
următoarele:
lStimularea hematopoezei (stimularea formării hematiilor şi trombocitelor) prin administrarea de Gemoderivat din mlădiţe
de cătină roşie, Gemoderivat din muguri
de carpen alb, Ulei de cătină, Spirulină,
Cătinofort.
lCombaterea hemoragiilor prin administrarea de Gemoderivat din mladiţe de cătină
roşie, Gemoderivat din muguri de carpen
alb, Ulei de cătină, Spirulină, Cătinofort.
lCreşterea capacităţii de apărare a organismului şi stimularea regenerării acestu-
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ia prin administrarea de Gemoderivat din
mlădiţe de cătină roşie, Gemoderivat din
muguri de carpen alb, Ulei de cătină, Spirulină, Cătinofort, Echinacea, Flavovit C.
Evoluţia sub acest tratament fitoterapeutic şi gemoterapeutic instituit din
25.07.2007 a fost favorabilă, chiar peste aşteptările noastre, deoarece la următoarele
controale nr. de trombocite a fost constant
crescător. Astfel în data de 02.08.2007 s-a
inregistrat un nr. de trombocite de 45.000/
mm³ (deci nu a mai scăzut la 15.000/mm³ca
data precedentă!), apoi în data de 15.08.2007
nr. de trombocite creşte la 100.000/mm³.
Este momentul din care nr. de trombocite
înregistrează un curs incredibil, astfel că în
data de 03.10.2007 nr. de trombocite ajunge la 291.000/mm³,
iar în data de 05.12.2007 nr. de
trombocite ajunge la 361.000/mm³.
De menţionat că şi valorile Hb revin la normal; astfel, dacă la prima internare (26.06.2007) se înregistrau 10,8 g%, în 05.12.2007
Hb = 12,10 g%. Din acel moment copilul nu a mai necesitat
internare în spital.
Tratamentul fitoterapeutic
şi gemoterapeutic instituit şi-a
dovedit astfel eficacitatea, încât
în doar 6 luni nr. de trombocite
s-a normalizat, crescând de la
15.000/mm³ la 361.000/mm³.
Mai mult, la 3 luni după încetarea tratamentului, un nou control arăta un nr. de trombocite
de 385.000/mm³, demonstrând
că organismul a reacţionat favorabil şi a reintrat în normalitate.

Afecţiuni inflamtorii
intestinale cronice
În continuare, vom reveni în domeniul patologiei persoanelor adulte, şi vom
aborda varianta eficacităţii instituirii unui
tratament fitoterapeutic adjuvant în cazul
unei afecţiuni inflamatorii intestinale cronice. Este cazul domnului G.C. în vârstă de 62
de ani, din Bucureşti, care suferă de ani de
zile de Rectocolită ulcero-hemoragică. Pentru început, voi oferi câteva date generale,
pentru a ne familiariza cu această maladie.
În Romania, prevalenţa Rectocolitei ulcero-hemoragice (RCUH) este redusă, doar
2,5 cazuri la 100.000 de locuitori, faţă de
Europa Occidentală sau America de Nord,
unde se înregistrează în medie 65-67 cazuri

În sprijinul medicului practician
la 100.000 locuitori. Se observă o pondere
crescută a formelor clinice blânde, uşoare,
cu interesarea mai ales a rectului şi sigmoidului, de tipul proctitei sau proctosigmoiditei. Etiologia, în cazul acestor boli inflamatorii intestinale nespecifice, este probabil mai
complexă, un rol important jucând reacţia
exagerată şi particulară a celulelor T din
mucoasa intestinală vis-a-vis de flora bacteriană saprofită, combinată cu o toleranţă
imunologică afectată sau cu o colonizare
bacteriană la limită, toate acestea conlucrând spre o alterare a barierei intestinale şi
declanşarea simptomatologiei specifice. De
regulă, debutul bolii este insidios, bolnavul
prezentând episoade cu scaune diareice
apoase, rectoragii (pierderi de sânge roşu,
proaspăt, care pot însoţi sau nu emisia de
materii fecale), uşoare, dar care nu determină prezentarea la medic. Foarte rar, debutul
poate fi brutal, cu emisii masive de scaune
diareice şi rectoragii mai abundente, ce pot
semăna cu o diaree infecţioasă, situaţie în
care este recomandată prezentarea imediată la un serviciu medical de profil. Clinic, în
cazul delimitării inflamaţiei la nivelul rectului, pot alterna scaunele diareice apoase cu
scaunele de consistenţă crescută; în ambele cazuri scaunele pot fi însoţite de rectoragii. În cazul extinderii inflamaţiei dincolo de
rect, scaunul poate fi amestecat cu sânge,
bolnavul prezentând scaune diareice apoase cu sânge; frecvenţa scaunelor diareice
poate varia, în unele cazuri frecvenţa lor
fiind considerabil crescută. Pot fi scaune
emise imediat după ingestia de alimente,
sau pot fi mai frecvente scaunele în timpul
nopţii; pot fi prezente tenesmele rectale,
defecaţia urgentă, imperioasă, incontinenţa fecală etc.; toate aceste manifestări sunt
însoţite de durere percepută periombilical
sau în etajul abdominal inferior, în fosa iliacă stângă, sau crampe abdominale severe
care prevestesc puseele severe de boală.
În formele severe de RCUH pot fi asociate
febra, anemia, deshidratarea însoţită de
hipotensiune arterială şi tahicardie, scaune
frecvente (peste 10 scaune/zi) însoţite de
sânge, mucus şi puroi, balonament, pierderea în greutate, alterarea stării generale. Cei
mai afectaţi sunt barbaţii în jurul vârstei de
40 ani sau cei peste 60 de ani, care-şi desfăşoară activitatea în mediu stresant, urban.
În Romania predomină formele uşoare, moderate, blânde de RCUH (aproximativ 90%
din cazuri) iar ca forme evolutive, predomină 90% cele cronic remitente. Tratamentul
este axat pe o medicaţie de tipul salicilazosulfapiridinei, cu efect antiinflamator, admi

nistrat în doze de atac şi întreţinere, dar care
poate genera (datorită componentei sulfapiridină), efecte secundare (cefalee, greaţă,
vărsături, rash-uri, hemoliză, anemie, oligospermie, reacţie pancreatică)
Iată în ce context se prezintă la cabinetul de consultanţă fitoterapeutică, domnul
G.C., 62 de ani, din Bucureşti. Din discuţia ce
a urmat, am reţinut că suferă de această maladie de mulţi ani, că nu este mulţumit de
efectul tratamentului alopat (Sulfasalazină
şi Omeran) şi că doreşte un tratament natural, din plante, care să-l ajute. În momentul
consultului iniţial, pacientul prezenta o stare generală relativ bună, tegumente uşor
palide, hipotensiv, abdomen uşor destins
de volum, sensibil mai ales pe flancul stg.,
cu tenesme, scaune moi, mucosanguinolente (în jur de 14-15 scaune /zi). La o înălţime de 1,72 metri, avea o greutate de 55 Kg.
Coroborând datele anamnestice, clinice,
investigaţiile de laborator, cu datele privind
ocupaţia, mediul familial, ambiental, obiceiurile alimentare, am decis următoarea asociere de produse fitoterapeutice realizate
de firma Hofigal, pe care le-am recomandat
ca tratament adjuvant:
nCoenzima Q10 (15 mg) în ulei de cătină,
6 capsule/zi(2+2+2), administrate cu 30
minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 6 luni.
nSpirulină a 500 mg., 6 capsule/zi(2+2+2),
administrate după mesele principale, zilnic, timp de 6 luni.
nExtract uleios (macerat) de salvie, 6 capsule/zi (2+2+2), administrate după mesele
principale, zilnic, timp de 6 luni.
nComplet antioxidant, 3 comprimate/zi

(1+1+1), administrate după mesele principale, 20zile/lună, cu pauză de 10 zile,
timp de 6 luni.
nRedigest, 6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu 30 minute înainte de mesele
principale, zilnic, timp de sase luni.
nCătinofort, 6capsule/zi(2+2+2), administrate după mesele principale, 20 zile/lună,
cu pauză de 10 zile, timp de şase luni.
nEchinacea, 6 capsule/zi (2+2+2), administrate după mesele principale, 20 de zile/
lună, cu pauză de 10 zile, timp de trei luni.
Obiectivele acestui tratament au fost
următoarele:
lcreşterea capacităţii de apărare a orga
nismului (prin administrarea de Spirulină,
Coenzimă Q10 în ulei de cătină, Cătinofort,
Echinacea)
lregenerarea şi detoxifierea mucoasei
intestinale (prin administrarea de Coenzima Q10 în ulei de cătină, Extract uleios
macerat de salvie, Spirulină)
lnormalizarea tranzitului intestinal, refacerea şi protejarea mucoasei intestinale
(prin administrarea de Spirulină, Redigest, Extract uleios macerat de salvie)
lrefacerea proceselor metabolice, corec
tarea dezechilibrelor nutriţionale (prin
administrarea de Spirulină, Cătinofort,
Coenzimă Q10 în ulei de cătină, Complet
antioxidant, Redigest)
lasigurarea şi menţinerea troficităţii mucoasei intestinale (prin administrarea de
Spirulină, Coenzimă Q10 în ulei de cătină,
Extract uleios macerat de salvie, Echinacea, Redigest)
- continuare în pagina 30 -
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Am recomandat acest tratament în intervalul de timp 16.11.2007-16.05.2008.
Am insoţit acest tratament de recomandări privind regimul igieno-dietetic, insistând asupra relaxării climatului psihoemotional, şi asupra alimentaţiei, recomandând
un tip de hrană hipercalorică, săracă în fibre
vegetale, bogată în proteine şi grăsimi; astfel, am recomandat consumul de carne de
viţel, miel, pui de găină, berbecuţ, peşte,
preparate pe grătar, fierte în supe sau rasol;
de asemenea ouă fierte moi, supe mucilaginoase, orez, budinci, spaghete, macaroane,
pâine albă, dulciuri sub formă de jeleuri; am
interzis consumul de alimente acide, condimente, alimente ce pot fermenta în intestine (varză, ţelină), alimente crude bogate în
celuloză (fructe, legume, verdeţuri) sucuri
de fructe, băuturi reci, alcool.
Am menţinut legătura telefonică cu
acest pacient şi l-am chemat după primele trei luni de tratament la control. Evoluţia a fost peste aşteptări, astfel că în ziua
când pacientul s-a prezentat la control,
în cabinet a intrat un om destins, jovial,
cu un tonus de viaţa şi un optimism care
m-au impresionat. Şi într-adevăr, avea
toate motivele: starea generală era mult
mai bună, numărul de scaune emise scăzuse la doar 4-5/zi, aspectul scaunelor era
apropiat de normalitate, rar mai apăreau
sângele sau mucozităţile în scaun, durerile abdominale de dinainte erau mult
diminuate şi mult mai rare, abdomenul
nu mai era nici sensibil la palpare nici
destins, crescuse în greutate la 65 Kg. Am
recomandat continuarea tratamentului
fitoterapeutic şi respectarea regimului
igieno-dietetic. La încheierea celor şase
luni de tratament, aveam în faţa ochilor
un om aproape sănătos, toate suferinţele
prin care trecuse erau o amintire: scaunele erau perfect normale, doar un scaun /
zi de aspect normal, fără sânge sau mucozităţi, fără tenesme sau dureri; mai mult
decât atât, greutatea corporală era de 74
Kg. şi era foarte mândru de aceasta! I-am
recomandat reluarea tratamentului după
o pauză de 1 lună, în doze de întreţinere,
pentru o ultimă cură de tratament. L-am
rugat să revină cu un telefon dacă mai
apar probleme. Până acum nu m-a mai
sunat.

1. Psoriazisul
Domnul I.D., 61 ani, prezintă la nivelul
palmelor, bilateral, plăci hiperkeratozice
aderente, bine delimitate, cu fisuri adânci,
uneori sângerînde şi dureroase.
Diagnosticul este Psoriazis.
Domnia sa ne cere ajutorul. Îi recomandăm următoarea schemă de tratament:
nRedigest 2 cps×2/zi, după mese (1-2-1),
3 luni;
nMag Anghinar 2 cp×2/zi, înainte de mese
(1-2-1), 3 luni;
nSpirulină 2 cps×2/zi, înainte de mese
(1-2-1), 3 luni;
nTinctură de trei fraţi pătaţi 20 pic×3/zi,
după mese, diluată în apă plată, 25 zile/
lună, 3 luni;
nTinctură de brusture, 20 pic×3/zi, după mese,
diluată în apă plată, 25 zile/lună, 3 luni;
Local:
nToaleta palmelor cu Săpun moale vegetal,
nUlei volatil de lavandă, până la închiderea
fisurilor,
nSpirulin cremă şi ulei de cătină picături,
după aceea.
Este indicată respectarea unei diete cu
excluderea alcoolului, cafelei, condimentelor, conservelor. Se indică fructele, legumele
crude, laptele şi derivaţii săi.
Se recomandă limitarea acţiunii nocive
a factorilor de mediu (expunerea prelungită
la ger, vânt, eforturi fizice, traumatisme).

2. Sindromul dispeptic biliar
Doamna S.L., 53 ani, se confruntă cu un
sindrom dispeptic biliar (intoleranţă la
grăsimi - greaţă, vărsături bilioase, migrene,
constipaţie alternând cu diaree). Nivelul colesterolului seric este crescut, la fel şi lipidele
totale, cu valori normale ale trigliceridelor.
I-am recomandat o schemă de tratament de 3 luni:
nRedigest 2 cps×3/zi, după mese (2-2-2), 3
luni;
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nMag Anghinar 2 cp×3/zi, înainte de mese
(2-2-2), 3 luni;
nOmega 3- 4 cps/zi, după mese (1-2-1), 3
luni;
nReducol, 1 monodoză×2/zi, după mese,
diluată în apă plată, 25 zile/lună, 3 luni.
Se indică, de asemenea, un regim cu alimente colecistochinetice şi ulei vegetal de
măsline sau de floarea soarelui (1-2 linguriţe dimineaţa, înaintea micului dejun), care
favorizează evacuarea vezicii biliare.

3. Hepatita cronică virală C
Doamna P.L., 50 ani, suferă de hepatită
cronică virală cu virusul hepatitic C. Acuză
astenie fizică şi psihică, un sindrom dispeptic necaracteristic. La examenul echografic
se remarcă o hepatomegalie moderată, ficat cu structură omogenă.
Transaminazele sunt crescute, iar γ- globulinele normale.
Recomandăm următoarea schemă terapeutică:
nSpirulină cu extract total de cătină 4 cps/
zi, înainte de mese (1-2-1), 3 luni;
nRedigest 2 cps×3/zi, după mese (2-2-2), 3
luni;
nMag Anghinar 2 cp×3/zi, înainte de mese
(2-2-2), 3 luni;
nIenupăr - macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/zi, dimineaţa, diluat în apă plată,
cu 15 minute înainte de masă, 3 luni
nRozmarin - macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/zi, la prânz, diluat în apă plată, cu
15 minute înainte de masă, 3 luni
nSecară - macerat glicerinat 1 DH, 1 mono
doză/zi, seara, diluat în apă plata, cu 15
minute înainte de masă, 3 luni
Alături de aceste produse va respecta:
•evitarea consumului de alcool;
•evitarea fumatului, stresului şi a eforturilor fizice susţinute;
•dieta alimentară echilibrată;
•urmărirea clinică şi biologică la sfârşitul
schemei de tratament.

În sprijinul medicului practician
nRegim alimentar: evită prăjeli, rântaşuri,
condimente, alcool. Se recomandă mese
reduse cantitativ şi dese; evită decubitul
dorsal dupa mese, cel puţin 30 min.
Dr. Alice Hogea

Anxietatea

4. Astmul bronşitic alergic
F.R., 20 ani, a fost diagnosticat la vârsta
de 13 ani cu astm bronşic alergic. În urma
testelor cutanate de identificare a alergenului responsabil, s-a dovedit că acesta
este polenul de graminee şi flori. Boala
evoluează cu crize sezoniere, lunile de vara
prezentând cea mai sâcâitoare simptomatologie: wheezing, rinită şi bradipnee.
Tusea este uscată iniţial, ulterior devenind
productivă. La examenul fizic se observă
toracele destins şi expirul prelungit.
I-am recomandat o cură de 3 luni cu:
nCoenzima Q10 în ulei de cătină Forte 1
cps×2/zi, după mese (1-1-0);
nCoacăz negru - macerat glicerinat 1
DH, 1 monodoză/zi, dimineaţa, diluată
în apă plata, cu 15 minute înainte de
masă, 3 luni;
nArin negru - macerat glicerinat 1 DH, 1
monodoză/zi, la prânz, diluată în apă plată, cu 15 minute înainte de masă, 3 luni;
nTinctură de lemn dulce 20 pic×3/zi,
după mese, diluată în apă plată, 25 zile/
lună, 3 luni;
nTinctură de busuioc 20 pic×3/zi, după mese,
diluată în apă plată, 25 zile/lună, 3 luni;
În afara crizelor se indică un tratament de
desensibilizare nespecifică:
nPolivitamine cu calciu şi magneziu 1 cp×3/
zi, după mese;
nHofimun forte 1 cp×3/zi, înainte de mese;
nEvitarea contactului cu alergenul cauzal.
Dr. Adriana şi Liviu Tatomirescu

Rinita alergică
Pacientă în vârstă de 53 de ani, fară
antecedente patologice semnificative, se
prezintă la cabinetul de consiliere fitotera-

peutică pentru o rinită alergică rezistentă la
tratamentele alopate urmate până în acel
moment.
Schema de tratament indicată:
nHofImun 4 cp/zi (1-2-1), timp de 6 săptămâni.
nCoacăz negru – macerat glicerinat 1 DH,
1 monodoză/zi, diluat în apă plată, cu 15
min înainte de masa de dimineaţă, timp
de 2 luni.
nMăceş – macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/zi, diluat în apă plată, cu 15 min
înainte de masa de prânz, timp de 2 luni.
nArin negru – macerat glicerinat 1 DH, 1 monodoză/zi, diluat în apă plată, cu 15 min
înainte de masa de seară, timp de 2 luni.
nTinctură de trei fraţi pătaţi: 20 picX3/zi, diluat în ceai sau apă, după mese, 25 zile/
lună, 2 luni.
nUlei de cătină: 1-2 picături în fiecare nară,
de 2 ori/zi, timp de 2 luni.
După 2 luni de tratament, pacienta a venit
la control prezentând o simptomatologie
net ameliorată, continuând cu un tratament de întreţinere.

Reflux gastro-esofagian
Pacient în vârstă de 44 de ani, diagnosticat cu Boală de reflux gastro-esofagian, cu
modificări endoscopice (esofagita grad A) şi
Hernie hiatală, acuza: pirozis, balonări, dureri în epigastru cu iradiere în hipocondrul
drept, tulburări de tranzit intestinal.
Am recomandat urmatorul tratament:
nReglacid 1 cpX3/zi, înainte de mese cu 20
min, timp de 2 luni.
nFiamarant 4 cp/zi (1-2-1), după mese, 2
luni.
nUlei de catină 20 picX3/zi, 2 luni.
nCeai de galbenele şi roiniţă: infuzie 2-3
căni/zi, între mese.

Pacientă M.A. în vârstă de 49 ani se
prezintă la cabinetul de consiliere fitoterapeutică pentru apariţia transpiraţiilor abundente, însoţite de irascibilitate, nervozitate
şi amenoree, simptomatologie instalată
insidios în urmă cu cca. 6 săptamâni, intensificată progresiv.
Analizele de laborator erau în parametrii normali, cu excepţia unui colesterol
seric total de 248 mg/dl. Pacienta suferise
în urma cu 2 ani o intervenţie chirurgicală
în sfera biliară pentru o colecistită litiazică.
Printre antecedentele personale se numară
2 naşteri prin cezariană.
Discuţia cu pacienta, susţinută de simptomatologia şi analizele de laborator, stabileşte
diagnosticul de sindrom de pre-menopauză,
pentru care i-am recomandat următoarea
schemă de tratament fitoterapeutic:
nCoenzima Q10 în ulei de cătină – cps. 15
mg. – 1+1+0, după mese, timp de 3 luni;
nHofEstronat – cpr. – 1+1+1, cu 60 min.
înainte de mese, timp de 3 luni;
nSpirulină – cps. 500mg – 1+2+1, înainte
de masă cu 30 min., ultima cps. înainte de
ora 18;
nUlei de peşte Omega 3 şi Omega 6 –
1+1+1, după mese, timp de 3 luni;
nColerd – cpr. – 1+1+0, după mese, timp
de 3 luni;
nGemoderivat de salcie amenţii – o mono
doză înainte de micul dejun cu 15 min.,
diluată în 50 ml de apă plată sau ceai;
nTinctura de tătăneasă – pic. - 20-25 pic./ zi,
diluate în 100 ml apă plată sau ceai, după
masa de prânz, timp de 25 zile/ lună, tratament continuat până la 3 luni;
nTinctura de traista ciobanului – pic. 20-25
pic./ zi, diluate în 100 ml apă plată sau
ceai, după masa de seara, timp de 25 zile/
lună, tratament continuat până la 3 luni.
Pacienta a urmat 2 cure de tratament,
cu pauză de o lună între cele 2 cure. Simptomatologia s-a îmbunătăţit după 4 săptămâni de administrare, cu remisiunea totală
a simptomelor după terminarea celor 2
cure de tratament, precum şi cu normalizarea valorii colesterolului seric total.
Dr. Iulia Hobeanu
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Restituiri cu Ştefan Manea

Pariul cu sănătatea
românilor continuă!
- Ştefan Manea în dialog cu psihologul Maria Şerban-

S

ănătatea, privită ca un concept unitar
din punct de vedere biologic, psihologic şi social, înregistrează un regres
tot mai evident, pe toate palierele de
vârstă, nu numai în România ci în toate ţările şi continentele. Indiferent că este vorba
de săraci sau de bogaţi, de naţiuni prospere
economic pe harta lumii sau de naţiuni “bananiere”...
Bolile nu au interdicţia de a călători cu
avionul, vaporul, trenul, metroul sau maşina.
Sunt omniprezente şi au devenit o imagine
constantă în ecuaţia sărmanei noastre existenţe.
Una dintre acestea este sindromul
A.D.H.D., o realitate multiplu condiţionată, care afectează atât copilul cât şi puberul
(adolescentul), prelungindu-se tentacular către tinereţe, vârsta adultă şi insinuându-se în
cutele înţelepciunii celor de vârsta a 3-a sau
dincolo de ea.
Comportamentul hiperkinetic, cu deficitul atenţiei (căci această tulburare defineşte
sindromul ADHD) este tema dialogului colegial cu dl. Ştefan Manea, personalitate enciclopedică în domeniul sănătăţii (prevenţie,
cercetare, producţie şi brevetare de produse,
distribuţie, mediatizare, experimentări clinice, participări la târguri, expoziţii, simpozioane, emisiuni radio, TV, sponsor, partener,
formator de specialişti, manager, creator de
cărţi, broşuri sau reviste.)
- Stimate d-le Ştefan Manea, o fiinţă umană - copil sau de orice vârstă - este în dificultate şi supus la numeroase riscuri dacă suferă de
instabilitate şi nu se poate concentra. Aceasta
este realitatea şi nimeni sau nimic nu o poate
“cosmetiza” pentru a-i ascunde aceste imense
dezavantaje. Ce părere aveţi?
- Fără îndoială că aşa este! O eroare umană poate duce la dezastre, accidente, boli, tragedii. Sindromul ADHD este într-o continuă
ascensiune în rândul populaţiei şi noi, cei ce
suntem preocupaţi de prevenirea şi de

32

tratarea bolilor acestui mileniu, suntem perfect conştienţi de acest fenomen îngrijorător.
- V-aş propune să disecăm ordonat şi sistematic cauzele care îl generează, pentru că
- înainte de toate - cititorii noştri doresc informaţii ample, lămuritoare şi foarte accesibile nivelului lor de instrucţie (nu întotdeauna elevat
şi doct). Şi omul simplu, de la “coada vacii”,
cum s-ar spune şi micul meseriaş dar şi marele om de afaceri, trebuie să ştie că nu te joci
cu instabilitatea şi nici cu incapacitatea de a te
concentra la maximum, atunci când situaţia o
cere.
- Din punctul meu de vedere, ca specialist în mecanismele biochimismului uman, al
plantelor, al compuşilor de sinteză, pot afirma că faţă de deceniile trecute, atentatele la
sănătatea umană prin “otrăvurile” din hrana
procesată şi conservată exagerat, reprezintă o
cauză fundamentală.
- Cum poate recunoaşte consumatorul
din România noastră “mioritică” produsele cu
adaosuri de E-uri (căci despre ele este vorba),
produsele contrafăcute, şmecheriile comerciale,
când nivelul de educaţie, de instruire în acest
delicat domeniu sunt încă rudimentare?
- Chiar dacă este aşa, un început trebuie să existe şi acest început este prefigurat de
câţiva ani şi continuă.
“Biblia alimentară”, cartea de excepţie a
d-lui Gh. Mencinicopschi, Director al Institutului de Cercetări Alimentare din România, ar trebui să fie alături de Biblia clasică,
prezentă la căpătâiul multor semeni suferinzi.
- Fără a fi prea critici sau exigenţi cu consumatorii noştri din România, nu se poate să
nu constatăm dezechilibrul exagerat dintre
mentalitatea veche şi depăşită a unor tradiţii
alimentare pe de o parte, iar pe de altă parte,
preluarea din fuga realităţii de zi cu zi, a produselor “la modă”, sclipitoare, frumos amba-
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late, strident colorate, de o abundenţă care
buimăceşte şi paralizează discernământul. Ce
poate face românul nostru, fie el sărac sau înstărit, la capitolul “coşniţa cotidiană”?
- Conexiunea dintre sindromul hiperkinetic cu dificit de atenţie şi această adevărată
mutaţie senzorial-perceptivă a omului modern este subtilă şi tot atât de fermă în modelarea unui nou comportament. Se consumă
din ce în ce mai multe produse care “satisfac”
simţurile primare bazate pe plăcere şi în final,
cel ce pierde pariul cu propria-i sănătate este
omul însuşi. Ce poate fi însă mai lăudabil pentru cercetătorii de vocaţie în ceea ce priveşte
apărarea sănătăţii semenilor, decât faptul că
această realitate este deconspirată? O atenţio-

Restituiri cu Ştefan Manea
nare oportună însă se impune: nu este suficient faptul de a aduce pe “tava” realităţii adevăruri capabile să ordoneze o parte din haosul în
care trăim, gândim, acţionăm, ne alimentăm.
Este nevoie de căi de comunicare eficientă între noi, formatorii de opinie şi cei ce-ar trebui
să aplice regulile stilului de viaţă sănătos.
- Să-mi permiteţi d-le Manea să inserez în
acest moment al dialogului nostru câteva aprecieri în ceea ce priveşte condiţionarea psiho-socială a sindromului ADHD.
Ereditatea - ca entitate greu modificabilă
pe parcursul existenţei individului este o pârghie rezistentă la influenţele exterioare, dacă
acestea nu sunt exersate de timpuriu, printr-o
educaţie coerentă, de la cea mai fragedă vârstă.
Copiii hiperkinetici, agitaţi, neastâmpăraţi, instabili, creează cele mai mari probleme atât în
familie, cât şi în grădiniţă, la şcoală.
Părinţii nu prea ştiu cum să-i educe, mai
ales în aceste circumstanţe nefavorabile în
care se consumă dulciuri, sucuri, produse contrafăcute din fast-fooduri. Sedentarismul la
calculator, telefonia mobilă, jocurile mecanice, CD-urile violente, televiziunea de proastă
factură educativă, violenţa verbală, conflictele
în familia deja disociată, reprezintă un exod
în masă al tinerei generaţii către instabilitate.
Inteligenţa copiilor, a tinerilor, precocitatea lor,
sexualizarea lor precipitată îi mână din umbră
către dezastre comportamentale.
Este greu, foarte greu să fie gestionată bine
o astfel de realitate prin pârghii educaţionale
fără educatori de vocaţie.
Ce poate face Compania HOFIGAL cu cei
care vă cer ajutorul, atunci când hiperkinezia
determină - în subsidiar - boli ale civilizaţiei
actuale: tulburări de somn, de autocontrol, de
concentrare, de memorare, de digestie, de metabolism, de reproducere?
- Avem o gamă extrem de generoasă de
oferte în ceea ce priveşte echilibrarea dintre
organism şi mediu, dintre funcţiile organismului, pentru ca acesta să-şi menţină homeostazia sau să revină la parametri sanogenetici optimi.
- Trebuie însă ca şi pacientul să dorească
acest lucru. Aici intră în joc un principiu fundamental al fiinţei, fie ea sănătoasă sau suferindă, tânără sau vârstnică.
Este datoria fiecăruia dintre noi să ne cunoaştem bine, cât mai bine, atât de bine încât
să ne umplem de autoadmiraţie când conştientizăm cât de mult putem acţiona asupra
propriului organism, mai ales prin pârghiile
mentale. Forţa gândului este copleşitoare, dacă
este folosită activ.

Tot ea poate duce la dezastre dacă este canalizată către rău. Iată de ce stilul de viaţă sănătos, în consens cu Natura, modelează fiinţa
umană!
- Aşa este, fără îndoială! Omul va trebui
învăţat cum să evite de exemplu, băuturile
răcoritoare de culoare galbenă din comerţ,
care sunt plăcute la gust dar total nocive în
organism.
Sau că orice legumă sau fructe care nu
se strică săptămâni la rând este dubioasă şi
toxică.
Otrăvurile care ne înconjoară, din alimente pervertite, din medicamente de sinteză, din cosmeticele cu conservanţi, din aerul,
apa, deşeurile din jur, se cer contracarate de
măsuri specifice pentru a învinge acest rău.
- Expresia celebră “Viaţa poate să moară!
Moartea nu trebuie să trăiască!” se potriveşte
foarte bine cu aceste vremuri, d-le Manea. De ce
se tolerează cu atâta largheţe consumul de bere,
proclamat “sport naţional”? De ce se distruge
Natura prin asfalt, garaje, vile? Unde a dispărut
simţul echilibrului dintre noi şi Creator? Fiecare
face ce vrea, cât vrea, când vrea, fără a da socoteală măcar intuiţiei, bunului simţ primordial.
Să fie oare atât de dificilă remodelarea comportamentului către o viaţă ordonată (cât de cât),
simplă şi echilibrată, încât să necesite ani lungi
şi grei pentru a culege succese în acest demers?
- Cred, sper şi doresc din tot sufletul ca
această luptă să se valorifice în achiziţii, pas

cu pas, pe principiul “cu răbdarea treci marea”. Cerul nu se cucereşte dintr-un singur
salt. Este nevoie de tenacitate, perseverenţă şi
un optimism fără pauze.
O muncă de o viaţă, dedicată sănătăţii
celor din jur, nu are cum să nu lase urme.
Iar predarea ştafetei în ceea ce priveşte realizările Companiei HOFIGAL noii generaţii de cercetători, medici, fitoterapeuţi,
farmacişti, dieteticieni, kinetoterapeuţi
reprezintă un fel de “flacără olimpică” ce
nu are voie să se stingă niciodată.
Produsele noastre (peste 400), reprezintă
un gir, o garanţie că sănătatea românilor a
încăput pe mâini bune. Sunt mâini deprinse
cu lucrul făcut temeinic, cu produse la preţuri
accesibile, fără dorinţa “capitalistă” de profit
cu orice preţ! Profitul nostru este fundamental etic şi mai puţin financiar.
Prin creditul de care se bucură produsele Companiei HOFIGAL, am reuşit să ne
menţinem în topul firmelor de succes din România, fără a apela la capital străin. Ori asta
spune aproape totul!
- Ca într-un basm frumos, putem concluziona că binele întotdeauna trebuie să
învingă. Iar răul (boala, suferinţa) îşi are rolul lui de forţă motrice, care ne mobilizează
din umbră să veghem, astfel încât pariul cu
sănătatea să nu se termine altfel decât bine,
dvs. înşivă având vocaţia învingătorului !
- Cu siguranţă că aşa va fi !
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Răspundem cititorilor

Tratamentul natural
al rahitismului
“Băieţelul meu în vârstă de
4 ani şi 9 luni, a fost diagnosticat
cu rahitism hipofosfatemic familial,
deficit staturoponderal, anemie
hipocromă hiposideremică.
Doresc să ştiu dacă există un
tratament din plante pentru aceste
boli şi dacă DA, vă rog să-mi
răspundeţi în paginile revistei Hofigal.
Cu mulţumiri, I.S.din Bacău”
Vă mulţumesc pentru încrederea acordată publicaţiei noastre şi produselor Hofigal. Bineînţeles că întotdeauna există o
soluţie. Rugămintea mea este de a respecta
şi urma indicaţiile şi tratamentul alopat stabilit de medicul pediatru. În paralel, vă recomand următorul tratament fitoterapeutic şi
gemoterapeutic:

l

Spirulină-2 capsule a 500 mg./zi
(1+0+1), administrate după mesele de dimineaţă şi seară (dar nu după ora
18.00), zilnic, timp de 3 luni (conţinutul capsulelor de spirulină poate fi administrat în
puţin lapte sau suc natural)
Ulei de cătină, din flacon de 50 ml.,
18 picături/zi (6pic+6pic+6pic.), administrate în puţină miere Hofimel (cam ½
linguriţă), cu 30 minute înainte de mesele
principale, 15 zile/lună, timp de 3 luni
Hofimel, miere Hofigal, 1/2 linguriţă
de 3 ori pe zi , administrate împreună
cu picăturile de ulei de cătină, cu 30 de minute înainte de mesele principale, 15 zile/
lună, timp de 3 luni
Gemoderivat din muguri de coacăz
negru, 1/2 monodoză/zi, diluată în
30 ml. apă plată şi băută cu 15 minute înainte de masa de dimineaţă, 15 zile/lună,
timp de 3 luni
Gemoderivat din muguri de brad
alb, 1/2 monodoză/zi, diluată în 30
ml. apă plată şi băută cu 15 minute înainte de masa de prânz, 15 zile/lună, timp
de 3 luni
Gemoderivat din mlădiţe de măceş,
1/2 monodoză diluată în 30 ml. apă
plată şi băută cu 15 minute înainte de masa
de seară, 15 zile/lună, timp de 3 luni

l
l
l
l
l
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Nota bene, toate produsele Hofigal
menţionate până acum, vor fi administrate
în primele 15 zile ale lunii, timp de 3 luni.
În a doua parte a lunii (adică în zilele 1630 ale fiecărei luni), timp de 3 luni, vor fi administrate următoarele produse Hofigal:

l
l

Echinacea, 2 capsule a 500 mg/zi
(1+0+1), administrate după mesele
principale, 15 zile /lună, timp de 3 luni
Flavovit C a 200 mg.-2 comprimate/
zi (1+0+1), administrate după mesele
principale, 15 zile/lună, timp de 3 luni.
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
aportul optim de vitamine, minerale,
aminoacizi necesari susţinerii liniilor
metabolice şi enzimatice ale organismului
(prin administrarea de Spirulină, Ulei de
cătină, Gemoderivat din mlădiţe de măceş,
Gemoderivat din muguri de brad alb)
stimularea capacităţii de apărare a
organismului (prin administrarea de
Spirulină, Echinacea, Flavovit C, Ulei de cătină, Gemoderivat muguri de brad alb, Gemoderivat muguri de coacăz negru, Gemoderivat mlădiţe de măceş, Hofimel)
Stimularea mineralizării osoase, a creşterii şi dezvoltării organismului, a capacităţii respiratorii, combaterea rahitismului
(prin administrarea de Spirulină, Ulei de cătină, Echinacea, Flavovit C, Gemoderivat din
muguri de coacăz negru, din muguri de brad
alb, din mlădiţe de măceş)
stimularea apetitului şi scăderea pragului alergenic (prin administrarea
de Spirulină, Flavovit C, Ulei de cătină, Gemoderivat din muguri de coacăz negru, din
mlădiţe de măceş, Hofimel)

n
n
n
n

De asemenea vă recomand pentru
băieţelul dumneavoastră următoarele alimente bogate în fosfor: peştele (în
special cel din apele de munte), carnea
de vită, pui, ouălele, lactatele mai degresate, legumele (mazăre, fasole, morcovi,
cartofi, broccoli, usturoi), cereale integrale, seminţe, oleaginoase, fructe uscate,
alge marine, băuturi gazoase (bogate în
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fosfaţi). O atenţie deosebită trebuie acordată excesului de zahăr rafinat, care poate accentua dezechilibrul dintre calciu şi
fosfor în organismul copilului. De aceea,
vă recomand un consum moderat de ciocolată şi dulciuri de cofetărie. Totodată,
este recomandat a se evita consumul de
băuturi carbogazoase de genul Coca-cola, Pepsi şi de a se consuma sucuri naturale acidulate, apă minerală, sucuri naturale
din morcovi, mere, piersici, zmeură, caise,
struguri, cătină, ţelină sau urzică. Aceste
sucuri pot fi consumate zilnic, în cantităţi mici, înainte de mesele principale, în
cure prelungite, alternate după preferinţă. Pentru clarificări sau date suplimentare, vă rog să mă contactaţi la telefon
0730087673. Vă doresc multă sănătate şi
s-auzim numai de bine!

“Domnule doctor, am fost
diagnosticată cu arteriopatie obliterantă şi HTA esenţială. Am urmat un
tratament de mai mult timp,dar fără
rezultate. Vă rog să-mi recomandaţi
un tratament din plante, am mare
încredere în firma Hofigal”.
(C.D.,45 ani, Dorohoi)
Pentru afecţiunile Dvs., în completarea
tratamentului alopat instituit de medicul
specialist cardiolog, vă recomand următoarele asocieri de suplimente fitotera
peutice, produse de firma Hofigal:

l
l

Coenzima Q10 în ulei de cătină Forte - 3
capsule/zi (1+1+1), administrate după
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni
Complet antioxidant – 3 comprimate/
zi(1+1+1), administrate după mesele
principale, 20 zile/lună, cu pauză de 10 zile,
timp de 3 luni
Omega 3 - ulei de peşte - 6 capsule/
zi (2+2+2), administrate după mesele
principale, 20 zile/lună, cu pauză de 10 zile,
timp de 3 luni
Redigest - 6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu 30 minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni

l
l

Răspundem cititorilor

l
l

Flavovit C a 500 mg. - 3 comprimate/
zi(1+1+1), administrate după mesele
principale, zilnic, timp de 3 luni
L-Carnitin Complex - 3 comprimate/zi
(1+1+1), administrate chiar la începutul meselor, 20 zile/lună, cu pauză de 10 zile,
timp de 3 luni
Gemoderivat din muguri de plop negru - o monodoză/zi, diluată în 50 ml.
apă plată şi băută cu 15 minute înainte de
masa de dimineaţă, zilnic,timp de 3 luni
Gemoderivat din muguri de arin negru - două monodoze/zi, diluate fiecare în câte 50 ml. apă plată şi băută o monodoză cu 15 minute înainte de masa de
prânz şi cealaltă monodoză cu 15 minute
înainte de masa de seară, timp de 3 luni
Gemoderivat din mlădiţe de mur - 2
monodoze/zi, diluate fiecare în câte
50 ml. apă plată, băută o monodoză la ora
10.00 şi cealaltă monodoză înainte de culcare, timp de 3 luni
Păducel - 3 capsule/zi (1+1+1), administrate după mesele principale, zilnic
timp de 3 luni
Obiectivele acestui tratament sunt:
îmbunătăţirea activităţii, contractilită
ţii muşchiului cardiac, prevenirea accidentelor, creşterea protecţiei vasculare
coronariene, menţinerea şi îmbunătăţirea
elasticităţii vaselor de sânge (prin administrarea de Coenzimă Q10 în ulei de cătină
Forte, L-Carnitin Complex, Omega3-ulei de
peşte, Gemoderivat din muguri de plop negru, din muguri de arin negru, din mlădiţe
de mur, Flavovit C)
scăderea valorilor tensiunii arteriale
(prin administrarea de Coenzimă Q10 în
ulei de cătină, Păducel capsule, Omega3 ulei
de peşte, Gemoderivat din mlădiţe de mur)

l
l
l
l
n

n
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îmbunătăţirea parametrilor circulaţiei sangvine în periferie, la nivelul extremităţilor (prin administrarea
de Coenzimă Q10 în ulei de cătină Forte,
L-Carnitin Complex, Flavovit C, Complet
Antioxidant, Gemoderivat din muguri de
arin negru, din muguri de plop negru, din
mlădiţe de mur)
combaterea fenomenelor de senes
cenţă (prin administrarea de Coenzimă Q10 în ulei de cătină Forte, Omega3
ulei de peşte, L-Carnitin Complex, Flavovit
C, Complet Antioxidant, Gemoderivat din
muguri de arin negru, Gemoderivat din
mlădiţe de mur)
combaterea disfuncţiilor metabolice
(hipercolesterolemie) şi tulburărilor
digestive, combaterea predispoziţiilor pentru ateromatoză (prin administrarea de Coenzimă Q10 în ulei de cătină Forte, L-Carnitin
Complex, Omega 3 ulei de peşte, Redigest,
Flavovit C, Gemoderivat din muguri de arin
negru, Gemoderivat din mlădiţe de mur)
De asemenea, o importanţă foarte
mare o constituie alimentaţia cores
punzătoare afecţiunilor Dvs. Un regim ali
mentar adecvat trebuie respectat cu sfinţenie. Vă recomand evitarea grăsimilor animale
(carnea de porc, preparate din carne precum
kaiserul, şunca, slănina, pieptul ardelenesc,
şunculiţa ţărănească, toba) afumăturile,
prăjelile, rântaşurile, sosurile grele, lactatele
bogate în grăsime, smântâna, frişca, laptele gras, dulciurile, alimentele gen fast-food
bogate în condimente, aditivi şi coloranţi
alimentari, margarina (atenţie, conţine E-uri
cu acţiune hipercolesterolemiantă!!!).
Veţi consuma cu precădere lapte degresat, brânză proaspătă de vacă, iaurt,
kefir, carne de peşte alb, slab (şalău, biban,

n
n
n

n

ştiucă, crap mare românesc), peşte oceanic
(cod) congelat, macrou proaspăt, bogat în
Omega3, piept de pui, pasăre adultă (nu pulpe, aripioare sau copane de pui, deoarece fac
parte din categoria de carne roşie, din care
trebuie să vă feriţi a o consuma), carne de
vită (nu carne de viţel, bogată în colesterol);
în alimentaţia Dvs. vor predomina legumele
bogate în vitamina C (conopidă, varză albă,
gulii, ceapă verde, ceapă de apă, mazăre,
spanac, salate, broccoli) de asemenea multe
fructe (măceşe, cătină, coacăze negre, fragi,
mure, căpşuni, zmeură, grapefruit, portocale, mandarine) şi nu ocoliţi pătrunjelul, care
conţine mai multă vitamina C decât o banală lămîie… Nu uitaţi importanţa exerciţiului
fizic; trebuiesc consumate caloriile în exces
şi eliminate toxinele din organism, aşa că
faceţi multă mişcare, mergeţi în ritm normal
cam 3-4 km zilnic. Seara este indicat să vă
masaţi uşor picioarele de la extremitate spre
coapsă, favorizând astfel circulaţia de întoarcere a sângelui de la acest nivel spre inimă.
Pentru masaj, folosiţi produsul Supliform
gel, sau crema Ven.Hof, cu acţiune excelentă decongestivă, tonică musculară,cu efect
benefic de ameliorare a circulaţiei venoase
şi arteriale. Doresc să precizez că durata unei
cure complete de tratament este de minim 3
luni, iar într-un an ar fi indicate cel puţin două
cure de tratament. Dacă mai doriţi informaţii
suplimentare,vă rog să mă contactaţi telefonic la 0730087673, zilnic, între orele 9.30
şi 14.30, de luni şi până vineri inclusiv. Până
atunci, vă doresc multă sănătate şi s-auzim
numai de bine!
Dr. Teodor Henri Sissea
- medic apifitoterapeut Complexul de Terapie
Naturală “ALEXANDRA” BREAZA-PRAHOVA
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Noutăţi terapeutice

Ulei de masaj pentru copii “Alexandra”
Ulei excelent pentru îngrijirea pielii sensibile, delicate a copiilor,
conţine ulei de in îmbogăţit cu extract uleios de muşeţel, ulei esenţial
de rozmarin şi vitamina E. Puteţi fi siguri că pielea copilului dvs. va fi
protejată atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii. Se aplică pe pielea
umedă în cantităţi mici, cu masaj uşor.
Uleiul de in este un ulei gras, obţinut prin presarea la rece a seminţelor plantei; are rolul de protecţie a pielii, este cicatrizant în arsuri şi
plăgi ale tegumentelor. Este un bun emolient şi protejează pielea.
Muşeţelul este o plantă ierboasă anuală sau hibernantă, ce creşte spontan de la
câmpie până la munte, în locuri însorite.
Se cultivă sistematic în scopuri medicinale
şi cosmetice, utilizându-se florile plantei.
Se utilizează sub formă de infuzie, decoct,
extract hidroalcoolic şi uleios.
Gălbenelele (Calendula officinalis) au
tulpină înaltă, ramificată şi păroasă, cu flori
centrale, tubuloase, de culoare galbenă. Le
putem întâlni în întreaga ţară pe terenuri
necultivate, pe marginea drumurilor, a căilor
ferate şi pe lângă garduri. Se recoltează florile
fără codiţe, când sunt complet dezvoltate. Recoltarea se face succesiv 3-4 zile, după ce se
ridică roua şi până seara, se usucă în straturi
subţiri, la umbră. Pentru uz intern se utilizează în gastrite hiperacide, ulcer gastric, ulcer
duodenal, colecistită, icter infecţios, ulceraţii
canceroase, inflamaţii ale colonului, hemoroizi, vermifug, boli de ficat, cicatrizant intern,
dismenoree. Pentru uz extern se utilizează în
leucoree, trichomoniază, acnee, arsuri, degerături, răni purulente, cancerul pielii, leziuni
ulceroase ale sânilor, cancer mamar, boli tegumentare, micoze, osteoporoză.
Busuiocul (Ocimum Basilicum) face parte din familia Labiatae. Se utilizează toate părţile plantei. Are efecte benefice: aromatizant,
reduce stările de vomă, galactogog, absoarbe
gazele, calmant al colicilor intestinale, astringent, antiseptic, antiinflamator renal.
Cimbrul (Thymus vulgaris) are un conţinut important de ulei volatil, căruia îi datorează multe din prioprietăţile sale. Cantitatea de ulei
volatil variază între 0,75% şi 6,5%, în funcţie de condiţiile în care creşte;
uleiul volatil este alcătuit în mare parte din timol (40%) şi carvacrol
(15%). Alţi constituenţi sunt:
lflavone cu acţiune antispastică, diuretică , antiinflamatorie
ltaninuri cu acţiune astringenă şi antiseptică
lacizi polifenolcarboxilici (cafeic, rosmarinic)
lprincipii amare cu acţiune stomahică
ltriterpene
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Are o puternică acţiune antiinfecţioasă datorită uleiului volatil şi
taninurilor. Studiile au demonstrat acţiunea bactericidă asupra germenilor: Escherichia coli, Salmonella şi a diferitelor tulpini de stafilococ,
dar se pare că spectrul de acţiune este mult mai larg.
Are o puternică acţiune antihelmintică (împotriva viermilor intestinali) în special faţă de oxiuri şi tricocefali, stomahic (stimulent al
digestiei), coleretic (stimulează secreţia de bilă), carminativ, diuretic,
tonic aperitiv, analgezic, antispastic, expectorant, diaforetic.
În produsul ULEI DE MASAJ PENTRU COPII “ALEXANDRA” se utilizează
extractele uleioase din aceste plante .
Vitamina E este o vitamină liposolubilă
indispensabilă unei bune stabilizări a membranelor celulare, menţinerii activităţii unor
enzime, agregării plachetelor sangvine şi
protecţiei globulelor roşii împotriva substanţelor oxidante (radicalii liberi, de exemplu).
Se pare că vitamina E încetineşte îmbătrânirea celulelor; lucrări numeroase sugerează
că această vitamină joacă şi un rol protector
împotriva bolilor coronariene. Termenul de
vitamină E grupează în fapt, 4 substanţe denumite tocoferoli: alfa-tocoferolul (cel mai
activ), beta-tocoferolul cu gamma-tocoferolul (care au o activitate vitaminică mai redusă) şi delta-tocoferolul (practic inactiv).
Rozmarinul (Rosmarinus officinalis)
este un arbust mediteranean, plăcut mirositor. Denumirea sa a fost dată de romani
(ros=roua si marinus=mare), adică cel umezit de roua mării. Grecii numeau rozmarinul planta sfântă Libatonis. În prezent este o
plantă nelipsită din gospodăriile bavareze.
Uleiul esenţial de rozmarin se prezintă
ca lichid limpede, răcoritor, incolor sau slab
gălbui, cu miros camforat şi cu gust arzător.
Conţine borneol, camfor, eucaliptol, pinen,
flavonozide, acid rozmarinic, rozmaricina.
Uleiul esenţial de rozmarin este mult
utilizat în industria de produse cosmetice
datorită acţiunii analgezice, aromatizante,
antiinflamatoare, de stimulare a circulaţiei
sanguine periferice, antimicrobiene .
O serie de derivaţi terpenici din compoziţia sa au acţiune de ecranare faţă de radicalii liberi de oxigen. Cornasolul şi acidul carnozic
sunt eficienţi în protejarea membranelor celulare de stresul oxidativ şi,
de asemenea, au acţiune antiradicală.
În concluzie ULEIUL DE MASAJ PENTRU COPII ,,ALEXANDRA”
are avantajul de a nu conţine conservanţi şi a fi produsul cel mai indicat
pentru pielea bebeluşului tău.
Chim. Anca Daniela Raiciu

Eveniment

Lansare LICOPROSTAT
Pe 3 iulie 2008, la Casa Universitarilor, a
avut loc conferinţa “Adenomul de prostată –
opţiuni de tratament” prilejuită de lansarea
LICOPROSTAT, supliment alimentar natural
produs de SC Hofigal Export - Import SA.
Invitaţii acestui eveniment au fost:
prof. dr. Ionel C. Sinescu, directorul
Centrului de Chirurgie Urologică, Dializă
şi Transplant Renal din cadrul Institutului
Clinic Fundeni; conf. dr. Marcian Antonio Manu, medic primar urolog, Institutul
Clinic Fundeni, ing. chim. Ştefan Manea,
director general Hofigal, chim. Daniela
Raiciu, director marketing Hofigal şi dr.
Gabriela Mărgineanu, medic specialist
fitoterapie şi homeopatie.
Prostata este un organ specific sexului
masculin care se găseşte la răscurcea dintre calea genitală şi calea urinară; practic se
găseşte sub vezica urinară. Adenomul de
prostată poate apărea la orice barbat după
vârsta de 35 ani, această afecţiune fiind o
tumoare benignă (cea mai frecventă la bărbatul de peste 60 de ani).
Adenomul de prostată constă în creşterea în volum a diferitelor structuri ale glandei şi implicit strangularea şi modificarea
formei uretrei (determinând urinarea cu dificultate şi tulburări de evacuare vezicală).
Evoluţia adenomului de prostată este
de regulă lentă, cronică. Semnele adenomului de prostată (USA, 2006) apar la: 14%
dintre bărbaţii între 40-50 ani, 23% dintre
bărbaţii între 50-60 ani, 43% dintre bărbaţii
între 60-70 ani şi la 40% dintre bărbaţii între
70-79 ani.

În România, peste 30%
dintre bărbaţii peste 60 de
ani suferă de adenom de
prostată, iar la 80-85 de ani,
mai mult de 80% suferă de
această afecţiune. Se preconizează că în 2015, peste 550
de mii de pacienţi vor fi diagnosticati cu
adenom prostatic.
Există două ipoteze ale apariţiei adenomului de prostată: reinducţia sau redeşteptarea structurilor care determină dezvoltarea
glandelor prostatice şi creşterea în volum,
sub influenţa hormonilor androgeni şi ipoteza modificărilor hormonale, prin alterarea
raportului testosteron/estrogeni în favoarea
estrogenilor, după o anumită vârstă.
Tratamentul medicamentos al adenomului de prostată constă în alfa-blocante,
care relaxează colul vezical şi facilitează evacuarea vezicală, cu diminuarea disuriei.

LICOPROSTAT – capsule acoperite,
este un produs fitoterapeutic care asigură
sănătatea şi integritatea morfo-funcţională
a prostatei la bărbaţi. LICOPROSTAT este
recomandat ca supliment alimentar cu proprietăţi complexe pentru prevenirea riscului
apariţiei hipertrofiei benigne de prostată şi
este deosebit de benefic în dieta pacienţilor
cu adenom de prostată, prostatite şi adenocarcinom de prostată.
Produsul se prezintă sub forma de capsule acoperite, iar o capsulă conţine ulei de
cătină, ulei de in, lecitină, gluconat de zinc.

Poluarea şi impactul ei asupra sănătăţii
În perioada 16 - 19 iulie, la Brasov, Universitatea Transilvania,
în colaborare cu Balkan Ennvironmental Association şi Colegiul
Medicilor din România, a organizat Conferinţa internaţională de
mediu “Environmental pollution and its impact on public health”.
SC HOFIGAL Export Import SA a fost reprezentată de către: Chim.
farm. Viorica Tamaş, Chim. Daniela Raiciu, Agronom Andreea Cozea şi
a fost inclusă în programul manifestării cu următoarele lucrări:
1. Vegetable enzymes-as very useful factors for the normal function and protection of humans organism against the
stress gived by poluation of the environment
Autori: Manea Şt., Tamaş V., Cozea A., Cruceanu L., Ivopol G.,
Belală D.

2. Natural Food Supplements A Necessity In Avoiding The
Effects Of Pollution And Modern Industrial Processed Food
Autori: Manea Şt., Tamaş V
3. Natural Food-Supplements Having Antistress Properties
Autori: Manea Şt., Rădulescu N., Mazilu E., Carabela V., Creţu
I., Neagu M., Popescu M., Belală D.
4. Gemoderivates, Propyleneglycol Extracts And Coenzyme Q10 With Protective And Regenerative Action Against
Environmental Pollution For Hair And Skin.
Autori: Raiciu D., Tamaş V., Manea Şt., Vătafu M.
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Parteneri

Asociaţia federală - BVMW se prezintă
BVMW-ul este o asociaţie federală interprofesională şi intersectorială, nonpolitică, a întreprinderilor mici şi mijlocii. Ea reprezintă economia păturii de mijloc faţă de politică, autorităţi oficiale, sindicate şi întreprinderi mari.
Federaţia BVMW, în funcţia ei de asociaţie de protecţie şi asistenţă de ajutor propriu, oferă servicii vaste pe plan local, regional, naţional
şi internaţional.
Pentru noi stă în centrul atenţiei asistenţa locală şi concretă pentru întreprinzători.
Unul dintre ţelurile principale este transcedentarea dezacordului dintre importanţa macroeconomiei naţionale a întreprinderilor mici şi
mijlocii şi influenţa lor la organizarea parametrilor de bază, precum şi evitarea dezavantajului existent în concurenţa cu întreprinderile mari.
O comunitate solidară puternică:
Peste 53. 000 de firme membre şi nenumărate asociaţii colaboratoare
Ce este Uniunea Federală a IMM-urilor din Germania?
BVMW Uniunea Federală a Intreprinderior Mici şi Mijlocii, Uniune a 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 întreprinderior mici şi mijlocii se angajează pentru sistemul economiei de piaţă social şi pentru un patronat liber în
Europa, totodată răspunzător pentru comunitate.

BVMW se doreşte motorul economiei de mijloc
prin respectarea celor

ZECE PRINCIPII

ale Asociaţiei Federale al IMM-urilor din Germania e.V. (asociaţie înregistrată)
1. Noi punem interesele membrilor noştri pe primul loc.
2. Noi impunem interesele economiei de mijloc prin influenţa noastră la Guvern, Parlament, Ministere, Macroeconomie şi Sindicate.
3. Noi acţionăm pentru o reciprocitate cinstită a întreprinderilor mici, mijlocii şi mari precum şi a sindicatelor.
4. Noi susţinem o imagine pozitivă a Asociaţiei în societate, prin relaţiile cu publicul.
5. Noi oferim membrilor o relaţie optimă între serviciile noastre şi cotizaţiile asociaţiei.
6. Noi ne orientăm serviciile exclusiv necesităţilor membrilor noştri.
7. Noi asigurăm membrilor noştri soluţii individuale şi suport personal.
8. Noi optimizăm continuu calitatea serviciilor noastre.
9. Noi ne încurajăm şi motivăm angajaţii pentru o utilizare cât mai bună a avantajelor membrilor noştri.
10. Noi luăm atitudine la răspunderea socială a întreprinzătorilor faţă de stat şi societate.
Înregistrat în registrul Asociaţiilor în Berlin-Charlottenburg Nr. 19361Nz
Agenţia naţională: Leipziger Platz 15 - D 10117 Berlin- Tel.:030/ 53 32 06-0 Fax:030/ 53 32 06 -05
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„HOFIGAL
M-A IMPRESIONAT
ŞI M-A CONVINS“
Sunteţi consul onorific al României în Germania de
Nord. Ce presupune această înaltă funcţie diplomatică,
pe de o parte pentru dumneavostră personal, pe de altă
parte, ca şi instituţie aflată în slujba cetăţeanului român,
resident în Germania sau în tranzit?
Din punct de vedere privat, în această funcţie trebuie
să investesc foarte mult timp însă pentru mine reprezintă
şi o funcţie prin care beneficiez de o extindere în legăturile
atât umane cât şi politice. Aceasta activitate o fac cu mare
plăcere, deoarece mă simt foarte aproape de oamenii şi ţara
în care am avut foarte multe experienţe pozitive.
Cum se îmbină această funcţie cu cea de director general al
Uniunii Federale a IMM-urilor din
Germania?

Cu o strategie modernă de comercializare atât pe piaţa
europeană cât şi pe cea germană se va realiza o deschidere
de piaţă uimitoare, care poate conduce la un succes enorm
pentru Hofigal.
De curând, Hofigal se află printre membrii Uniunii
Federale a IMM-urilor din Germania. Cum consideraţi
acest fapt, în premieră pentru o firmă de profil din
România şi care va fi modul de conlucrare pe viitor?

Organizaţii germane cu peste 53. 000 de membrii cum
este BVMW au o posibilitate proprie, prin metode de comunicare directă cît şi prin propagandă
verbală, să ofere membrilor ei o
platformă enormă. Printr-o investiInterviu acordat de
ţie minoră se pot obţine rezultate
dl. Hans-Werner Czerwinski, foarte eficiente şi se poate face
prezentare complexă a fiecarei
Consulul Onorific al României ofirme.
în Germania de Nord,
Aşa cum s-a remarcat şi în iunie
la
Hamburg,
există oportunitatea
Director General Nord
de a asigura prezenţa la imporal Uniunii Federale
tante târguri şi expoziţi. Este o
posibilitate de prezentare concretă
a Intreprinderilor Mici şi
şi directă, fapt ce reprezintă un
Mijlocii din Germania
grad ridicat de conştientizare a
produselor.

În BVMW îmi desfăşor activitatea
de bază încă dinainte de a fi numit
Consul Onorific. Prin activitatea
internaţională pe care oricum o
desfăşurăm şi prin legătura strânsă
cu fostul Consul Onorific Kornemann,
cât şi cu d-na Adina Utes ca referent
economic, s-au dezvoltat foarte
multe legături economice noi. Aceste
legături se pot împleti optim, mai
ales că reţeaua politică, economică şi educaţională pe care o
deţin în Germania poate fi foarte folositoare României - ţara
pe care o reprezint.

Aţi avut posibilitatea să aflaţi date concrete, chiar de
la faţa locului, despre activitatea Societăţii HOFIGAL. Cum
apreciaţi profilul său de activitate şi evoluţia sa pe piaţa
internă, dar în special, pe cea a Comunităţii Europene?
Hofigal m-a impresionat şi m-a convins. Am avut ocazia
să cunosc metodele de tratament în Complexul “Alexandra”
şi să probez produsele; am fost, în foarte scurt timp, convins
de valoarea lor.
Am avut posibilitatea să vizitez fabrica şi am fost deosebit
de impresionat de condiţiile de igienă de pe liniile de producţie. De asemenea, am avut ocazia să probez produsele pe
“pielea proprie”. Hofigal a reuşit să mă ajute să mă vindec de
o afecţiune a pielii în decurs de 3 luni.

Personal, cum vedeţi viitorul medicinei pe bază de
produse naturale în Germania şi în general, în Europa,
cel puţin prin prisma a două aspecte: interesele şi
boicotul marilor trusturi ce produc medicamente de
sinteză şi piaţa care înregistrează o evoluţie din ce în ce
mai rapidă în favoarea celor naturale?
Viitorul industriei legate de sănătate aparţine,
fără îndoială, medicinii alternative şi prevenirii îmbolnăvirilor.
În această privinţă produsele Hofigal sunt foarte
potrivite şi pot, printr-o strategie eficientă, ajunge rapid
la clienţi.
Industria de medicamente merge din ce în ce mai accentuat pe bioproduse şi îşi câştigă în acest domeniu o piaţă
dinamică, o piaţă care se va intensifica prin oferte şi calitate
aşa cum o face, în prezent, firma Hofigal. Produsele naturale
sunt moderne şi viaţa de astăzi şi de mâine nu mai poate fi
gândită fără ele.
August/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
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Împachetările cu Spirulină, procedură benefică
aplicată în cadrul tratamentului cu Spirulina Platensis
la Complexul de Terapie Naturală ”Alexandra”

Ce este spirulina?
Spirulina este o algă pluricelulară filamentată, având mai multe forme spiralate,
dintre care cea mai căutată şi cunoscută ca
eficienţă este Spirulina Platensis.

Scurt istoric
Spirulina Platensis este cunoscută încă
de pe vremea Egiptului Antic şi a civilizaţiei
Aztecă şi Mayaşă. În zilele noastre spirulina
se dezvoltă în condiţii naturale în America de
Sud, Lacul Texaco, iar locuitorii acelei zone
excelează şi uimesc prin starea lor de sănătate. Un mic amănunt istoric precizează că
maratoniştii acelor vremuri consumau în
principal pâine din spirulină şi alergau
100 mile în fiecare zi.
Datorită conţinutului bogat în
proteine (peste 70%), mai ales sub formă de albumină, uşor asimilabilă de
organismul uman, Spirulina Platensis
determină o vigoare deosebită.
Iată de ce spirulina este recomandată de
specialiştii Hofigal în scheme individu-
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alizate de tratament şi sportivilor de performanţă, atât în cantonament cât şi în timpul
concursurilor.

Compoziţia chimică
Studiată de O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) şi F.A.O.(Organizaţia Alimentaţiei şi Agriculturii), de diverse organisme
din S.U.A., Japonia, Franţa, Rusia sau Ucraina, Spirulina Platensis este considerată un
adevărat fenomen datorită conţinutului în ab-
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solut toate substanţele necesare organismului
uman.
Aceste studii arată că ea poate fi consumată de toate categoriile de vârstă, începând
cu cea mai fragedă vârstă şi terminând cu senectutea.
Spirulina Platensis conţine pe lângă 70%
proteină brută şi hidraţi de carbon (16%),
lipide (7%), celuloză brută (max.0,9%), clorofilă (max.1,6%), ficocianină A şi aloficocianină (max.18%), carotenoizi (max.6000
mg/kg), vitamine (provitamine A, B1, B2,
B6, B12, E, acid pantotenic, acid folic, acid
nicotinic).
De menţionat că Spirulina Platensis
conţine toţi Aminoacizii necesari organismului uman (leucina, isoleucina, lizina,
metionina, cistina, fenilalanina, tirozina, treonina, triptofan, valina, histidina, prolina, serina), ARN, ADN,
substanţe responsabile de transmiterea genelor şi sinteza proteinelor
umane.
Hidraţii de carbon asigură peste 80%
din substratul energetic şi compoziţia ţesuturilor.

Centre medicale
Lipidele sunt reprezentate în special de
acidul Alfa-linoleic, precursor al acidului arahidonic care participă la sinteza prostaglandinelor, substanţe cu deosebită importanţă în
reglarea comportamentului sexual şi cu rol
deosebit antiinflamator şi antialergic.
Carotenoizii conţinuţi (beta-caroten, lu
teina etc.) favorizează acuitatea vizuală şi integritatea hormonală.
Vitaminele conţinute în Spirulina Platensis asigură şi ele vitalitatea şi sunt baza tuturor
proceselor de sinteză a lanţurilor enzimatice
şi hormonale.
Sterolii conţinuţi (colesterol, sitosterol,
dihidrocolesterol, sigmasterol) asigură integritatea funcţională şi structurală a articulaţiilor şi preîntâmpină anchilozele (osificarea
articulaţiilor) la persoanele în vârstă. De asemenea, participă prin intermediul dihidrocolesterolului (precursor al vitaminei D3) sub
acţiunea luminii, la formarea echilibrată a fosfaţilor în organism (determină compoziţia şi
întărirea oaselor).
Compuşii minerali (calciu, fosfor, fier,
sodiu, magneziu, potasiu, mangan, zinc, seleniu) asigură cam 15% din biomasa de spirulină. Concentraţia şi raportul specific de fier,
fosfor şi potasiu de 30 de ori mai mare decât
a sodiului asigură uşurinţa crescută a transferurilor de substanţe nutritive şi metaboliţi la
nivelul membranei celulare.

Este Spirulina Platensis toxică?
Cercetătorul nipon Yoshio Uematsu aduce date şi dovezi clare privind netoxicitatea
biomasei de Spirulina Platensis.
S-au realizat teste de fertilitate, gestaţie,
natalitate, dezvoltarea creierului şi inteligenţei
la urmaşi şi toate au concluzionat că biomasa
de Spirulina Platensis este total netoxică. Edificator este consumul zilnic de 5-7 gr de Spirulina cu efecte benefice asupra vitalităţii şi
longevităţii poporului japonez.

Acţiunea farmacologică
a componentelor din spirulina
Remarcăm că Spirulina Platensis, datorită
compoziţiei bogate în aminoacizi, participă
la producerea polipeptidelor, hormonilor cerebrali şi corectează funcţionarea sistemului
endocrin, iar prin stimularea producerii de
insulină combate apariţia diabetului.
Spirulina Platensis este singura plantă
care depozitează glicogenul şi nu amidonul
precum plantele, apropiind-o astfel de regnul

animal. Iată modul în care intervin la nivel
celular unele substanţe conţinute de Spirulina
Platensis:
Acidul glutamic, regăsit în cantităţi neobişnuit de mari, are un rol major în detoxifierea organismului şi prin aminarea lui se
obţine glutamina, cel mai mare inamic al
oboselii, depresiei şi impotenţei.
Glicina contribuie la sinteza hemoglobinei, combate anemia. Glutationul, obţinut din
glicină, participă la formarea sărurilor biliare
şi îmbunătăţeşte digestia.
Serina participă la sinteza cefalinei şi
stingomielinei, asigurând integritatea celulei
nervoase.
Arginina, prin derivaţii săi, permite sinteza principalilor factori de creştere.
Tirozina, precursor al triiodotironinei
şi tirozinei, combate disfuncţiile tiroidiene
şi ca precursor al adrenalinei şi noradrenalinei, contribuie la păstrarea echilibrului somato-psihic .
Triptofanul participă la formarea Serotoninei, care este un bun stimulator al musculaturii netede, un excelent neurotransmitator
al S.N.C.
Ficocianina are un rol deosebit în reglarea
proceselor metabolice şi în păstrarea elasticităţii
membranei celulare, favorizând astfel capacitatea de transfer energetic la acest nivel .

stimulează producerea de hormoni ai
cortexului suprarenalian (corticosteroizii). Astfel, corticosteronul şi aldosteronul, cu
rol puternic antiinflamator, sunt recomandaţi
în afecţiuni inflamatorii ale organelor de simţ
şi ale sistemului osteoarticular. De asemenea,
intervin în depozitarea şi metabolizarea glicogenului în ficat şi accelerează scindarea grăsimilor din ţesuturile adipoase.
participă activ la sinteza de tiroxină,
care transformată în triiodotironină,
participă la creşterea metabolismului energetic, stimulează catabolismul şi în particular
mobilizează lipidele din depozite, favorizând
un proces natural de slăbire.
creşte capacitatea de apărare a organismului faţă de infecţii virale, bacteriene
sau fungice;
are rol antitoxic prin facilitarea eliminării metalelor grele, toxinelor şi radionuclizilor (factori de risc în patologia neoplaziilor);
previne scăderea numărului de leucocite şi participă la normalizarea hemoleucogramei, dacă este administrată persoanelor
care fac röentgenterapie.
stimulează hematopoeza , funcţia macrofagelor, activează şi stimulează acţiunea citotoxică a NK (soldaţii imunităţii) şi
creşte activitatea fagocitară a polimorfonuclearelor.
are acţiune hipolipemiantă şi hipocoles
terolemiantă, intevenind benefic în tra
tamentul adjuvant al acestor tulburări de metabolism;
prin compoziţia crescută de retinol şi
luteină are efecte benefice asupra menţinerii acuităţii vizuale;

n
n
n
n
n
n

Efectele benefice ale
Spirulinei Platensis

n

n

acţionează asupra parametrilor hematologici ai sângelui. Creşte nivelul hemoglobinei şi numărul eritrocitelor, normalizează timpul de coagulare sangvină.

n

- continuare în pagina 42 -
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stimulează spermatogeneza, asigură integritatea morfofuncţională a organelor
reproducătoare, combate impotenţa, sterilitatea şi frigiditatea;
stimulează lactaţia şi asigură o compoziţie optimă adecvată a laptelui uman;
acţiune hepatoprotectoare (stimulează
sinteza de proteine, protejează şi regenerează celula hepatică)
scade senzaţia de foame, normalizează
procesele digestive;
acţiune antivirală (mai ales pe Hepes
Simplex, Citomegalovirus, virus rujeolos, virus urlian, virus gripal tip A)
activitate antialergică (prin inhibarea reacţiilor de hipersensibilitate întârziată)
acţionează sinergic cu vitamina E, Se
leniul şi Extractul de Cătină pentru
prevenirea deteriorărilor oxidative (acţiune antioxidantă) ale membranelor celulare şi îmbunătăţeşte producerea de enzime antioxidante.

n
n
n
n
n
n

Recomandări generale
Tratamentul cu biomasă de Spirulina
Platensis capsule sau comprimate este recomandat în toate afecţiunile care necesită o reglare a funcţiilor metabolice, în cele
cauzate de diverse deficienţe ale sistemului
imunologic şi în cazurile în care trebuie stimulată activitatea oxidoreducătoare şi depurativă a organismului. Astfel afecţiunile
care necesită un astfel de tratament sunt
următoarele:
l hepatite cronice de diverse etiologii;
l ciroza hepatică;
l gastrite, gastro duodenite, ulcer gastric şi
duodenal;
l diabet zaharat tip II;
l insuficienţă renală;
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l insuficienţă corticosuprarenală, obezitate.
l cardiopatie ischemică, hipertensiune
arterială;
l distonie neurovegetativă;
l suprasolicitare nervoasă, efort intelectual
susţinut;
l îmbunătăţirea performanţelor sportive;
l compensarea carenţelor de calciu şi magneziu;
l retinopatii, glaucom, cataractă;
l combaterea procesului de îmbătrânire
precoce;
l adjuvant în profilaxia bolilor maligne;
l adjuvant, profilactic în radioprotecţie (pentru personalul expus la mediu radioactiv);
l în alergii cronice la substanţe chimice şi
alergeni din mediul înconjurător.
Iată de ce Compania Hofigal S.A. recomandă consumul zilnic de Spirulina Platensis, în medie de 2-3 gr în cure de minim 3 luni
de zile. În situaţii speciale pot fi administrate
zilnic chiar şi 9-12 gr de spirulină (pentru boli

consumptive, afecţiuni cronice degenerative,
caşexie neoplazică etc).
În ceea ce priveşte administrarea externă
a biomasei de Spirulina Platensis facem următoarele precizări: pielea este un adevarat
burete şi constituie o adevarată interfaţă între
interiorul organismului omenesc şi natura
înconjurătoare.
La acest nivel se fac o multitudine de
schimburi de la exterior la interior şi invers şi pot fi absorbite principii curative.
Din această cauză administrarea externă
a biomasei de spirulină are exact aceleaşi
efecte, dacă nu chiar mai bune, deoarece se
absoarbe o cantitate mai mare de biomasă,
proporţional cu suprafaţa de piele acoperită şi tratată cu Spirulina Platensis. După
câteva şedinţe de împachetare cu spirulină
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pielea devine mai netedă, mai catifelată,
creşte vigoarea, se îmbunătăţesc funcţiile
metabolice ale organismului, se instalează
senzaţia de bunăstare fiziologică.
În cadrul Complexului de Terapie Naturală “Alexandra” - Breaza, jud.Prahova, strada
Libertăţii nr.82, medicii Hofigal specialişti în
apifitoterapie, în urma unui consult prealabil, recomandă un tratament specific individualizat cu suplimente Hofigal, completate
cu diverse proceduri (reflexoterapie, diverse
tipuri de masaj, hidroterapie, saună, duş subacval, fitness, kinetoterapie, magnetoterapie,
gimnastică medicală, împachetări cu parafină
simplă sau parafină cu alge, dietoterapie, aromaterapie şi de asemenea, împachetări cu
spirulină). Curele de tratament şi procedurile
durează în cadrul complexului minim 14 zile,
timp in care se poate efectua şi termografie
generală (o investigaţie neinvazivă care foloseşte tehnica vizualizării în infraroşu a emisiei
de căldură de la nivelul suprafeţei corporale şi
care poate arăta din timp predispoziţiile pentru diverse afecţiuni cu mult timp înaintea
apariţiei manifestărilor clinice).
Recomandăm cu încredere tuturor femeilor peste 30 de ani această investigaţie deoarece pot fi descoperite din timp predispoziţii
pentru apariţia nodulilor mamari, a chisturilor ovariene sau a nodulilor tiroidieni. Este
bine cunoscut că orice proces inflamator este
precedat cu mult timp înainte de emisii anormale de căldură, care pot fi depistate prin
termografiere. În aceste cazuri, un tratament
specific apifitoterapeutic poate înlătura aceste
predispoziţii şi poate scuti de neplăceri majore persoanele în cauză.
Pe parcursul curei de tratament se poate
beneficia de asemenea de avantajele aerului
de Breaza, bogat în ioni negativi, de climatoterapie şi helioterapie.
Aceste proceduri pot fi oferite atât persoanelor cazate în Complex, cât şi în regim
ambulator, la solicitarea persoanelor cazate în
localitatea Breaza sau din împrejurimi.
Complexul de Terapie Naturală “Alexandra” - Breaza este pregătit pentru a oferi o
gamă largă de servicii medicale (consult interdisciplinar alopat, apifitoterapie, gemoterapie, aromaterapie) şi poate oferi zilnic până
la 140 de proceduri diverse.
Vă aşteptăm cu drag pentru a beneficia de
binefacerile terapiei naturale într-un cadru
plăcut oferit de un personal specializat .
Dr. Sissea Henri Theodor
Medic apifitoterapeut
CTN “Alexandra” - BREAZA

Centre medicale

OZONOTERAPIE

la Centrul medical HofiMed
Ozonoterapia este o metodă
inovatoare de tratament
nemedicamentuos care
foloseşte un amestec de oxigenozon. Ozonoterapia modernă
permite scăderea consumului
de medicamente alopate şi implicit, reduce reacţiile secundare
provocate de acestea.

T

oate metodele de tratament cu
ozon sunt efectuate conform
unor protocoale de lucru stabilite de Societăţile de ozonoterapie
si sunt incluse în soft-ul de lucru al Generatorului de ozon, fapt care exclude posibilitate unor erori de dozare a ozonului.
Există două tipuri de metode de administrare a amestecului de oxigen-ozon.
Metode cu acţiune locală:
1. Infiltraţiile subcutanate. Cu ajutorul unei siringi se fac infiltraţii subcutane
locale în zonele cu probleme, puncte dureroase, paravertebral, periarticular. Procedura se aplică în afecţiuni dermatologice, de
circulaţie periferică, reumatologie, medicină
estetică (celulită).
2. Infiltraţii intramusculare la puncte
trigger în tratamentul unor afecţiuni reumatismale.
3. Infiltraţii intraarticulare în cazul
unor afecţiuni reumatismale.
4. Ozonopunctura – infiltraţii cu ozon
în punctele de acupunctură.
5. Utilizare internă şi externă a apei şi
uleiului ozonificat pentru afecţiuni dermatologice, stomatologice, afecţiuni ale aparatului digestiv.
6. Utilizarea locală a amestecului de
oxigen-ozon, în saci hipobarici, în tratamentul unor plăgi infectate, ulcere varicoase, arteriopatii ale membrelor inferioare,
boli dermatologice.
Metodele cu acţiune generală (sistemică).
1. Autohemoterapia majoră presupune

prelevarea în pungi speciale a unei cantităţi
de sânge venos (50-150 ml) şi amestecarea
cu o cantitate egală de ozon de o anumită concentraţie, după care este reperfuzată
pacientului. Procedura e nedureroasă, nu
prezintă riscuri pentru pacient şi durează
app. o oră. Se recomandată în afecţiuni grave (afecţiuni cardiovasculare, hepatice, boli
autoimune), în tratamentul anti aging.
2. Autohemoterapia minoră constă în
prelevarea a 10-15 ml de sânge venos ce se
amestecă cu o cantitate egală de ozon de o
anumită concentraţie şi este injectată imediat intramuscular. Procedura este trecută
în protocolul de lucru pentru tratarea stărilor de deficit imunitar secundar, stări gripale
şi alte infecţii virale, afecţiuni dermatologice
(acnee).
3. Insuflaţii rectale cu ozon. Procedura
are atât acţiune locală (antiinflamatorie, regenerativă, antiseptică şi de refacere a florei
intestinale), cât şi acţiune generală asupra
organismului, deoarece ozonul se absoarbe
foarte uşor prin mucoasa intestinală.

OZONOTERAPIA,
tratament eficient
n al sindromului dureros acut şi cronic în
lafecţiuni reumatismale
lartroze
ldiscopatii
lspondiloze
lstări posttraumatice
lfracturi
lluxaţii
lcontracturi musculare
lzona zoster
losteoporoză
nîn afecţiuni ale sistemului nervos central
şi periferic
nal complicaţiilor diabetului zaharat
nal tulburărilor circulaţiei periferice
larterite
larteriopatii
nal simptomelor de îmbătrânire precoce

nal afecţiunilor dermatologice
ldermatite
lmicoze
lpsoriazis
lacnee
lcicatrici
lvergeturi
lriduri
lcelulită
Ozonoterapia se justifică din următoarele considerente:
ngrad ridicat de aplicabilitate;
napariţia rapidă a efectelor terapeutice;
nlipsa efectelor adverse;
nnumăr limitat de contraindicaţii;
ncreşterea numărului de contraindicaţii şi
reacţii secundare la un număr mare de
medicamente alopate, în prezent;
nnumeroase afecţiuni conexe care duc implicit la administrarea unui număr mare
de medicamente, chiar cu efecte contrare.
ntratamente cronice („pentru toată viaţa”), ce
tratează simptomele şi efectele, nu cauza.
npreţurile mari la medicamente şi lipsa lor
în farmacii;
În concluzie, ozonoterapia nu este un
„panaceu”, nu este o soluţie „miraculoasă”
care poate vindeca orice şi oricând, dar trebuiesc reţinute următoarele:
neste o metodă eficientă de prevenţie a unor
boli, a complicaţiilor provocate de anumite
boli, de diminuare a puseelor acute şi prevenire a îmbătrânirii precoce;
nîmbunătăţeşte substanţial calitatea vieţii şi creşte speranţa de viaţă la bolnavii
cronici;
npoate diminua consumul de medicamente, deci şi numărul reacţiilor secundare
npoate salva de la unele intervenţii chirurgicale;
este o şansă în plus...
Dr. Ţăran Victor
Medic medicină generală, apifitoterapie,
acupunctură, ozonoterapie
Centrul Medical HofiMed

August/Septembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

43

Editorial
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Fagocitele, o grupă de celule ucigaşe,

probleme de sănătate.

lţesuturile linfatice situate în intes-

absorb şi digeră particulele străine

O problemă de sănătate în tinereţe lasă

tinul subţire.

sau microorganismele. Fagocitele

urme asupra sistemului imunitar. Anii

pot fi:

trec şi apar deficienţe ale sistemului
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Asocierea imunodeficienţei cu

- continuare din pagina 1 -
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înaintarea în vârstă, este dereglarea

sistemului imunitar şi de depozitare

imunitar folosesc substanţe chimice

funcţiilor timusului, care este supus

a rămăşiţelor microorganismelor

cu care atacă organismele invada-

controlului hormonal, iar acesta este

moarte.

toare, de o varietate imensă (mulţi

reglat de creier.

Sistemul imunitar reprezintă o reţea,

“duşmani”).

Rolul important al timusului este

ca şi vasele de sânge. Această reţea

Arma produsă este specifică fiecărui

subliniat de faptul că deficienţele

conţine limfa (un fluid clar, galben

invadator, fiecare invadator lăsând o

imunologice sunt direct proporţio-

pal, care asigură schimbul metabolic

“amprentă chimică specifică”; celulele

nale cu declinul funcţiilor îndepli-

la nivelul ţesuturilor şi celulelor).

de apărare produc un antidot (mili-

nite de celulele T (dependente de ti-

Limfa curăţă ţesuturile organismului

oane de variaţiuni chimice).

mus). Rolul celulelor T, extraordinar

şi se infiltrează prin pereţii subţiri şi

Celule B eliberează o mulţime de

la nivelul sistemului imunitar, este de

permeabili ai vaselor limfatici.

celule noi plasmatice, denumite

a stimula răspunsul imunitar.

plasmocite. Fiecare este o “fabrică

Greutatea timusului descreşte cu vârsta

de produse chimice” – anticorpii;

şi aceasta începe de la 20 ani, iar la vâr-

eliberaţi în sânge, unii distrug inva-

ste înaintate abia dacă îl mai găsim.

Ele duc greul sistemului imunitar. Se

datorii, alţii determină transformării

S-a pus în evidenţă o directă con-

împart în două tipuri, T şi B.

la suprafaţa ”intrusului“

cordanţă între deficienţa de Co Q şi

Toate limfocitele se formează în mă-

Celulele T nu secretă anticorpi; ele

reducerea timusului. Iată de ce Q10

duva osoasă. Unele ajung la timus;

sunt cele care supraveghează şi chea-

este necesar a fi administrată din

aici se înmulţesc şi ajung la maturita-

mă celulele B. Arsenalul sistemului

tinereţe.

Celulele imunitare
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Editorial
Profesorul Emerit de medicină din

Q10 în scenariul distrugerii radica-

Dacă la Q10 adăugăm Omega 3 şi anti

Nebraska, Dr. Harman (care la 78

lilor liberi este deosebită, deoarece

oxidanţi cunoscuţi precum beta carote-

ani încă lucrează şi predă), declara că

aceştia pot fi neutralizaţi de antioxi-

nul, vitamina E, microelementele Se şi

utilizează zilnic, de peste 40 ani:

danţi (unde Q10 excelează), dar şi de

Zn, vedem că arsenalul antioxidant este

Vitamina E (150-300 UI), vitamina

anumite enzime specifice.

extrem de util păstrării sănătăţii.

C (2000 mg.) în doze de 500 mg de

Cercetările arată că Q10 este utilizată

Merită spus că uleiul de cătină, prin

4 ori pe zi, β-caroten 25000 UI (15

cu mult succes în: infarctul miocar-

compoziţia sa, are practic tot „pa-

mg), Coenzima Q10 30 mg/zi, seleniu

dic, în transplant, ulcer,

chetul de antioxidanţi“

100 micrograme, zinc 30 mg, mag-

ischemie, insuficienţe hepatice,

Nu pot să închei fără a sublinia că

neziu 250 mg. Imaginaţi-vă că toate

ischemii cerebrale, artrită, imuno-

în această categorie de excepţie a

acestea se găsesc în 3 g de Spirulină

deficienţe.

pachetului de antioxidanţi intră şi

cu Seleniu, 6 capsule de ulei cătină şi

Viitorul va arăta că binefacerile lui

Spirulina. Mai mult, Spirulina are şi

4 capsule de Hof.Imun.

Q10 sunt aşa de mari încât practic, nu

tot complexul B şi acidul folic, cu rol

Acum, încerc o mare satisfacţie când

va putea fi ignorată în nici un fel de

determinant în menţinerea tinereţii.

constat că produse ca Hof.Imun şi

tratament.

Spirulina este indispensabilă vege-

Hof.Imun forte au primit un nume

Mai mult, Q10 va fi asociată din ce în

tarienilor, fiind singura plantă cu un

potrivit, în concordanţă cu modul în

ce mai mult medicamentelor alopate,

conţinut mare de vitamina B12.

care acţioneză şi sunt în topul gândi-

care în general produc reacţii secun-

Iată de ce produsele naturale, ex-

rii mondiale.

dare prin chimismul produsului de

tractele lor, devin din ce în ce mai

Iată de ce Blizuiakov spune: ”Îmbă-

sinteză în organism.

recunoscute pentru menţinerea unei

trânirea are ca rezultat o deficienţă

Descoperirile prin care ubichinona

sănătăţi nealterate.

de Q10, paralelă cu scăderea în greu-

(Q10) protejează ţesuturile gastrice au

Adăugaţi şi rolul uleiurilor volatile

tate a timusului. Ei bine, experimen-

determinat decizia ca ea să însoţeas-

(esenţiale) în asocierea cu produsele

tele făcute arată că administrarea lui

că toate medicamentele iritante.

de sinteză, pentru a le creşte eficaci-

Q10 face reversibil procesul pierderii

S-a dovedit efectul benefic al Co Q

tatea şi veţi înţelege denumirea mo-

în greutate a timusului.

asupra alergiilor, asmului şi bolilor

dernă de medicină integraţionistă

Procesul îmbătrânirii este determi-

respiratorii, bolilor psihice, inclusiv

-medicina viitorului, care va prinde

nat de radicalii liberi. Importanţa lui

boala Alzheimer.

rădăcini în natură.
Iată de ce Imunitatea, baza sănătăţii este strâns legată de necesitatea
folosirii acestor produse de protecţie
celulară - antioxidanţii.
Din aceste motive imunitatea nu
trebuie să fie ceva abstract ci un
element concret, măsurabil. Aceasta
se obţine prin ce mâncăm şi trebuie
înţeles nu în sensul “mult şi bun“, ci
“variat şi diversificat, cât mai puţin
prelucrat sau chiar deloc”.
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Reţete culinare naturale de sezon

Ciorbă cu legume nefierte

Conopidă în sos picant

Ingrediente:

Ingrediente:

fulgi de ovăz

2 pahare

conopidă mare

1

apă

2 litri

ceapă

2

cartofi

4 bucăţi

ardei

1

sfeclă roşie, ţelină

câte 1 bucată

ulei

2 linguri

ceapă, morcov, napi

câte 1 bucată

sare, bulion

după gust

cimbru, foi de dafin

după gust

usturoi

pisat

Preparare:
Ovăzul se pune în apa fierbinte şi se lasă la fermentat timp de 3
zile într-un loc cald, apoi se strecoară şi se stoarce bine zeama prin
pânză deasă.
În lichidul obţinut se fierb cartofii, tăiaţi cubuleţe.
Se răceşte supa până la temperatura camerei şi se adaugă legumele crude.
lDatorită faptului că legumele rămân crude, ele îşi păstrează
toate vitaminele, făcând din această ciorbă o mâncare foarte sănătoasă.

Timp de preparare:
Complexitate:

46

3 zile + 15 min.

Redusă
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Preparare:
Conopida se desface buchetele şi se fierbe cu puţină sare
Bucheţelele se scot, se scurg şi se aşează pe un platou.
Ceapa se toacă mărunt şi se pune la călit în apă cu bulion şi cu
ardeiul tocat mărunt, foile de dafin şi cimbru.
Se fierb până când ceapa este pătrunsă şi apa a scăzut şi a format un sos.
După ce s-a răcit puţin se adaugă sare după gust, ulei şi usturoi
pisat. Se amestecă bine şi se toarnă peste conopidă.

Timp de preparare: 30 min.
Complexitate: Redusă

xxx
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Adrese utile

UNITATE
CLEOFARM 1 Colentina
CLEOFARM 2 Crângaşi

ADRESA

TELEFON/FAX

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

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

LIDA NATURAL
FARMACON
EMIN & SUN

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
0246-221.246

MOBIL
0730.087.692
0730.087.686
0730.087.685
0730.087.687
0730.087.673
0730.087.693
0730.087.684
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
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

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

În aceste unităţi se acordă consiliere gratuită, iar în unele dintre ele
produsele HOFIGAL pot fi cumpărate fără adaos comercial
Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788
Foto produse şi coperţi: Adrian Ionescu
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