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Dr. Louis de Brouwer
Am considerat că orice titlu aş fi formulat pentru acest editorial, nu ar fi fost
mai semnificativ decât însăşi titlul cărţii scrise de Dr. Louis de Brouwer, prin
care lumea să se TREZEASCĂ şi să-şi
manifeste OROAREA faţă cei ce au „inventat” şi au promulgat această aşa-zisă
“metodă de prevenţie”.
Cel mai grav lucru este că în România continuă şi azi să se refuze la
nivelul autorităţilor cunoaşterea adevărului despre vaccin.
Teoria vaccinului pe scurt: „în
cazul eventualelor pătrunderi în organism a unui intrus, cunoscut şi
catalogat, se introduce în corp, cu
scop preventiv, o parte atenuată din
acel intrus sau chiar acel intrus (în
cantitate mică), pentru ca sistemul
imunitar să reacţioneze şi să păstreze
în memorie reacţia sa iniţială, putând
astfel reacţiona mai bine atunci când

intrusul va fi pătruns efectiv”.
Aceasta este teoria vaccinării ca
act preventiv.
Prin vaccinare, medicina alopată a vrut să schimbe orientarea şi să
prevină.
Cea mai blândă afirmaţie ar fi că
n-a reuşit şi că prin dorinţa de a include, măcar o dată, prevenirea în
practica sa, medicina alopată a reuşit
o lovitură magistrală îndreptată... în
direcţia greşită.
Este mai mult ca sigur că sistemul
vaccinărilor, care aduce sume importante producătorilor din lumea
întreagă, stă la baza diverselor afec
ţiuni care lovesc societatea ca urmare
a slăbirii sistemului imunitar al indivizilor vaccinaţi.
Sistemul imunitar, perturbat de
diverse şi repetate vaccinări, a sfârşit
prin a-şi pierde memoria şi capacită-

ţile “combatante” native. În concluzie, ştiinţa este forţată să recunoască
că şi această metodă, ca şi altele ale
medicinei alopate nu este fiabilă, cu
alte cuvinte, nu există fundament ştiinţific şi vaccinarea a devenit un comerţ şi urmează regulile generale ale
sistemului capitalist.
Pentru a înţelege că nu fac decât
o informare a situaţiei ştiinţifice pe
plan internaţional, voi reproduce rezumatul cărţii de mai sus, făcut de
autor:
„Producătorii de vaccinuri, ajutaţi de corpul medical, care a acceptat aproape fără nici un fel de
rezervă sau comentarii principiul
vaccinării, au atins adevărate culmi
în ceea ce priveşte dezinformarea şi
minciuna.
- continuare în pagina 42 -

Octombrie/Noiembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

1

Reflecţii autumnale

T

A venit toamna!...

ocmai când ni se făcuse lehamite
de lunga vară fierbinte şi-atât de sâcâitoare cu episoadele ei caniculare,
ne-am pomenit cu toamna, în cerdacul
nopţilor şi-al zorilor de zi. C-aşa-i toamna: nu vine curajos, dintr-o dată, dând
buzna peste viaţa noastră. Ca să ştim
şi noi o socoteală dreaptă: strângem
rochiţele decoltate, costumul de baie,
maieurile şi slipul şi le depunem în locul
unde vor hiberna, până la vara viitoare!

Ţi-ai găsit! Şireată, prelinsă ca reptilele,
toamna ne dă târcoale, ne amăgeşte, ne ademeneşte cu seri răcoroase, minunat de reconfortante, dar cu miez de zi tot canicular.
Ca să ne chinuie articulaţiile, şalele, cea
fa, umerii, genunchii. Să răcim discret, apoi
zdravăn, cu guturai, nas picurător, răguşeli,
migrene, dureri de stomac, tranzit intestinal
capricios (când prea-prea, când foarte-foarte).
Ce ne rămâne de făcut? Pentru sănătate dar şi pentru frumuseţe, cămara casei,
ca şi “cămara” spirituală trebuiesc pregătite
deştept: adică sănătos.
Bună intenţie, ce-i drept, dar cum s-o
aplici în practică?
Cămara, ca dependinţă esenţială pentru
orice locuinţă civilizată, aduce - în realitatea
României mioritico-europenizate, cu ceva
asemănător “struţo-cămilei”.
Unde s-o plasezi, în arhitectura blocurilor
cu apartamente, vai de capul lor? În balcon
(dacă-l ai) şi dacă nu stă scăldat de soare, de
umbră, de praf, ţânţari, smog, alergeni, gândaci de la ghena de deşeuri menajere, şoareci
(la propriu) sau furnici, muşte sau mizerii de
la vecinii de la etaj (chestia penibilă cu scuturatul preşului în capul tău, ca şi scrumul de
ţigară).

2

Mai penibil este “dresul” nas-gât, matinal,
direct pe geamul deschis. Şi cum răceala este
ceva la ordinea zilei iar mucozităţile ORL se
ridică la un nivel apocaliptic, greaţa te învăluie temeinic de cum faci ochi, dimineaţa...
Şi totuşi, ambiţia de român gospodar (chit
că nu-i deloc aşa, decât în proporţie mică-mititică), îi încearcă pe mulţi dintre noi. Chestia cu zacusca, murăturile asortate, roşiile la
borcan, gemul, dulceaţa, zarzavatul de ciorbă,
salatele pinkles, varza la borcan sau butoiaş,
legume sau fructe la congelat, flambează imaginaţia până la delirul halucinatoriu.
Zis şi făcut! Adică făcut nu înseamnă
neapărat transpunerea în practică a oricăror
vise zburdalnice, naive sau somnambuleşti.
Ci ceva mult mai prozaic.
Te duci în piaţă să cumperi produse.
Mare dandana!
Că altă soluţie nu prea au cei mai mulţi
dintre români, cu excepţia oamenilor de la
ţară, unde cultivă, culeg, pregătesc, depozitează, apoi se bucură de roadele acestei grozave îndeletniciri sezoniere.
În realitatea noastră însă, lucrurile stau
niţel altfel. Să vedeţi cum.
Reiterând ideea de mai sus, te duci în piaţă şi te cruceşti cât costă legumele, zarzavaturile, fructele. Apoi ingredientele necesare:
uleiul, oţetul (dacă o fi din cel ce nu-ţi strică
toată munca, fiind contrafăcut din şmecherii
artificiale, cu gust acru, ca orice oţet cumsecade).
Urmează mirodeniile, autentice (scumpe
foc) sau din plicuri magice, cu arome chimice, cu E-uri suspecte şi culori dubioase. Urmează zahărul, recipientele, “ciolofanul” care
lipseşte cu desăvârşire şi fel de fel de buruieni,

Octombrie/Noiembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

frunze, boabe, bobiţe din plante, despre care
se spune că sunt sănătoase.
Dar cine mai ştie ce este sănătos sau pervertit de şmecherii din România? Că boiaua
de ardei poate fi cărămidă pisată cu temeinicie de mâini frenetice şi te trezeşti cu crampe
suspecte în loc să te bucuri, la vremea când
afară ninge liniştit, de-un preparat făcut cu
drag şi poftă!
De frumuseţe, ce să mai vorbim? Cămară pentru frumuseţe nu prea poţi să-ţi faci.
Singura soluţie ar fi fost acea subtilă şi complexă metamorfoză, prin care organismul
este capabil să radieze o frumuseţe venită din
interior. Un interior robust, puternic, echilibrat, într-o armonie subtilă cu Natura.
Ce frumos, nu-i aşa? O mască cosmetică
din flori uscate de tei, muşeţel, gălbenele, cu
un pic de miere de albine, te înalţă pe culmi
de autoadmiraţie.
O baie facială de abur cu albăstrele şi iată
miracolul tenului luminos, fraged. O compresă caldă peste tenul obosit, deshidratat, ofilit,
gras, uscat, cuperozic, cu ajutorul unor plante
din natură şi-ţi creşte moralul până la cer!
Dar părul? Spălat cu decoct din diferite
ingrediente naturale, limpezit cu oţet de mere
şi faci furori...
Apoi, adio furuncule, bătături, călcâie sau
picioare obosite, cu ajutorul unor creme, unguente, loţiuni nepervertite chimic.
Din ce în ce mai frumos, mai sănătos,
nu-i aşa?
Până la urmă visul-nălucă se risipeşte
ca ceaţa din oraş (când plouă cu găleata) şi
trebuie să pleci la slujbă. Îţi pui o glugă-n cap
(c-aşa-i sănătos). Şi nu mai vede nimeni că
eşti frumos sau hidos, dar până la urmă cui
îi pasă?

Reflecţii autumnale

Ne afecteaz\ ea, fizic sau mental?

C

um v-am spus, toamna este cel
mai “pervers” şi alunecos anotimp, nu pentru că a fost predestinat să ne chinuiască mădularele sau
neuronii, ci mai degrabă dintr-un soi
de “barometru” sensibil şi chiar onest
faţă de noi înşine.

Iată cum stă socoteala scadenţelor din intervalul care separă vara fierbinţică de iarna
cea viforoasă.

l

Dacă ne-am consumat energia biologică şi mentală în perioada de zbânţuială şi tentaţii estivale fără discernământ sau
într-o risipă pantagruelică, la ce ne-am putea
aştepta când dimineţile şi înserările sunt reci,
reci şi mohorâte?
Chiar dacă spre amiază, săracu’ soarele se
luptă amarnic să-şi dovedească rolul de “calorifer milenar”, sunt slabe speranţe să învingă
la scor categoric în meciul cu invazia norilor
aducători de ploi, vijelii, grindină, lapoviţă,
chiar ninsoare.
Căci toamna de regulă negociază cu iarna, pentru mandatul de guvernare ce se prefigurează la orizontul timpului.
Şi-atunci, noi românii, trăitori de milenii
la influenţa acestui climat variat, versatil, imprevizibil şi uneori paradoxal, ne trezim copleşiţi de fel de fel de stări, premorbide, boli
acute sezoniere sau boli cronice ce-au “moţăit” bine-mersi la adăpostul căldurii solare şi-a
vacanţelor.
Pomelnicul costurilor biologice şi mentale este lung şi specific atât anotimpului în
sine, cât şi personalizat.

l

Să-ncepem cu virozele respiratorii, accentuate şi de tabagism, de imunitatea
serios zgâlţâită de alergenii din aer sau de la
modernul aparat de condiţionare a aerului
din locuinţe, birouri, magazine sau autoturisme. Laringitele, sinuzitele, traheo-bronşitele reprezintă o “familie” reunită a aparatului
respirator afectat de curenţi reci, consumul
de băuturi frapate, îngheţată. Pneumoniile
încheie acest capitol în care suferinţele sunt
sâcâitoare şi ne pun iute la pat, vreme de-o
săptămână sau mai multe.
Banala răceală şi sora ei vitregă gripa ne
complică existenţa şi ne slăbesc şi mai mult
imunitatea, făcându-ne “mucoşi”, răguşiţi, febrili, frisonaţi şi cu capsa pusă. Pentru că, orice s-ar spune, când afară plouă şi caloriferul
este sloi iar corpul ne doare din cap până-n

picioare, chiar că devii iritabil sau inert (chestie de temperament!)

l

Ce ne facem cu crizele reumatice, cu artrozele, lombago-sciatica, umărul dureros, spondiloza cervicală, gonartroza sau torticolisul? Dar cu aşa numita redoare matinală
(când ne dor toate oasele), când sculatul din
pat, pentru o nouă zi de lucru devine chin?
Cu senzaţia de sfârşeală, durere difuză şi chef
de nimic + lehamite + somnolenţă?
Pentru că nopţile sunt mai mult insomniace decât reconfortante şi tonice când te
trezeşti - dac-ai apucat să dormi liniştit măcar
câteva ore, cum începi o nouă zi?

Pleci la slujbă gata acrit, cu gust de gâlceavă, cârcotă, mânie declanşată din te miri ce.
Pentru că efectul acestor afecţiuni sezoniere
are un ecou persistent în misterioasa noastră
“cutie neagră” (black-box), respectiv organismul ca întreg.

l

Sărmanul aparat digestiv, cu toate anexele lui: stomac, duoden, intestin subţire, colon, anus, ficat, vezică biliară, sare la
atac exact acum! Păi nu este normal, după
chiolhanurile de friptane, mici, cârnaţi, frigărui, cotlete la grătar sau la ceaun, scăldate (ba
înecate de fluvii de bere, la doză, la sticlă, la
halbă, la ce-o fi, numai să curgă valuri)!
Încep crizele de ulcer gastro-duodenal,
colită de fermentaţie, colon iritabil, dischine-

zie biliară (ori leneşă ori furioasă), constipaţie, hemoroizi şi diaree, enterită, enterocolită,
cu tot tacâmul adiacent de la etajele superioare (migrenă, ţâfnă, deprimare, agresivitate,
insomnii, somn cu coşmar nocturn, greaţă
matinală, vomă, stări febrile şi-o lehamite de
nu se poate...)

l

Nici aparatul uro-genital nu doarme-n
frontul “revoluţiei de toamnă”. Căci metro-anexitele abia aşteaptă, de când cu moda
(dezbrăcată la şale şi abdomen). Cistitele îi ţin
isonul, ca să fie paharul suferinţelor cât mai
plin. Litiaza renală, adenomul de prostată,
infecţiile urinare, sarcini compromise, avorturi spontane, metroragii (sângerări genitale), naşteri premature... Un “balamuc” tipic al
organismului stresat de stilul de viaţă dezor
donat, haotic, bazat pe aşa-zisa democraţie
biologică şi psihică.
Când mintea cea “cu-minte” şi înţeleaptă
este prizoniera unor instincte hedoniste totalitare (fac ce vreau, e corpul meu!) Că-i al
meu şi nu dau socoteală la nimenea (nici lu’
mama, nici lu’ tata, oricui mă bate la cap că
nu-i bine ce fac...)
Ca suferinţele să fie ridicate la un prag
de apogeu, să nu uităm de afecţiunile cardiovasculare, care ne “vizitează” la orice oră din
zi, din noapte pe aproape fiecare dintre noi !
Avem în vedere: hipertensiunea arterială,
tensiunea oscilantă, cardiopatia ischemică,
infarctul de miocard (de pe urma căruia “nu
ne mai putem trezi vii”!), accidentul vascular cerebral din ce în ce mai răspunzător de
dezastre biologice.
Aşa zisa “cireaşă de pe tortul nostru” o
reprezintă ciudatele boli psihice. Acestea au
prostul obicei să recidiveze taman acum. Delirul de persecuţie, psihozele circulare (maniaco-depresive), psihastenia, aşa numita nebunie agresivă, depresiile, violenţele nestăpânite
şi toate tulburările emoţionale, sexuale sau de
gândire (dogmatismul religios, de exemplu)
ne pot încorseta şi ne pot complica zilele şi
nopţile.
Şi totuşi boala, suferinţa, durerea, în tragismul lor, au şi un grăunte de beneficiu şi
adevăr: îl ţintuieşte la pat pe corigentul de la
şcoala vieţii şi-i susură la ureche: nu uita române, vine toamna!. Dar nu DISPERA, există
un remediu, chiar formidabil, PRODUSELE
NATURALE HOFIGAL.
Psiholog Maria Şerban
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Sfaturi de sezon

Secrete din universul vegetal
pentru igiena intimă
“Igiena” este stiinţa care se ocupă cu
promovarea şi menţinerea sănătăţii
individului şi comunităţii. Termenul
de “higienă” vine de la Hygeia, fiica
lui Asclepios (zeul medicinei), zeiţa
sănătăţii şi curăţeniei din Grecia antică.
Igienă 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.

Pielea, datorită florei sale microbiene,
nu permite dezvoltarea germenilor pato
geni, construindu-şi propriul sistem de
apărare antimicrobian. Un produs de igie
nă 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. Un procent suficient de scăzut pentru a
limita dezvoltarea germenilor patogeni, dar
destul de ridicat pentru a nu împiedica dez
voltarea florei rezidente. Un pH prea acid
dăunează bacteriilor bune, cât şi patogeni
lor, iar un pH prea ridicat permite dezvolta
rea în voie a tuturor microorganismelor, în
special a germenilor patogeni.
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; singu
rele recomandate sunt cele cu pH neutru.
O igienă intimă precară poate crea mari
probleme, cum ar fi infecţiile vaginale, cis
titele sau iritaţiile vulvei, al căror tratament
este costisitor şi de lungă durată. De aceea,
pentru a evita neplăcerile, este absolut ne
cesară cunoaşterea câtorva reguli genera
le. Igiena intimă externă trebuie realizată
în permanenţă, în fiecare zi. Folosiţi geluri
şi şerveţele, dar doar pentru zona externă.
Astfel, evitaţi înlocuirea florei normale cu
una patogenă.
În acest articol ne vom referi la igiena
intimă prin utilizarea produselor create de
specialiştii Hofigal SA, produse extrase din
universul vegetal şi care respectă legile na
turii.

4

PLANT INTIM gel 50 ml, produs reco
mandat pentru igiena ano-genitală şi pre
venirea diverselor afecţiuni la acest nivel.
Este realizat pe bază de principii active ve
getale din extracte de salvie (Salvia officinalis), sunătoare (Hyperricum perforatum),
gălbenele (Calendula officinalis), ulei de că
tină (Hippophae rhamnoides), uleiuri esen
ţiale de cimbru (Thymus vulgaris), lavandă
(Lavandula officinalis) şi pin (Pinus
silvestris) cu acţiune antimicrobi
ană, antiinflamatoare, antipruri
ginoasă, antialgică, dermorestitu
tivă, cicatrizantă, capilaro-tonică,
calmantă şi de prevenire şi ame
liorare a multiplelor afecţiuni din
zona ano-genitală.
Este indicat în tratarea infecţi
ilor diverse din zona ano-genitală,
a micozelor însoţite de prurit şi
usturimi, a eczemelor şi a proce
selor inflamatorii ale hemoroizilor,
ulceraţii, fisurilor uşoare anale sau
vaginale, furunculoză, herpes. Se
aplică pe pielea curată, după spă
lare, în strat subţire pe zonele afec
tate, prin masaj uşor. Aplicarea se
face de 1-2 ori pe zi, timp de 6-7
zile, apoi de 1-2 ori săptămânal.
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Plant Intim loţiune -100 ml. Loţiune
pentru igiena intimă. Produs exclusiv natu
ral din plante medicinale şi aromatice
Principii active: Fitosteroli, azulene, fla
vone, acizi polifenolcarboxilici, terpene,
sesquiterpene, saponozide triterpenice
(acid oleanolic şi ursolic), acizi organici (fo
lic, achileic, probionic, salicilic, ascorbic),
polizaharide, carotenoizi, rezine, mucilagii,
vitamine, săruri minerale.
Acţiune: Antiseptică, bacteri
ostatică, antifungică, antiinflama
toare, antipruriginoasă, antialergi
că, slab hemostatică, cicatrizantă,
reduce leucoreea, emolient şi tro
fic epitelial.
Utilizare: În profilaxia infecţi
ilor şi inflamaţiilor din sfera anogenitală, emolient şi protector în
eritemul fesier. Adjuvant în vulvovaginitele microbiene şi trichomo
nazice, ducând la eliminarea sen
zaţiilor neplăcute (arsuri, usturime,
prurit, leucoree) prin efectele sale
antiseptice, bacteriostatice, anti
fungice, antiinflamatorii şi trofice
ale mucoasei genitale. Contribuie
la reducerea fenomenelor inflama
torii ce însoţesc boala hemoroidală,

Sfaturi de sezon
având şi un uşor efect vasoconstrictor. Evită
suprainfectarea microbiană a fisurilor şi fis
tulelor anale, având totodată şi efect rege
nerator-cicatrizant.
Contraindicaţii şi prevederi: Nu are.
Se cere prudenţă însă în cazul vulvo-vagi
nitelor atrofice şi în microleziunile vulvovaginale.
Mod de prezentare: Flacon de 100 ml
conţinând extracte şi uleiuri esenţiale din
muşeţel, gălbenele, coada şoricelului şi
cimbru.
Administrare: Uz extern: Produsul se
foloseşte ca atare sau diluat în apă caldă, în
proporţie de 1:1, pentru tamponarea zonei
ano-genitale. Pentru spălături vaginale, se
foloseşte diluat în proporţie de 1:10, sau în
funcţie de sensibilitatea individuală.

Salvia (Salvia officinalis) este o plan
tă cu o puternică aromă, îndrăgostită de
soare, cu un conţinut bogat în acid tanic,
acid oleic, acid ursolic, acid cafeic , flavone,
substanţe estrogene; este capabilă să aline
inflamaţiile cutanate şi să dezinfecteze ul
ceraţiile minore
Sunătoarea (Hypericum perforatum)
Principiul activ cel mai important al sună
toarei este o substanţă de culoare roşu-bru
nă, numită hipericină. Planta mai conţine şi
saponine, taninuri, acid ascorbic, nicotinic şi
valerianic. Ea are uşoare efecte antibiotice
atribuite în principal conţinutului bogat în
hipericină. Aceasta îi conferă totodată şi un
rol antiinflamator. Sunătoarea conţine între
3-15% taninuri care au rol astringent, redu
când secreţiile, prevenind iritaţiile şi îmbu
nătăţind elasticitatea ţesuturilor.

asimilabilă. În administrare externă este un
bun cicatrizant, având un remarcabil efect
dermoregenerator, antiinflamator, nutritiv.

Gălbenelele (Calendula officinalis), cu
un conţinut bogat în: saponozide, alcooli
triterpenici, steroli, carotenoide (cca. 3%),
flavonoizi şi glicozizi flavonici, ulei volatil
(cca. 0,02%), taninuri, substanţe amare,
urme de ulei volatil (sesquiterpene oxi
genate), mucilagii, vitamina C, acid malic,
substanţe proteice şi săruri minerale. Fla
vonoidele hidrosolubile conţinute sunt res
ponsabile de caracteristicile sale emoliente
şi de împrospătare. Sunt cunoscute pentru
acţiunea lor terapeutică: antiinflamatoare
(datorită saponozidelor), antiinfecţioasă,
antitumorală, antispastică, colagogă, cal
mantă, protectoare (imunostimulatoare),
cicatrizantă, emenagogă, coleretică. Se
utilizează în tratamentul plăgilor, ulceraţi
ilor pielii, polipilor, degerăturilor, arsurilor,
înţepăturilor de insecte, acneelor, ulcerului
varicos; cicatrizant al mucoaselor - în ulcerul
gastric şi duodenal, inflamaţii ale colonului,
hemoroizi, în inflamaţii oculare, în bolile de
ficat, în afecţiunile genitale (în tulburări in
flamatorii şi funcţionale la acest nivel) etc.
Principiile active din gălbenele activează
circulaţia sângelui, favorizând cicatrizarea
rănilor.

Uleiul de cătină (Hippophae rhamnoides): fructele de cătină sunt unele din
tre cele mai bogate produse în vitamina
A şi E din lume. Vitamina A fiind esenţială
pentru procesele din sfera digestivă, pentru
mecanismul de apărare al organismului,
iar vitamina E fiind implicată în cele mai
importante procese de regenerare din or
ganism. Mai conţine de asemenea o serie
de produşi fenolici cu activitate puternic
antiinflamatoare, lecitine sub forma uşor

Muşeţelul (Matricaria recutita): este
planta care merită, cu siguranţă, calificativul
de «leac universal» . Cu aromă inconfunda
bilă şi aspectul lor gingaş, micile flori albe
prefigureaza foarte bine efectele calmante,
antiinflamatoare şi uşor sedative ale muşe
ţelului, prin conţinutul lor în ulei volatil de
culoare albastră, care, datorită unui princi
piu numit azulen şi a unui glicozid de na
tură flavonică (apigenina), au proprietăţi
antispasmodice, anestezice, dezinfectante
şi antiinflamatorii.

Coada şoricelului (Alchillea millefolium): denumirea sa stiinţifică vine de la
Achile, eroul Iliadei, care a fost scăldat în
râul Styx, făcându-l invulnerabil faţă de ori
ce armă. Planta are o putere de cicatrizare
care întrece aproape orice altă plantă natu
rală cunoscută, având şi proprietăţi antialer
gice şi antispastice. Planta şi în special florile
conţin uleiul volatil care include azulene
(camazulenă), camfor, alfa şi beta pinen,
borneol, eugenol, sabinen, limonen şi alte
le. Planta mai conţine taninuri, flavonoide,
principii amare, glucide, proteine, sitosterol,
substanţe minerale.

Ca să te simţi bine în fiecare zi, trebuie să
ai grijă de corpul tău în cele mai mici detalii,
începând cu zona ta intimă.
Ing.chim. Georgeta ALEXANDRU
Ing. chim. Viorica CARABELA
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Gama HOF. VIODANA – un strop

de natură pentru sănătate şi frumuseţe

L

ansată în 1994, expoziţia internaţională Cosmetics Beauty Hair a reprezentat o noutate printre târgurile de
profil organizate în România. Şi acum,
la cea de-a XIV-a ediţie, expoziţia este
tot un unicat pe piaţa manifestărilor
de profil din ţara noastră, reunind cei
mai importanţi producători si distribuitori de produse şi echipamente pentru
industria cosmetică.

Expoziţia s-a desfăşurat în cadrul Com
plexului Expoziţional Romexpo, în perioa
da 18-21 septembrie 2008. Au participat
180 de firme din 11 ţări: Austria, Bulgaria,
Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia,
Republica Cehă, România, Turcia, Ungaria.
În cadrul evenimentului a fost amenajată
o scenă pentru demonstraţii şi prezentări
zilnice de produse ale expozanţilor înscrişi
la manifestare, iar la standurile marilor com
panii din domeniu s-au desfăşurat demon
straţii de hair styling şi machiaj, realizate de
stilişti celebri în Europa. De asemenea, şi-au
făcut apariţia numeroase vedete din lumea
showbiz-ului românesc. Din partea com
paniei HOFIGAL au participat: Chim. Anca
Daniela Raiciu; dr. Emil Cristea; dr. Clara
Patrugan; dr. Sorin Margineanu; dr. Mircea
Costinescu, Ing. chim. Cornelia Manoliu

De ce fără conservanţi şi de ce sub
formă de monodoze? (un ambalaj nou şi
performant, de unică întrebuinţare), este
o întrebare la care există un răspuns sim
plu şi eficient. Prin utilizarea unui ambalaj
obişnuit (binecunoscutul borcan de cre
mă) conţinutul se poate impieta printr-o
manipulare necorespunzătoare (introduce
rea degetului în borcan de câte ori ai nevoie
să foloseşti produsul; mai târziu, dacă nici
operculul ataşat nu este etanş, iar locul de
păstrare este inadecvat, constaţi că emulsia
a căpătat un aspect grunjos şi nesănătos).
Monodozele care conţin produse cos
metice fără conservanţi înseamnă un alt
concept şi o altă cale de a ne îngriji frumos
şi sănătos. Gama HOF.VIODANA, care a cu
cerit medalii de aur şi argint la diverse ma
nifestări ştiinţifice, atât în tară cât şi peste

De ce fără conservanţi şi de ce sub
formă de monodoze?
Compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA,
prezentă ca în fiecare an la acest tip de ma
nifestare, folosind un strop de natură, a cre
at produse de îngrijire corporală cu extracte
naturale, care să ajute pielea să rămâna tâ
nără în ciuda factorilor agresivi de poluare
din mediu înconjurător. Şi pentru că ştiinţa
înaintează cu paşi repezi într-o direcţie as
cendentă, s-a demonstrat că adăugarea în
exces a conservanţilor într-un produs cos
metic are un efect nociv în timp asupra pielii
şi mucoaselor; tocmai de aceea s-a dovedit
prin cercetări îndelungate că forma cea mai
bună pentru un produs cosmetic este cea
de monodoze, crema din interior neconţi
nând conservanţi, antioxidanţi.
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hotare, conţine 6 produse: cremă antirid,
cremă pentru îngrijirea gâtului, lapte pen
tru îngrijirea corpului, gel contur ochi, gel
pentru plajă, lapte demachiant, produse
care au în compoziţie exclusiv principii ac
tive naturale.
Crema antirid este indicată la orice
vârstă, pentru întreţinerea tenurilor uscate
şi deshidratate, pentru prevenirea apariţiei
ridurilor. S-a constatat de asemenea, că este
benefică pentru orice tip de ten, în special
datorită acţiunii principiilor active din com
poziţia acesteia. Acţiunea componentelor
bioactive din uleiul de cătină, cumulată cu
acţiunea Coenzimei Q10 asigură refacerea
structurii şi elasticităţii tenului, atenuează
şi întârzie procesul natural de îmbătrânire a
ţesuturilor epidermice, iar Spirulina stimu
lează metabolismul şi regenerarea celulară.

Sfaturi de sezon
Datorită acestui fapt, pielea devine netedă,
catifelată, menţinându-şi nivelul normal de
hidratare, iar prin aplicări repetate ridurile
superficiale dispar. Un aspect extrem de
important este acela că produsul este bine
tolerat de pielea obrazului.

Principii active naturale
Ca orice parte a corpului care se cere
îngrijită, gâtul, sau mai bine zis delcoteul,
are nevoie de hidratare, masaj, de tonifiere
a pielii şi aceasta se poate cu succes prin
utilizarea cremei pentru îngrijirea gâtului. Crema se aplică dimineaţa şi seara,
prin uşoara masare a zonelor deshidrata
te şi ridate ale pielii gâtului. Prin asocierea
extractului de castan, de nalbă şi a uleiului
de cătină cu Coenzima Q10 este potenţată
acţiunea sinergică a unor principii bioac
tive prezente în aceste extracte. Produsul
are rolul de a proteja, calma, de a regenera
şi întreţine pielea gâtului; are de asemenea
şi o acţiune de tip antiinflamator şi cicatri
zant, mai ales pentru zonele sever ridate,
zone întâlnite mai ales la persoanele foarte
în vârstă.
Destinat pentru hidratarea normală a
zonei oculare, gelul contur ochi se aplică

în jurul ochilor şi pe pleoape, prin mişcări
circulare, dimineaţa şi seara, după dema
chiere. Complexul tincturii de echinacea
cu uleiul de cătină, asociat cu Coenzima
Q10, acţionează sinergic în lupta împotriva
radicalilor liberi (responsabili pentru pro
cesul de îmbătrânire prematură) şi previne
apariţia formării cearcănelor. Gelul contur
ochi diminuează ridurile superficiale de la
nivelul zonei oculare, iar pielea îşi păstrează
aspectul natural.
O gamă de produse cosmetice nu
poate fi completă decât prin includerea în
aceasta şi a unei emulsii cosmetice de tip
lapte pentru îngrijirea corpului. Laptele
pentru îngrijirea corpului se aplică dimi
neaţa şi seara, prin masarea uşoară a pielii
corpului. Produsul păstrează elasticitatea
pielii, protejează, întreţine, regenerează
şi încetineşte fenomenul de îmbătrânire
a pielii. Pielea capătă un aspect proaspăt,
natural, datorită asocierii uleiului de cătină
cu Coenzima Q10. Laptele pentru îngrijirea
corpului este indicat să se folosească la
orice vârstă, pentru întreţinerea delicată a
pielii corpului.

Laptele demachiant este un produs
cosmetic în care există asocierea fericită
dintre extractul de muşeţel şi Coenzima Q10;
realizează o demachiere profundă la nivelul
pielii obrazului, elimină impurităţile de la
nivelul tenului adunate peste zi şi asigură o
catifelare mai bună.
Eliminarea completă a conservanţi
lor de tip paraben din formula produselor
cosmetice aflate în monodoze este un ele
ment de absolută noutate, mai ales pentru
că în ultima vreme s-a descoperit că există
o conexiune între aceştia şi probabilitatea
declanşării cancerului de sân. Revenirea
cosmeticii la natură a făcut ca şi ştiinţa să
evolueze în aceeaşi direcţie. Tocmai de ace
ea compania noastră a gândit folosirea în
cantităţi cât mai mari a principiilor active
naturale în produsele cosmetice pentru a
îmbunătăţi aspectul exterior atât al femei
lor cât şi al bărbaţilor, neuitând în final să re
iterăm afirmaţia marelui Eminescu: ”Natura
nu minte niciodată !”.
Chim. Anca Daniela RAICIU
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Reţete
naturale
HOFIGAL
pentru
îngrijirea
părului
P

ărul este un barometru al sănătăţii noastre generale, ca şi pielea.
Părul devine lipsit de supleţe şi de
strălucire cu cât suntem mai obosiţi şi
greşit alimentaţi. Părul are nevoie de
aer curat, de mâncare proaspătă, somn
şi niveluri scăzute de stres pentru a-şi
menţine strălucirea.

Unul dintre cei mai importanţi factori
care influenţează sănătatea părului este
alimentaţia.
Persoanele care au un păr lipsit de vi
goare şi strălucire nu mănâncă sau nu dige
ră aşa cum ar trebui.
De aceea se spune că: „Nu eşti ceea ce
mănânci, eşti ceea ce digeri şi asimilezi”.
Esenţiale pentru digerarea şi absorbţia opti
mă a substanţelor nutritive sunt ENZIMELE.
Când cineva începe să-şi piardă părul
relativ brusc trebuie să vadă dacă nu
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există cumva o legătură cu alimentaţia.
Insuficienţa vitaminelor B şi a mineralelor:
fier, seleniu, zinc, poate determina subţi
erea şi căderea părului. Aceleaşi efecte le
pot avea toxinele şi activitatea insuficientă
a tiroidei.
Consumul unor cantităţi prea mari de
grăsimi, de exemplu (grăsimile nocive, pro
venite mai ales din uleiurile hidrogenate),
pot face ravagii asupra părului. Motivul este
faptul că aceste grăsimi fac să “explodeze”
numărul radicalilor liberi la nivel celular.
Până şi celulele părului sunt vulnerabile la
acţiunea acestor radicali.
De asemenea, cantităţile excesive de
zahăr consumate ameninţă sănătatea pă
rului. Zahărul declanşează un proces numit
glicare, care duce la scindarea proteinelor
structurale. Deoarece glicarea îmbătrâneş
te pielea, nu este nici o îndoială că afectează
foliculii părului din piele.
De aceea se recomandă un masaj bun
al scalpului, care să activeze foliculii piloşi .
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Cu mulţi ani în urmă, părul femeilor era
atât de strălucitor, sănătos, din cauza lipsei
detergenţilor şi a legăturii speciale pe care
o aveau cu natura.
Curăţarea şi hrănirea corespunzătoare a
părului oferă cea mai bună protecţie împo
triva factorilor de mediu.

Revenirea cosmeticii la natură
Produsele pentru păr fabricate cu un
conţinut ridicat de substanţe chimice agre
sive, fac mai mult rău decât bine.
Revenirea cosmeticii la natură a făcut ca
şi ştiinţa să evolueze în aceeaşi direcţie.
Tocmai de aceea compania „HOFIGAL”
s-a gândit că folosirea în cantităţi cât mai
mari a principiilor active naturale în produ
sele cosmetice va îmbunătăţi aspectul exte
rior atât al femeilor cât şi al bărbaţilor.
Un produs biocosmetic destinat curăţă
rii părului şi pielii scalpului este Şamponul
5R, fabricat de firma ,,HOFIGAL”.

Sfaturi de sezon
tăţire evidentă a aspectului general al pielii
scalpului, prin revitalizarea şi regenerarea
acestuia.
Şamponul 5R poate fi folosit pentru toa
te tipurile de păr. Se foloseşte o dată sau de
două ori pe săptămână.
Şamponul 5R conferă părului o străluci
re de mătase.
Un alt produs natural, folosit atât pen
tru spălatul capului cât şi pentru corp, este
Săpunul moale vegetal. Produsul conţine
extracte din plante şi acizi graşi naturali.
Sunt utilizate extracte de gălbenele, muşe
ţel, pătlagină, urzică, coada calului,frunze
de nuc şi altele.
Echilibrul ionic şi stabil al produsului
este dat de sărurile minerale obţinute prin
extragere din plante.
Neavând încărcătură bacteriană, pro
dusul poate fi utilizat şi la spălarea rănilor şi
a celor mai sensibile zone ale pielii.

Utilizarea Săpunului moale vegetal îna
intea folosirii loţiunii CHELSTOP, nu numai
că este benefică, dar creşte activitatea de
eliminare a mătreţii, combate căderea pă
rului şi creează un confort deosebit.
CHELSTOP este un produs exclusiv na
tural, care conţine principii active extrase
din plante. Chelstop este o loţiune pentru
oprirea căderii părului şi regenerare.
S-a observat că dacă este utilizat Să
punul moale vegetal timp îndelungat
(peste 6 luni), în combinaţie cu CHEL
STOP, se ajunge la repigmentarea părului
la culoarea iniţială.
Cu Şamponul 5R, Săpunul moale ve
getal şi Chelstop de la Hofigal veţi obţi
ne cel mai frumos, cel mai strălucitor, cel
mai bogat, mai mătăsos şi mai sănătos
păr.
Ing.chim. Nataliţa Bordei

Produsul sus amintit conţine:
lextract de urzică
lextract de muşeţel
lextract de brusture
lextract de mesteacăn
Coenzima Q10
Extractul de urzică împiedică formarea
mătreţii şi stimuleaza creşterea părului.
Extractul de muşeţel are efect antiinfla
mator şi cicatrizant.
Extractele de mesteacăn şi de brusture
au efect antiseptic şi analgezic.
Coenzima Q10, numită şi Ubichinonă,
este utilizată în cosmetică datorită unei
structuri specifice şi are proprietăţi de o
mare valoare privind biostructura şi fiziolo
gia celulară. Coenzima Q10 acţionează la ni
velul intim celular ca nutrient necesar func
ţionării normale a fiecărei celule din corp.
Efectele Coenzimei Q10 s-au evidenţiat
la nivelul ţesutului epitelial extern. Un aport
suplimentar al acesteia produce o îmbună
Octombrie/Noiembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
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Răceala, gripa şi
pneumonia de toamnă
terarea stării generale şi frisoane. Ulterior
apare tusea, însoţită de dureri toracice ac
centuate în inspiraţie şi o dificultate în res
piraţie. La ascultaţie, medicul descoperă o
zonă de plămân în care apar zgomote anor
male, numite roluri crepitante. Radiografia
pulmonară este explorarea esenţială care
permite stabilirea diagnosticului, iar un tra
tament antibiotic instituit la timp permite,
în general, vindecarea rapidă. Tratamentul
antibiotic reprezintă o urgenţă, iar substan
ţele utilizate trebuie alese în funcţie de ger
menele descoperit în probele recolate şi de
sensibilitatea acestuia.

T

oamna este anotimpul care ne aduce belşugul roadelor pământului,
în care abundă fructele şi legumele
ce au adunat în ele mineralele, vitaminele şi enzimele necesare întăririi
şi menţinerii sistemului imunitar, ca
bază a capacităţii de apărare a organismului şi a luptei acestuia împotriva
tuturor factorilor perturbatori ai
sănătăţii omului.

Odată cu venirea toamnei, organismul
uman, supus stresului, oboselii, dezechi
librelor nutritive, schimbărilor bruşte de
temperatură, umezelii şi vântului, devine
mai vulnerabil, mai puţin rezistent la nume
roşii microbi şi viruşi din mediul ambiant;
toate acestea produc afecţiuni ale aparatu
lui respirator: răceală, gripă, bronşită, pneu
monii etc.
Răceala este caracterizată prin simpto
me cunoscute: guturai, dureri în gât, febră,
tuse, oboseală etc.
Gripa - boală infecţioasă acută, extrem
de contagioasă, produsă de un virus (Mixo
virus) ale cărui caracteristici sunt foarte
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variabile de la un an la altul. Transmiterea se
face de la o persoană la alta, prin intermediul
micilor picături de salivă aflate în suspensie
în aerul respirat. Intervalul dintre contami
nare şi declanşarea bolii (perioada de incu
baţie) este de 1-4 zile. Debutul este brusc,
cu febră ridicată, stare de epuizare (astenie)
şi dureri variate (dureri de cap, dureri mus
culare). Sunt posibile semne de iritaţie ale
gâtului şi nasului, precum şi afectarea bron
hiilor şi a plămânilor: scurgere de secreţii
nazale, tuse, expectoraţii, etc. Tratamentul
alopat constă în repaus, izolare (pentru a
evita contaminarea altor persoane) şi admi
nistrarea de analgezice şi antipiretice.
Pneumonia este o infecţie acută a
plămânului. În majoritatea cazurilor, conta
minarea se face prin inhalarea de germeni
conţinuţi în aerul respirat. Germenii cel mai
frecvent implicaţi sunt: Stretococcus pneu
moniae, Hemophilus influenzae, Mycoplas
ma pneumoniae, virusul gripal A şi Chlami
dia pneumoniae. Principalii factori de risc
sunt: fumatul, poluarea, vârsta sau prezenţa
altei afecţiuni pulmonare. Reprezintă una
dintre cele mai frecvente infecţii. Debutul
este, în general, brusc, cu febră ridicată, al
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Răspândirea acestor boli se face predo
minant pe cale respiratorie, amplificată de
aglomeraţiile din mijloacele de transport,
din sălile de spectacol, din magazine, etc.
transmiţându-se de la omul bolnav la omul
sănătos prin strănut, vorbire, tuse etc. O
atenţie deosebită trebuie acordată copiilor
şi vârstnicilor a căror imunitate este scăzută,
ca şi bolnavilor cronici de diabet, cu insufi
cienţă cardiacă, renală, anemici, persoane
cu disabilităţi fizice sau psihice, bolnavii de
HIV-SIDA, etc.

Alternativa naturală de vindecare
Firma Hofigal vine cu produse complexe,
biocompatibile, care acţionează în principal
asupra creşterii capacităţii de apărare a sis
temului imunitar, ca fiind mijlocul cel mai
eficient de apărare împotriva tuturor infec
ţiilor. De asemenea, s-au realizat produse
naturale complexe ale căror componente
majoritate reduc vasocostricţia la nivelul
aparatului respirator prin proprietăţile lor
antihistaminice, ca şi produse cu efecte an
tivirale.
Printre principalele produse ale firmei
Hofigal indicate în prevenirea şi tratamen
tul afecţiunilor aparatului respirator menţi
onăm:
l Flavovit C 500 (C 200 pentru copii) sub
formă de comprimate oblong. E o asociere
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a vitaminei C cu flavonoide, absolut nece
sare pentru funcţiile normale ale sistemului
imunitar. Reduce vasoconstricţia la nivelul
mucoaselor aparatului respirator prin inhi
barea excesului de histamine, iar în asociere
cu flavonele reduce procesele inflamatorii
atât de supărătoare în toate formele de ră
ceală, gripă, bronşite, etc. Nivelul scăzut de
vitamina C în organism afectează activita
tea celulelor macrofage.
l Echinacea sub formă de capsule de
500 mg conţine extract concentrat de echi
nacea, care are în principal efect imunosti
mulator prin creşterea activităţii celulelor
fagocitare, a producerii de interleuchine
1 şi 2, de anticorpi, de interferoni naturali,
proprii, în măsură să apere organismul de
afecţiunile virale, gripale, etc. Se recomandă
atât preventiv, cât şi curativ, conform indi
caţiilor medicului.
l Extravit M sub formă de comprimate
masticabile care conţin extract total din fruc
te de măceş, bogat în vitamine hidrosolubile
şi liposolubile, vitamina C, minerale, flavone,
acizi organici inferiori, zaharuri complexe,
enzime, fitosteoli, care acţionează simultan
potenţând efectele vitaminei C şi crescând
efectiv apărarea naturală a organismului.
l Tusimun, sub formă de soluţie de uz
intern, este o asociere de extracte din pă
tlagină, lemn dulce şi valeriană. Are pro
prietăţi antitusive prin efectul emolient de
reducere a iritaţiei locale şi de fluidizare a
secreţiei bronşice şi de expectorare. Are de

asemenea, proprietăţi antiinflamatoare şi
uşor cicatrizante asupra mucoaselor căilor
respiratorii. Este indicat în faringite, laringi
te, bronşite acute şi cronice.
l Hof.imun, sub formă de capsule, este o
asociere între extractul concentrat de echi
nacea, vitamina C şi gluconatul de zinc, care
realizează o însumare a efectelor imunos
timulatoare ale extractului de echinacea şi
vitamina C, iar aportul de zinc creşte activi
tatea a peste 300 de enzime, care joacă un
rol important în scăderea proceselor infla
matorii şi întărirea sistemului imunitar.
l Orisan gel pentru aplicare locală, indicat
în toate formele de afectare a aparatului
respirator. Produsul este o asociere de ulei
de cătină, propolis, colagen, uleiuri esenţi
ale şi altele. Este indicat pentru deconges
tionarea mucoasei nazale, oprirea corizei
(curgerea nasului), având efecte antiinfla
matoare şi cicatrizante.
l Origavir, sub formă de picături orale, con
ţine extract de sovârv şi extracte de rădăcină
de lemn dulce. Ameliorează afecţiunile căilor
respiratorii prin stimularea funcţiilor biologi
ce ale aparatului respirator, creşterea capa
cităţii de apărare locală împotriva infecţiilor,
proprietăţi sedative şi expectorante ale tusei,
fluidificarea secreţiilor bronşice şi faringiene,
bun antiseptic al căilor respiratorii, imunosti
mulator nespecific al organismului.
l Spirulina – produsele menţionate mai
sus se administrează pe fondul unui trata

ment de bază, care este spirulina, furnizor
de mare complexitate al tuturor nutrienţilor
necesari unei bune apărări a organismului
şi de creştere a rezistenţei faţă de toţi fac
torii agresori.
Dorim să menţionăm că, pe lângă pro
dusele amintite pentru prevenirea şi tra
tarea chiar în faza de debut a afecţiunilor
aparatului respirator, mai pot fi folosite şi o
serie de produse gemoderivate sub formă
de monodoze, din care enumerăm:
l Gemoderivatul de brad alb cu efect
imunostimulator, antiinflamator, antiane
mic;
l Gemoderivatul de mesteacăn pufos
cu efect imunostimulator, remineralizant,
detoxifiant hepatic, de creşterea capacităţii
de regenerare a organismului;
l Gemoderivatul din mlădiţe de salcie
- cunoscut pentru efectele antipiretice, de
numit şi aspirina naturală;
l Gemoderivatul de coacăz negru cu
efect antiinflamator, antialergic, imunomo
dulator, care creşte rezistenţa la frig.
Tratamentul fitoterapic şi gemoterapia
trebuie făcute în funcţie de afecţiune pe o
durată de 1-3 luni. Prin folosirea produselor
naturale complexe ale firmei Hofigal pre
zentate mai sus, puteţi preveni şi înlătura
în mod eficient şi fără efecte secundare,
neplăcerile provocate de toate afecţiunile
aparatului respirator induse de condiţiile
favorizante ale acestui anotimp.
Dr. Irinel PAVEL
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Depresia de toamnă şi
remediile ei naturale

T

oamna este o adevărată sărbătoare
a naturii, o îmbinare de culori şi
nuanţe de degrade… „a ruginit
frunza în vii”, strugurii se transformă
în must şi vin, roadele sunt gospodăreşte aşezate în cămară. Se deschid
grădiniţele, şcolarii, “cu mic, cu mare”
se îndreaptă spre şcoală, iar clinchetul
clopoţelului îi anunţă un nou an şcolar
şi sfârşit de amintiri din vara ce s-a
îndepărtat. Soarele nu mai străluceşte,
este melancolic şi blând printre crengile
copacilor acoperite cu frunze verzi-gălbui şi galben-arămii, alei şi parcuri în
culori tomnatice ne întâmpină cu un
covor de frunze în aceleaşi nuanţe...

Din păcate există şi cealaltă faţă a aces
tui anotimp. Un septembrie cu ploi şi cer
înnourat, frig şi umiditate crescută ne anun
ţă parcă în disperare instalarea acestui ano
timp când pleacă cocorii şi se scutură frun
zele de nuc... trăiri nostalgice şi melancolice.
Natura se transformă, păstrând pentru o
vreme verdele viu, adăugând încet galbe
nul şi arămiul, ca într-un tablou.
Trecerea ireversibilă a timpului, conver
saţiile lungi şi monotone, ne fac mai trişti,
mai absenţi, obosiţi fizic şi psihic, instalân
du-se o perturbare nervoasă a echilibrului
emoţional, care poate duce la o diminuare
considerabilă a calităţii vieţii (activitatea
profesională, relaţiile personale, etc) - apare
DEPRESIA = dezechilibru între minte, spirit
şi trup (în latină – inhibiţie, tristeţe).
Depresia reprezintă o trăire de suferinţă
şi tristeţe profundă. Această afecţiune influ
enţează apetitul pacienţilor, comportamen
tul lor în general, somnul.
Depresia este mai mult decât o dispo
ziţie proastă de moment, mai mult decât o
stare de rău care poate fi învinsă prin dorin
ţa de a trăi.
Persoanele care suferă de depresie nu
pot, pur şi simplu să facă faţă situaţiei, să
treacă peste ceea ce este rău şi să se simtă
bine.
Cauzele producerii depresiei sunt incer
te. Boala este declanşată de o combi
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naţie de factori biologici, psihologici şi fac
tori de mediu.
Persoanele care au o părere proastă
despre ele, o viziune pesimistă asupra lumii
sau care sunt expuse la stres au un risc mai
mare de a dezvolta depresia, influenţaţi şi
de schimbările meteorologice.
Stările depresive pot fi declanşate de
pierderi importante, de afecţiuni cronice,
de dificultăţi de relaţie sau financiare sau de
schimbări nefavorabile apărute în viaţă, de
consum de droguri.
Aceşti pacienţi trăiesc de obicei o stare
de îngrijorare şi tristeţe şi sunt nefericiti, lip
siţi de ajutor, simţindu-se abandonaţi.
Alte semne ale depresiei sunt lipsa sau
scăderea apetitului, perturbarea somnului
(dificultăţi de adormire, trezire matinală,
somn neodihnitor sau chiar coşmar), pier
derea interesului pentru lumea exterioară,
lipsă de putere şi de entuziasm, oboseală
constantă, sentimente de inutilitate şi ne
ajutorare, gânduri de suicid, sentimente de
vinovăţie, teamă şi stupoare, pierderea plă
cerii pentru activităţi care-i aduceau bucu
rie şi plăcere, inclusiv viaţa sexuală, trecutul
şi viitorul sunt văzute în culori sumbre.
Medicamentele utilizate în tratarea de
presiei sunt antidepresivele triciclice, mo
dulatori ai recaptării serotoninei.
Fitoterapia vine în sprijinul pacienţilor
cu această afecţiune cu un plus de minerale
şi vitamine, stimulând pragul imunitar prin
antioxidanţii ce refac sângele şi ţesuturile,
reduc inflamaţia, cu detoxifianţi ce eliberea
ză organismul de toxine, refac organismul,
îmbinând aceste proprietăţi.
Depresia afectează toate metabolisme
le, perturbând funcţiile organelor.
Venim în sprijinul acestor pacienţi cu
produse naturale ale companiei HOFIGAL,
ce cuprind o complexitate de substanţe ac
tive naturale, biologice.
Recomand următoarele produse:

n

Se-Spirulina - comprimate, 500 mg
- detoxifiant, antioxidant, stimulea
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ză imunitatea, reface schimburile celulare
(prin aportul de vitamine şi minerale), tonic
al sistemului nervos (prin aportul crescut
de seleniu), previne şi tratează anxietatea,
obţinându-se rezultate pozitive. La pacien
ţii trataţi cu Se – Spirulină a apărut senzaţia
de energie, dorinţa de activitate, a dispărut
astenia, s-a înbunătăţit dispoziţia, s-au nor
malizat somnul şi apetitul.

n

Spirulină cu extract total de cătină
- capsule, 500mg - o combinaţie unică
de minerale şi vitamine, din alga spirulină
plus extract de cătină concentrat, realizând
o combinaţie armonioasă între calităţile nu
triţionale şi bioenergetice ale spirulinei şi
proprietăţile vitaminizante, de asemenea
mineralizante, ale extractului de cătină. Prin
conţinutul de vitamine hidrosolubile şi li
posolubile, de microelemente din spirulină
şi conţinutul de vitamine A, E, carotenoizi,
vitamine C, P şi întreg complexul B, plus
microelemente bioactive, acizi graşi esen
ţiali, produsul are o pronunţată activitate
antioxidantă, stimulează răspunsul imun,
stimulează producţia de corticosteroizi, in
sulină, hormoni tiroidieni, adrenalină, no
radrenalină, are rol antitoxic, stimulează
metabolismele, este tonic nervos, previne şi
tratează afecţiunile sistemului nervos, tulbu
rările de concentrare, atenţie, memorie, refa
ce echilibrul fizic şi psihic, afectat în depresie,
creşte apetitul, are un aport sporit energetic.

n

Coenzima Q10 în ulei de cătină - cap
sule, 30mg - coenzima Q10 este “scân
teia” ce aprinde „motoarele” mitocondriilor,
aducând necesarul de energie celulelor din
organism, prin uleiul de cătină ce conţine
vitamine hidrosolubile şi liposolubile, beta
caroten, în cantitate mare, vitamine de la B1
la B12 cu contribuţie în creşterea performan
ţelor intelectuale, conţine substanţe ce intră
în compoziţia vitaminelor, fiind componen
te ale membranei celulei nervoase, reface
celula nervoasă obosită, este antioxidant
detoxifiant, reface echilibrul neuro-hor
monal, acţionează ca antidepresiv, reface
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metabolismul, întăreşte imunitatea. Prin le
citină, care intervine în principalele procese
metabolice, are efect sedativ şi creşte capa
citatea de memorare.

n

Ulei de cătină - capsule, picături - refa
ce sistemul nervos afectat în depresie;
tonic, creşte apetitul, creşte capacitatea de
memorie, concentrare şi atenţie, reface echili
brul unui organism afectat fizic şi psihic, anti
oxidant, detoxifiant, creşte răspunsul imun.

n

Cătinofort - capsule - conţine princi
pii active totale din pulpă prelucrată
de fruct de cătină în asociere cu spirulină
şi uleiuri esenţiale (salvie, lavandă, fenicul);
creşte rezistenţa la efort fizic şi intelectual,
prin aport energetic mărit, antidepresiv, se
dativ, tonic nervos prin uleiurile esenţiale,
vitaminizant şi remineralizant prin biomasa
de spirulină.

n

Neuromion – comprimate - conţine
pulbere esenţială de grâu, orez, ardei,
floarea soarelui, măceşe. Prin conţinutul de
minerale (calciu, fosfor, magneziu), antioxi
danţi, vitamine, flavonoizi, reface structurile
nervoase, stabilizează activitatea nervoasă în
general, având efecte favorabile în nevroze.

n

Fiamarant - comprimate - conţine
substanţe active din părţile aeriene
înflorite de moţul curcanului (extracte tota
le de proteine, aminoacizi, oligoelemente,
vitamine), frunze de topinambur, frunze de
ţelină. Rolul acestuia este de energizare, to
nifiere a sistemului nervos central şi neurovegetativ; este fortifiant, vitaminizant, anti
oxidant şi stimulent al sistemului imunitar.

n

Protein forţă – comprimate - produs
natural obţinut din spirulină, protei
nă foliară de ţelină, ulei de lavandă, ulei de
fenicul. Prin aportul de minerale şi vitamine,
fitohormoni, carotenoizi, este un tonic ge
neral al organismului, antistres, recoman
dat în stări de surmenaj intelectual şi fizic,
în astenie cu oboseală permanentă, lipsă
de vitalitate şi energie; reglează tulburările
neuro-hormonale, este antioxidant, creşte
răspunsul imun.

n

Mag-Anghinar – comprimate - este
un extract uscat de anghinare şi mag
neziu. Prin sărurile de magneziu conţinute
reglează carenţele organice ale acestui mi
neral, reface celula nervoasă, intervine ca to
nic şi stimulent al sistemului nervos în obo
seala psihică şi fizică, în stările de astenie.

n

Complet antioxidant – comprima
te - conţine fruct de afin, extract din
sâmburi de struguri, pulpă de cătină, bio
masă spirulină, pulbere de amarant, ascor
bat de sodiu. Este antioxidant, regenerează
întreg organismul, este o sursă de energie
pentru sistemul nervos central, endocrin şi
inimă, ficat; intervine în nutriţia şi regenera
rea celulară. Prin conţinutul de lecitine, fos
folecitine, acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi,
fitosteroli, flavonoide, pigmenţi coloraţi,
vitamine, minerale şi enzime se recomandă
ca un excelent fortifiant, stimulent imunitar,
detoxifiant; reface celula nervoasă şi echili
brul psihic şi endocrin.

n

Ulei de peşte Omega 3 şi 6 – capsu
le - bogat în vitamine şi calorii, reface
celula nervoasă obosită, reface organismul
în stările de astenie cu tulburări de memo
rie, concentrare şi atenţie; este antioxidant
şi stimulează imunitatea.

n

Polivitamine naturale de HOFIGAL
cu Calciu şi Magneziu – comprima
te - minerale extrase din uleiul de cătină, cu
rol de refacere a sistemului nervos central
şi endocrin; mineralele intervin în stările de
oboseală psihică şi fizică, în tulburările de
atenţie şi concentrare, în stările de inactivi
tate.

n

Hofimun – capsule - conţine extract
concentrat de echinacea, vitamina C
şi gluconat de zinc. Are efect vitaminizant,
imunostimulator, creşte rezistenţa nespeci

fică a organismului la surmenaj, efort fizic şi
intelectual, în stările de astenie; este antioxi
dant, atenuând îmbătrânirea ţesuturilor.

n

Extract uleios de levănţică – capsu
le - conţine extract uleios de levănţică
ce acţionează ca reconfortant, calmant şi re
vigorant după stările de astenie psihică, iri
tabilitate, oboseală, nelinişte, lipsă de calm
şi relaxare. Este indicat în condiţii de stres,
insomnie, nervozitate şi anxietate.

n

Extract uleios de mentă – capsule conţine un complex de principii active,
vitamine şi oligoelemente, combate astenia;
toxic nervos, fiind indicat în stările de obo
seală psihică, în tratamentul migrenelor.

n

Extract uleios de salvie – capsule prin complexul de principii active (vi
tamine, oligoelemente, flavone), acţionea
ză ca tonic şi revigorant al organismului în
cazurile de astenie fizică şi intelectuală.

n

Somn uşor – comprimate - conţine
pulbere de rădăcină de valeriană,
pulbere de passiflora, pulbere de floare de
levănţică. Este recomandat ca adjuvant în
reducerea iritabilităţii nervoase şi a insom
niei, în ameliorarea tulburărilor neurove
getative (palpitaţii, nod în gât, nelinişte,
oboseală, cefalee, anxietate, predispoziţie
pentru plâns, lipsă de atenţie şi concen
trare.
Dr. Simona Andreescu
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Ulcerul gastro-duodenal
şi gastrita cronică
ca patologii de toamnă

O

dată cu intrarea în anotimpul ploios se produc
în viaţa noastră o serie de schimbări, uneori
sesizabile, alteori trecute cu vederea, atât în
starea noastră emoţională cât şi în ceea ce priveşte
coordonatele fizice ale organismului.

Simptomatologie şi tratamente
fitoterapeutice
Scăderea perioadei diurne, precum şi variaţiile frec
vente ale temperaturii, crează o predispoziţie spre in
stabilitate psihică şi în consecinţă, incidenţă crescută a
tulburărilor aparatului digestiv.
Obiceiurile tradiţionale de toamnă, mai ales consu
mul în exces al roadelor din vii, a mustului, tulburelului
sau vinurilor, induc de asemenea variate dereglări diges
tive cu sau fără implicaţii de mai lungă durată.
Alimentaţia neraţională, dezordonată sau abuzivă,
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fumatul, sedentarismul, scad capacitatea
organismului de a-şi menţine echilibrul
funcţional.
La toate acestea se adaugă şi mai noul
“factor destabilizant al stării de bună func
ţionare a organismului” care este STRE
SUL. Începând cu cel cotidian, permanent
şi de neevitat şi continuând cu cel profe
sional sau familial, se induce lent, insidios
dar sigur, o stare de intoleranţă generală a
organismului la factorii agresori.
Astfel se pot instala la unele persoane
(predispuse genetic sau nu) următoarele
afecţiuni digestive:
nreactivarea gastritelor cronice (sindrom
de hiperaciditate gastrică)
nboala ulceroasă
nsindromul de colon iritabil

ETIOPATOGENIE
Atât ulcerul gastro-duodenal cât şi gas
trita cronicâ au drept cauză principală infec
ţia cu microorganismul Helicobacter pylori.
Hipersecreţia acidă gastică apare dato
rită:
nsecreţiei crescute de gastrină (ca urma
re a prezenţei Hellicobacter pylori în zona
antrală gastrică)
nunui posibil reflux biliar din duoden
nfactorilor favorizanţi amintiţi mai sus

SIMPTOMATOLOGIE
Ulcerul peptic se manifestă prin dureri
epigastrice cu caracter de arsură, ritmate de
ingestia de alimente.
Gastritele cronice pot fi asimptomatice
sau asociate cu sindromul dispeptic (jenă
epigastrică, greţuri, regurgitaţii acide).

TRATAMENTUL
ALOPAT – Constă în eradicarea Helico
bacter pylori, iar schemele terapeutice ur
măresc să suprime secreţia acidă gastrică.
Cel mai frecvent se administrează antiacide
şi blocanţi de receptori ai Helicobacter py
lori (Omeprazol, Ranitidină, Sucralfat)
FITOTERAPEUTIC – Terapia bolii ulce
roase în special şi a tulburărilor digestive
în general, are în vedere două criterii de
bază:
nprimul reprezintă aportul necesar de
enzime digestive cu spectru total, care să
acopere întregul proces digestiv

nal doilea este reprezentat de reme
diile naturale ce acţionează fragmentar, la
diversele niveluri ale tubului digestiv, ame
liorând digestia.
Vom aminti în treacăt, terapia enzimati
că ce trebuie să asigure o absorbţie cât mai
completă a principiilor active din alimente,
sugerând următoarele preparate enzimati
ce: Triferment, Panscebil, Dygenzim forte,
Mezim.
Remediile fitoterapice cele mai uzitate
în practică sunt: Redigest, Mag-Anghinar,
Reglacid, uleiurile volatile (de mărar, fenicul,
coriandru), afinul, nalba, cimbrul, coada şo
ricelului, uleiul de cătină.
lREDIGEST şi MAG-ANGHINAR sunt
recomandate mai ales pacienţilor cu pro
bleme hepatice prezente simultan cu cele
ale tractului digestiv.
lREGLACID prezintă o formulă com
plexă fitoterapică, utilă în reglarea activităţii
gastrice şi intestinale, combaterea refluxu
lui esofagian, protejând mucoasa gastro-in
testinală şi stimulând regenerarea ei.
Reglacid se poate asocia pentru efectele
benefice cu următoarele remedii:
lGemoderivat de mlădiţe de merişor de munte (1 monodoză/zi, timp de 3
luni, în gastrite, ulcer)
lGemoderivat de afin (1 monodoză/
zi, timp de 3 luni, în colonopatii)

lGemoderivat de tei argintiu (1 mo
nodoză/zi, seara, timp de 3 luni, în colită
spastică)
lTinctura de nalbă mare (2 săptă
mâni – 1 lună max., în ulcer)
lTinctura de lemn dulce (2 săptă
mâni, în gastrite, ulcer)
lCeai de cimbru, coada şoricelului
(câte 2-3 căni/zi între mese)
lUlei de cătină - capsule 2-3 ori/zi
lUleiuri volatile (mărar, fenicul, co
riandru) sunt salutare în dismicrobismele
tractului digestiv, cu efect similar antibioti
celor clasice, ameliorând flatulenţa, colicile,
disconfortul abdominal.
La persoanele iritabile, anxioase, o ale
gere potrivită ar fi: LAVANDA (levănţică) sub
diverse forme comerciale (ulei volatil, ex
tract uleios, ceai, mai puţin tinctura).
Lavanda posedă uimitoare efecte seda
tive antispastice, carminative, fiind un bun
remediu pentru afecţiunile toamnei.
Încheiem cu recomandarea de a abor
da cu atenţie şi măsuri de prevenţie aceste
tulburări ce apar toamna, găsind un aliat
în oferta deosebit de generoasă a firmei
noastre, din care medicul semnatar al aces
tui articol a punctat principalele puncte de
reper.
Dr. CARMEN NICULESCU
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TUTUN-STOP
secretul unei terapii-şoc
împotriva dependenţei

Produsul “TUTUN-STOP” este un supli
ment alimentar sub formă de comprimate,
care conţin extract uscat din fructe de ar
murariu (Cardui marianae fructus), extract
uscat din fructe de cătină (Hippophae fructus), extract uscat din rădăcină de lemn dul
ce (Liquiritiae radix), fruct de ardei (Capsicii
fructus), trei fraţi pătaţi (Violae tricoloris herba), extract uscat din fructe de zmeur (Rubii
idaei fructus), extract uscat de mentă (Menthae piperita herba), Coenzima Q10.
Prin asocierea extractelor din compozi
ţie se realizează un fitocomplex cu rol im
portant în ameliorarea simptomelor
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de sevraj tabacic caracteristice abuzului
de tutun şi revenirea la normal a funcţiilor metabolice ale organismului.
Substanţele active conţinute în extractul uscat din fructe de armurariu au efect
hepatoprotector, stabilizează membranele
celulare ale hepatocitului şi astfel, protejea
ză ficatul de acţiunea substanţelor toxice (a
medicamentelor care se metabolizează pe
cale hepatică şi a alcoolului). Silimarina are
şi efecte antioxidante evidente, împiedi
când atacul radicalilor liberi asupra celulelor
organismului, prevenind apariţia şi evoluţia
procesului de ateromatoză arterială. Silima
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rina poate contribui la scăderea riscului de
apariţie a calculilor biliari la persoanele cu
o anumită predispoziţie – dischinezie bilia
ră, malformaţii ale vezicii biliare (deoarece
îmbunătăţeşte drenarea bilei din ficat spre
intestin, unde ajută la digerarea grasimilor).
Extractul uscat din fructe de cătină
conţine de două ori mai multă vitamina C
decât măceşul şi de 10 ori mai multă de
cât citricele. În fructele coapte conţinutul
depăşeşte 400-800 mg la 100 g suc proas
păt. Alte vitamine prezente în fruct sunt A,
B1, B2, B6, B9, E, K, P, F. Mai regăsim celuloză,
betacaroten (într-un procent net superior

Sfaturi de sezon
celui din pulpa de morcov), microelemente
ca fosfor, calciu, magneziu, potasiu, fier şi
sodiu, uleiuri complexe. Efectele benefice
imunostimulatoare ale acestei plante sunt
cunoscute încă din antichitate.
Rădăcina de lemn dulce conţine gli
cirizină care, prin hidroliză, pune în liber
tate acidul glicirizic, flavonoide şi hormoni
estrogeni de natură steroidică. Glicirizina
este o substanţă cu gust dulce pronunţat,
care agitată în apă, dă o spumă abunden
tă (sarea potasică şi calcică a acidului gli
cirizic). De aceea, rădăcina de lemn dulce
este recomandată persoanelor fumătoare,
deoarece prin mestecare provoacă dezgust
pentru tutun (ţigara nu va mai avea aroma
obişnuită). Printre proprietăţile sale terape
utice mai enumerăm proprietăţi antispasti
ce, slab diuretice şi laxative, expectorante
(fluidifică secreţia traheo-bronşică şi farin
giană), acţiune antioxidantă, antimicrobia
nă şi antivirotică, având un rol important în
tonifierea sistemului imunitar.

reduce cu 80% viteza normală de îmbătrâ
nire a organismului. Efectele anti-îmbătrâ
nire ale coenzimei Q10 se manifestă practic
prin creşterea nivelului energetic, stimula
rea imunitară şi blocarea acţiunii radicalilor
liberi care degenerează structura celulară.
O cantitate redusă de coenzima Q10 (10 -20
mg) poate fi găsită în peşte (sardine şi ton),
carne de vită şi organe de animale: inimă,
ficat, spanac, broccoli, ouă, alune. Din păca
te, prin gătire şi transformare termică, acest
antioxidant este inactivat. Este bine ştiut
faptul că pe măsură ce organismul înain
tează în vârstă, cantitatea de coenzima Q10
din organism scade.

Nu uitaţi beneficiile
renunţării la fumat:
lscade riscul bolilor
cardiovasculare
lcreşte rezistenţa la efort
fizic şi intelectual
ldispar stările de nervozitate,
iritabilitate şi anxietate
lcresc şansele pentru o viaţă
lungă şi sănătoasă
lsunt protejaţi cei din jur de
riscurile fumatului pasiv!
Dr. IULIA HOBEANU

Capsaicina este substanţa din fructul
de ardei iute. Este un antioxidant care pro
tejează ADN-ul celular faţă de substanţele
cancerigene. De asemenea, capsaicina sca
de nivelul colesterolului sanguin. Aplicarea
repetată de capsaicina transcutanat inhibă
senzaţia dureroasă. Este folosită, în prezent,
în tratamentul neuropatiei diabetice, ne
vralgiei postherpetice, maladiilor reumatice
şi migrenei. Ardeiul iute este bogat şi în vi
taminele A, B1 şi B2, C şi P. Consumat în doze
mici, ajută la stabilirea unei digestii norma
le, iar în doze mari are acţiune purgativă. El
poate poate fi consumat şi de cei care su
feră de ulcer gastroduodenal, deoarece irită
stomacul numai în stare gătită.
Coenzima Q10 a fost descoperită în 1957
şi este o substanţă prezentă în fiecare celu
lă a organismului, unde îndeplineşte două
funcţii majore: cea de producere de energie
şi cea de antioxidant celular. Stresul zilnic,
metabolismul celular, expunerea la soare,
toxinele, fumul de ţigară, inspirat atât în
mod activ, cât şi pasiv, sunt factori care favo
rizează producerea radicalilor liberi nocivi.
Studiile clinice arată că această substanţă
este foarte eficientă în lupta organismului
împotriva radicalilor liberi şi protejează îm
potriva efectelor distrugătoare ale razelor
UV la nivelul membranei celulare. Fiind un
antioxidant puternic, coenzima Q10 este
capabilă să reducă dimensiunea tumorilor.
S-a arătat însă că această substanţă poate
Octombrie/Noiembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
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VIŢA-DE-VIE

elixir de sănătate şi voie bună
- după Pârvu Ctin, “Enciclopedia plantelor”, vol. IV -

A

rbust (liană) târâtor, agăţător,
cultivat în numeroase soiuri; se
mai numeşte acrid, aguridariu,
aguridă sălbatică, aghie, agrişe, ouă
aută, coarnă, corniţă, cornurată, gie,
ghie, halângar, halângă, hălângari,
hălângi, heghi, heghiu, jie, jiţă de jie,
labruscă, labruscuţă, lăuruscă, Iăuruşcă, Iduruşcă, leoruş, leuruşcă, levruşcă
poamă, răluşcă, rămurşucă, razachie,
răzăchie, vie, vie sălbatică, vinie, viţă

O plantă preistorică
A fost cunoscută omului preistoric, la
început pentru particularitaţile portului
său, iar apoi pentru fructele sale. Viţa-de-vie
a intrat în cultură în urmă cu peste 8.00010.000 de ani. Numeroase inscripţii şi vesti
gii dovedesc că ea a fost apreciată şi preţuită
la popoarele vechi. Cu 6000 ani î.Hr., viţade-vie era cultivată de caldeeni, egipteni
şi greci, care cunoşteau arta vinificaţiei; de
asemenea, babilonienii apreciau via şi vinul.
Egiptenii aveau cunoştinţe despre soiuri de
viţă şi feluri de vin. În acele timpuri, vinul era
aşa de mult apreciat şi cinstit, încât au fău
rit un zeu al vinului, pe Osiris, cunoscut sub
numele de Dyonisios la greci şi, mai târziu,
de Bachus la romani. În secolele al Vl-lea şi al
V-lea î.Hr., pământurile arabe sunt transfor
mate în vii. Vechii greci dezvoltă vinificaţia.
În prepararea vinurilor, ei folosesc diferite
specii de buruieni, punând astfel bazele
preparării vermuturilor, cunosc şi folosesc
metoda concentrării vinurilor, care înainte
se beau cu apă.
Geto-dacii practicau meşteşugul cultu
rii viţei-de-vie şi cel al vinificaţiei, pe care îl
dezvoltă simţitor. Ei aveau cunoştinţe înain
tate despre soiurile de viţă, despre tăierea şi
cultivarea viţei-de-vie, despre cultura solu
lui în plantaţiile de viţă. Preparau două feluri
de vinuri, unul pentru patricieni şi altul
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pentru plebei. Cunoşteau fitilele de sulf, în
trebuinţate şi azi, pe scară mică, în vinifica
ţie. Cultura viţei-de-vie şi preţuirea vinului
s-au bucurat de mare cinste şi la strămoşii
noştri. Viţa-de-vie se cultivă în părţile noas
tre cu 700-1000 de ani î.Hr. Viile agatârşilor,
aflate în părţile Transilvaniei de azi, ca şi cele
din străvechile podgorii din zona viticolă a
colinelor şi dealurilor Subcarpaţilor Sudici,
datează din perioada bronzului.
Herodot precizează că agatârşii, care
au trăit în părţile noastre în secolul al Vl-lea
î.Hr., aveau vii renumite. Pe teritoriile locuite
anterior de sciţi şi agatârşi, urmaşii acestora,
geto-dacii, dispuneau de imense plantaţii
de vii pe colinele carpatice ale Moldovei,
Munteniei şi Olteniei, precum şi pe versan
tul de vest al Transilvaniei.

Octombrie/Noiembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

La geto-daci, vinul produs depăşea cu
mult nevoile de consum propriu. El con
stituia unul dintre principalele articole de
schimb cu popoarele înconjurătoare. Un
schimb direct avea loc între podgorenii
geţi şi negustorii greci. Geţii transportau pe
cai mărunţi burdufuri încărcate cu vin spre
porturile Dunării, pe care grecii le goleau în
amfore. Pe vinurile din Dacia se punea mare
preţ. Geto-dacii beau vinul din coarne de
bou, din ulcică sau din tigvă. Ei extinseseră
mult viţa-de-vie şi produceau foarte mult
vin. Podgoriile Daciei şi vinul de aici repre
zentau o atracţie pentru popoarele migra
toare. Burebista, organizatorul statului dac,
îngrijorat de acest lucru, a dat ordin de dis
trugere a viilor. După moartea lui Burebista,
locul lui a fost luat de Decebal. Sub Decebal
(noul rege al dacilor), viticultura s-a refăcut.
După cucerirea Daciei de către romani şi
venirea lor pe teritoriul Daciei, au găsit o vi
ticultură înfloritoare.
Însăşi noua medalie bătută de romani
după cucerire, intitulată ,,Dacia felix”, face
dovada gradului de dezvoltare a viticulturii
în Dacia. Pe reversul acestei medalii era în
făţişată o femeie aşezată pe o stâncă, iar doi
copilaşi îi prezintă spice de grâu şi struguri.
Romanii introduc în Dacia noi soiuri de viţă,
îmbogăţind sortimentul autohton. Aplică
practici deosebite în vinificaţie şi procedee
de tăiere a plantei. În această perioadă se
descoperă unele însuşiri medicamentoase
ale vinului şi ale sevei scurse din butucul
de viţă, după tăiere. În perioada migraţiei
popoarelor (secolul XI-XII), viticultura pen
tru daco-români a devenit principala ocu
paţie în regiunile carpatice. Dacia exportă
vinuri în oraşele romane. În secolul al XII-lea
(1173), vinurile din regiunile carpatice erau
aşa de mult apreciate, încât dogele Sebasti
an Zianii le-a exceptat de la preţul maximal
impus celorlalte produse similare, locale
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sau străine. În perioada ocupaţiei turceşti,
cultură viţei-de-vie a continuat în vechile
noastre podgorii. Coloniştii saşi, care vin în
Transilvania în secolul al XII-lea, sunt scutiţi
pentru un timp de la plata impozitelor pen
tru cultura viilor.
Începând din secolul al XV-lea, viile apar
des. În actele de donaţii făcute mănăstirilor.
Ştefan cel Mare şi Sfânt a încurajat dezvolta
rea viticulturii în general şi îndeosebi pe cea
de la Cotnari, unde viţa-de-vie se cultiva cu
multe secole înainte de domnia lui (14571504).
Extinderea viticulturii în Moldova, pro
ducţia şi calitatea vinurilor obţinute sunt
menţionate şi de Dimitrie Cantemir. În acest
timp, viticultură şi vinificaţia au cunoscut o
dezvoltare asemănătoare şi în celelalte ţi
nuturi locuite de români, în Transilvania şi
Valahia. Vinurile din Ţările Româneşti, prin
abundenţa şi calitatea lor, alcătuiau un ar
ticol deosebit de important pentru export.
Convoaie nesfârşite de care şi căruţe trans
portau vinurile din Ţările Româneşti spre
Viena, Budapesta, Polonia, Pocuţia, Odessa,
Harcov, Crimeea. Vinurile de Dealu Mare
erau îndrumate spre Transilvania prin cu
noscuta trecătoare Tabla Buţii, unde era şi o
renumită vamă pentru ele (T. Martin, 1960).
În continuare, viticultura s-a menţinut ca o
ramură de bază a agriculturii. În prezent vi
ţa-de-vie este bine reprezentată în cultură
în podgoriile Drăgăşani, Ştefăneşti, Dealu
Mare-Istrita, Odobeşti, Panciu, Nicoreşti,
Cotnari, Huşi, Târnavelor, Aradului, Murfa
tlar, Ostrov etc.
Factorii climatici principali pentru cul
tura viei sunt: temperatura, lumina şi umi
ditatea.
DESCRIEREA SPECIEI. Rădăcini pivo
tante, la exemplarele provenite din sămân
ţă şi rădăcini adventive, la cele provenite din
butaşi, marcotaj, care au de regulă o aşezare
etajată. Cele bazale reprezintă etajul inferi
or, cele mijlocii reprezintă etajul mijlociu, iar
cele superioare reprezintă etajul superior.
Cea mai mare importanţă o au rădăcinile
bazale. Prin dezvoltarea lor în adâncime, ele
asigură butucului o mai bună stabilitate, o
mai bună aprovizionare cu apă şi o rezisten
ţă mai mare la secetă. Tulpina poate atinge
lungimea de 25-30 m, iar scoarţa se des
prinde în fâşii; în cultură tulpina este scur
tă şi se numeşte butuc. De pe ea pornesc
ramuri de ordinul I, numite braţe, iar de pe
ele, ramuri de ordinul II, numite coarde. Pe
coarda anuală se găsesc copili, cârcei, pe
dunculi de struguri şi muguri. Cârceii sunt

bi- sau trifurcaţi. Frunze orbicular-cordate,
3-5 lobate, pe faţa superioară glabre, pe
cea inferioară păienjenos-tomentoase, pe
margine neregulat-dinţate. Flori hermafro
dite, galbene-verzui, grupate în ciorchine;
caliciu rudimentar, cu 5 dinţişori; corola, din
5 sepale lipite la vârf, caducă în momentul
înfloririi; androceu din 5 stamine, având
altern glande nectarifere; gineceu cu ovar
superior şi stil scurt, purtând terminal stig
matul uşor turtit, capital. Înflorire, V. Fructe,
bace de mărimi şi forme variate, albastreviolacee, rozacee, galbene, galbene-verzui,
variind după soi. Seminţe, 2-4 în fiecare
fruct. Longevitate, 200-300 ani.
SOIURI DE STRUGURI PENTRU
MASĂ. Ocupă în România cca 40 000 ha.
Cele mai importante soiuri sunt: Afuz All,
Augusta, Cardinal, Cetăţuia, Chasselas
de Băneasa, Chasselas Dore, Cinsaut,
Coarna neagră, Greacă, Italia, Muscat
d’Adda, Muscat de Hamburg, Muscat
Perla de Casava, Muscat timpuriu de Bucureşti, Regina viilor, Roz românesc, Silvania, Timpuriu de Cluj, Victoria.
SOIURI DE STRUGURI PENTRU VIN.
La noi, în cultura viţei-de-vie predomină
strugurii de vin (cca 70%). Sunt recomanda
te şi autorizate pentru plantare un numar
de 46 soiuri pentru vin, dintre care 4 sunt
soiuri noi, create la noi în ţara şi omologate
în ultimii ani.

Soiuri de vinuri albe pentru consum curent. Aligote, Creaţă, Galbenă de Odobeşti, lordană, Roşiioară, Frâncuşe, Plavaie, Zghihară de Huşi.
Soiuri pentru vinuri albe de calitate superioară. Chardonnay, Fetească albă,
Fetească regală, Grasă de Cotnari, Pinot
gris, Reiesling Italian, Sauvignon, Traminier roz.
Soiuri pentru vinuri roşii de consum curent. Băbească neagră, Cadarcă, Oporto,
Sangiovese.
Soiuri de struguri pentru vinuri superioare
roşii. Burgunt mare, Cabernet Sauvignon,
Fetească neagră.
Soiuri noi de struguri pentru vinuri create
în România. Aromată de Iaşi, Băbească
gri, Codana, Cramposie selecţionată,
Mioriţa, Ozană (Magdalena Georgescu, M.
Macici, C. Atanasiu, F. Georgescu, Elena Selaru, 1986).
RECOLTARE. Strugurii se recoltează
manual când ajung la maturitatea fiziolo
gică. După recoltare, strugurii de masă se
aşează în lădiţe şi se expediază la piaţă sau
la fabricile de conserve. Strugurii pentru vi
nificaţie sunt folosiţi în acest scop.
- continuare în pagina 20 -
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COMPOZIŢIE CHIMICĂ. Pulpa boa
belor de strugure conţine apă, zaharuri
fermentabile, acid tarctic liber, alţi acizi
organici, protide, hidraţi de carbon, sodiu,
potasiu, fosfor, calciu, fier, vitaminele A, B1,
B2, niacina, vitamina C. În pieliţă există: ta
ninuri, substante lignoase insolubile, acizi
liberi, substanţe minerale, apă etc.
FITOTERAPIE. Frunzele şi strugurii au
utilizări terapeutice în medicina umană
cultă şi tradiţională. Frunzelor li se atribuie
proprietăţi astringente, capilar protectoare,
tonic venoase, tonifiante ale pielii. Boabele
(bacele) de strugure au acţiune stimulatoa
re pentru sistemul nervos central; împiedică
procesele de putrefacţie în intestinul gros;
împiedică intoxicarea sau limitează acţiunea
toxinelor din organism; deschid, armonizea
ză şi măresc apetitul prin stimularea secreţi
ilor salivare, gastrice şi intestinale, pancreati
ce şi hepatice; stimulează eliminarea bilei în
intestin; favorizează extragerea toxinelor din
umorile corpului şi eliminarea lor; acţionează
asupra epiteliului renal, favorizând creşterea
cantităţii de urină eliminată în timp; provoa
că eliminarea din corp a acidului uric; acţio
nează tonic, stimulent, revitalizant, întăritor,
regenerator; stimulează în mod armonios or
ganele, le fortifică şi le dă un plus de energie;
diminuează tensiunea arterială; uşurează
tranzitul intestinal; fluidifică secreţiile bron
şice şi favorizează expectoraţia; elimină sen
zaţia de încălzire excesivă; asigură substanţe
minerale necesare organismului; favorizează
digestia; vitaminizează organismul; reîntine
reşte pielea şi îi fortifică musculatura.
Cercetări recente au demonstrat că pig
menţii antocianici extraşi din strugurii negri
au asemănări de compoziţie şi acţiune cu
cei din fructele de afin (Vaccinium myrtilius).
În fitoterapie se foloseşte, cu succes pentru
diferite boli, apa rezultată din ,,plânsul vi
ţei”. Strugurii sunt recomandaţi în anemie,
convalescenţă, demineralizare, sarcină, sur
menaj, astenie, ca suport de rezistenţă, stări
acute şi febrile, congestia ficatului şi a spli
nei, afecţiuni hepatice, hepatite, afecţiuni
pulmonare, afecţiuni traheale, tuberculoza
pulmonară, tuse, catar pulmonar cronic,
laringite, pletoră, afecţiuni renale, nefrite,
afecţiuni vezicale, cistite, gută, reumatism,
rahitism, ascite, calculoză biliară, constipa
ţie, dispepsii, edeme, enterite, hemoroizi,
hemoragii, hiperazotemie, hipercolestero
lemie, litiază renală, metroragii uterine,
obezitate, afecţiuni oculare, sciatică.
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MEDICINA UMANĂ.
Uz intern.
1. Pentru tratarea afecţiunilor vasculare,
hemoragiilor uterine, tulburărilor de menopauză, diareei:
a) infuzie, din 2 linguriţe frunze uscate şi
mărunţite, peste care se toarnă o cană (250
ml) cu apă clocotită. Se acoperă şi se lasă
15-20 de minute. Se strecoară. Se consumă
conţinutul a două căni pe zi;
b) decoct, din 2 linguriţe frunze uscate şi
mărunţite la o cană (250 ml) cu apă. Se fier
be 4-5 minute. Se lasă să se răcească până la
călduţ. Se strecoară. Se consumă conţinutul
a două căni pe zi.

6. Pentru combaterea obezităţii, în cura de
slăbire: consum zilnic, dimineaţa, la amiază şi
seara, cantităţi crescânde de struguri, timp
de 3 săptămâni, apoi încă 3 saptămâni, se
scad din ce în ce cantităţile de consum zil
nic, până se ajunge la cantitatea iniţială de
la care s-a început.
7. Pentru tratarea hipermenoreei, flebitei,
hemoroizilor: extract fluid, din 100 g frunze
la 100 ml alcool de 70°. Se lasă la macerat
8-10 zile. Se strecoară. Se iau zilnic câte 1-2
linguriţe.
8. Pentru combaterea hemoragiilor uterine (metroragii) sau a durerilor la instalarea
menopauzei (dismenoree): infuzie, dintr-o
linguriţă amestec obţinut din 50 g frunze de
viţă roşie, 25 g vârfuri înflorite de fumărită,
25 g vârfuri înflorite de şovârf, peste care se
toarnă o cană (200 ml) cu apă clocotită. Se
lasă 15-20 de minute. Se strecoară. Se bea
călduţă întreaga cantitate.
9. Pentru combaterea balonărilor: măcerat, dintr-un litru de vin alb, la care se adaugă
100 g seminţe anason. Se lasă acoperit 8-10
zile. Sticla se agită zilnic, de 2-3 ori, pentru
uniformizarea extractului. Se strecoară în sti
cle mici, se astupă cu dop şi se ţine la rece. Se
bea câte un păhărel înainte de masă.
10. Pentru tratarea litiazei biliare, litiazei
urinare: seva de primăvară, cunoscută sub
numele de plânsul viţei-de-vie, câte o lin
guriţă, dimineaţa, pe stomacul gol. Seva
se obţine primăvara, prin tăierea coardelor
viţei de vie.
Uz extern.
Pentru tratarea dermatitelor, conjunctivitelor: seva de primăvară, se unge locul
afectat.

COSMETICĂ
2. Pentru tratarea constipaţiilor, litiazei
biliare, litiazei urinare, artritism, intoxicaţii
cronice, dermatroze, hemoroizi, tuberculoză
pulmonară şi alte afecţiuni: curd de struguri,
în perioada coacerii lor, 1-2 kg/zi.
3. Pentru dezintoxicare, în stări febrile, angine, stomatite, hemoptizii: must proaspăt,
3-4 pahare/zi.
4. Pentru afecţiuni pulmonare, traheale,
hepatice, renale, vezicale: cura de stafide, 200
g timp de 10 zile; pauză 10 zile şi se repetă.
5. Pentru afecţiuni cardiovasculare, hipercolesterolemie: ulei de sâmburi de strugure, 4
linguriţe de sâmburi se fierb în 500 ml apă,
timp de 3 ore. Se lasă la răcit. Se strecoară.
Se ia câte o linguriţă dimineaţa şi seara.
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1. Pentru curăţirea şi revitalizarea tenului:
must de strugure, se loţionează tenul, folosind
un tampon de vată. Se lasă 10 minute. Se spa
lă cu apă călduţă, în care s-a pus un vârf de bi
carbonat de sodiu la o cană de 250 ml.
2. Pentru camuflarea încărunţirii: soluţie,
pregătită din 4 g sulfat de fier la 250 ml vin
roşu. Se fierbe 15 minute. Se lasă la răcit. Se
înmoaie pieptănul în soluţie şi se piaptănă
părul câteva minute. Procedeul se aplică cu
regularitate, 15-20 de zile.

UTILIZĂRI CASNICE
Alimentaţie. Strugurii sunt folosiţi pen
tru consum în stare proaspătă sau prelucraţi
sub formă de compot, dulceaţă, suc etc.

Din miracolele naturii
Proaspeţi, ei reprezintă un aliment cu valoa
re energetică mare, 70 kcal/100 g boabe; se
resorb în organism 90%. Înainte de consum
se vor spăla bine.
BUDINCĂ DE VIN: 250 ml vin roşu, 140 g
zahăr, 6 ouă, 80 g pesmet, scorţişoară, 250 g
frişcă, dulceaţă, 50 g unt.
Se freacă gălbenuşurile cu zahăr, se
adaugă pesmet, albuşurile bătute spumă
şi se amestecă bine. Se pune compoziţia în
tr-o formă unsă bine şi se dă la cuptor. Când
se serveşte, se toarnă deasupra vin roşu
fiert cu zahăr şi scorţişoară şi se garniseşte
cu frişcă si dulceaţă (Elena Marinescu, 1962).

Se adaugă strugurii, se ţin 10 minute pen
tru difuzie, apoi se pune cratiţa pe foc mic,
până se topeşte zahărul. Se dă apoi la foc
iute, amestecându-se din când în când, să
nu se lipească pe fundul cratiţei. Spre sfâr
şitul fierberii se adaugă zeama de lămâie
sau vanilie, după preferinţă. Când dulceaţa
este gata, se scutură cratiţa de 2-3 ori, să se
adune spuma şi se spumuieşte. Se lasă să se
răcorească şi se toarnă în borcane (C. Parvu,
Elisabeta Obrocea, N. Piscan, 2000).

COMPOT DE STRUGURI CU MIERE: 750
g miere, 400 g struguri, 2 cuişoare, 1/2 I apă. Se
spală boabele de struguri. Se toarnă deasu
pra apa în care s-au fiert cuişoarele. Vasul se
acoperă şi se fierbe la foc mic, se lasă la răcit,
se adaugă mierea, se amestecă. Se lasă să
stea 2-3 ore pentru difuziune (C. Parvu, Elisabeta Obrocea, N. Pişcan, 2000).

LICHIOR DE STRUGURI.
Reţeta 1. Se aleg struguri aromaţi, cu
boabă mare, neagră şi pieliţa groasă (Ham
burg). Se spală, se scurg de apă, se pun
într-o damigeană. La damigeana de 5 l cu
struguri se adaugă 2 kg zahăr şi 1,250 1 al
cool de 90°. Se astupă damigeana la gură.
Se ţine la cald, scuturând vasul din când în
când. După o lună se poate consuma.

COMPOT DIN BOABE DE STRUGURI.
Se folosesc atât struguri albi, cât şi roşii, din
soiurile de masă, cu coajă groasă, boabe
mari şi parfumate. Strugurii se spală bine în
apă călduţă şi rece, alternativ, pentru a în
depărta urmele de substanţe chimice de pe
suprafaţa boabelor. Se desciorchinează prin
rotire şi se scurg bine de apă.
Reţeta 1: 300 g boabe mari de struguri,
130 g zahăr, 200 ml apă, coajă de Iămâie. Se
fierbe un sirop din apă, zahăr şi coajă de lă
mâie. Se adaugă boabele de struguri şi se
fierb până devin moi. Compotul se toarnă
în compotieră şi se lasă acoperit cu o farfu
rie, până se răceşte.
Reţeta 2: 5 kg boabe de struguri, 5 I apă,
1,5 kg zahăr, 10 g sare de Iămâie. Boabele de
struguri, pregătite ca mai sus, se aşează în
borcane până la guler, se acoperă cu siropul
preparat din apă, zahăr şi sare de lămâie. Se
închid borcanele şi se sterilizează 30 de mi
nute. După răcire se depozitează în căma
ră (C. Parvu, Elisabeta Obrocea, N. Piscan,
2000).
DULCEAŢĂ DE STRUGURI: 4 pahare
boabe de struguri curăţaţi de coajă, 1 kg zahăr, 3 pahare cu apă, vanilie, zeama de la 1/2
Iămâie
Se aleg struguri cu bobul mare şi căr
nos. Se curăţă de pieliţe şi, cu un ac sau
scobitoare, se scot sâmburii cu grijă, să nu
se sfărâme bobul. Se pregăteşte siropul.

FURSECURI CU STAFIDE: 50 g stafide,
200 g unt, 200 g zahăr, 4 ouă, 10 nuci, 300 g
făină, sare
Untul se freacă 5 minute la temperatura
camerei, după care se adaugă zaharul şi se
continuă operaţia, până la completa dizol
vare a cristalelor. Se sparg ouăle, se separă
gălbenuşurile, care se încorporează pe rând
în crema de unt, se adaugă 1 praf de sare şi
se parfumează cu rom sau coniac. Se adau
gă albuşurile bătute spumă tare, apoi făina,
în ploaie. Se amestecă energic şi imediat se
pun grămajoare de aluat pe tavă, iar peste
ele se adaugă nuci tocate, în amestec cu
stafide curăţate şi spălate. Se coc la foc iute
un sfert de oră, se micşorează focul pentru
încă 5 minute şi se scot fursecurile pe un
platou mare. Se pudrează cu zahăr farin şi
se servesc reci (Maria Cristea-Şoimu, 1989).

FICAT CU SOS DE VIN: 1 ficat marinat,
200 g ciuperci, 2 linguri unt, 2 pahare, vin,
sare, piper, verdeaţă tocată, supă de zarzavat
Ficatul se scoate din soluţia pentru ma
rinare, se şterge şi se unge cu unt topit. Se
sărează puţin şi se pune în tava de friptură,
cu o cană de supă sau de apă caldă şi câte
va boabe de piper, după care se introduce
în cuptorul fierbinte. Separat, se spală ciu
percile, se toacă felii subţiri şi se pun, cu o
lingură de unt, într-un vas emailat. Se lasă
să scadă şi, când nu mai au sos, se adau
gă un pahar de vin alb, sare şi puţin piper.
Când sunt bine scăzute, sunt gata. Se lasă
pe marginea plitei să stea la cald, până când
se prepară ficatul. Acesta se întoarce după o
oră, se adaugă vinul şi se mai frige o oră la
foc potrivit. Când ficatul este gata, se aşază
pe un platou mare, se taie în felii groase şi se
înconjoară cu sosul de ciuperci. Se serveş
te imediat, cu verdeaţă tocată deasupra şi
stropit cu sosul din tava (Maria Cristea-Soimu, 1989).

Reţeta 2. 1 I vodkă, 300 g struguri albi,
200 g zahăr pudră, baton de vanilie. Se spală
boabele de struguri, se scurg şi se înţeapă
cu un ac mare. Într-un vas se pun boabele
de struguri, zahărul, vanilia şi alcoolul. Se
acoperă bine şi se lasă la macerat o lună.
După aceea se filtrează, se pune în sticle şi,
după 14 zile, se poate consuma (C. Parvu,
Elisabeta Obrocea, N. Pişcan, 2000).
MUST DE STRUGURI: 5 kg struguri.
Toate soiurile nobile de struguri pentru
vin din ţara noastră sunt bune pentru pre
pararea musturilor, cu excepţia hibrizilor
producători, care au un conţinut mai ridicat
în acizi. Strugurii se spală, se înlătură bobiţe
le stricate, se dezbrobonesc, iar ciorchinii se
aruncă. Bobiţele se strivesc la zdrobitor sau
cu mâna şi se scoate sucul la presă; acest suc
se toarnă într-un vas emailat care se pune la
un foc moale, unde se ţine până ajunge la
90°C. Se ia de pe foc şi, încă fierbinte, se toar
nă în sticle. Se astupă cu dopuri şi, după ce se
parafinează, se duc la rece. După circa 2 luni
mustul se limpezeşte. Mustul limpezit se tra
ge, cu ajutorul unui furtun, de pe depozitul
care se depune pe fundul sticlei, în alte sticle,
se astupă cu dopuri şi se pasteurizează.
- continuare în pagina 22 -
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Din miracolele naturii
- continuare din pagina 21 -

Strugurii zdrobiţi din soiurile negre se
încălzesc la temperatura de 60°C şi, după ce
s-au răcit, se scoate sucul la presă; în con
tinuare, se procedează ca mai sus. Mustul de
la presă se poate pasteuriza şi păstra nelim
pezit. Temperatura cea mai bună de păstra
re a sucului este de 2°C, la întuneric (C. Pârvu, Elisabeta Obrocea, N. Piscan, 2000).
PELTEA DE STRUGURI: 1 I must de struguri proaspăt, nefermentat, 1 kg zahăr.
Se pot folosi atât struguri negri, cât şi
struguri albi. Soiurile hibride producătoare
au conţinut mai mare de pectină. Se spală
bine strugurii, se zdrobesc şi se presează.
Mustul se lasă la limpezit şi se strecoară prin
tr-un tifon des. La 1 l lichid se adaugă 1 kg
zahăr. Sucul şi zahărul se pun la foc iute, în
vasul de dulceaţă şi se fierb împreună până
se leagă ca pentru şerbet. După ce este
gata, jeleul se pune fierbinte în borcane
şi se lasă la răcit şi gelificat; borcanele
se închid cu capace şi se depozitează în
cămară (C. Parvu, Elisabeta Obrocea, N.
Piscan, 2000).
PUI SOTE CU STRUGURI: 500 g struguri, 1 pui, unt, 1 pahar vin alb, roşie decojită,
sare.
Puiul se curăţă, se goleşte de intestine,
apoi se spală în mai multe ape reci. Se taie
bucăţi, se auresc în unt topit, împreună cu
măruntaiele. Când carnea se poate consu
ma, se acoperă cu un pahar de vin alb, se
taie în sos o roşie decojită, se sărează după
gust şi se fierbe carnea, 20 minute, în crati
ţa acoperită. Se scoate carnea, se aşază pe
un platou mare, se înconjoară cu boabe de
struguri muscat fără sâmburi, se stropeşte
totul cu sosul în care s-a fiert puiul şi se ser
veşte imediat, cu pâine proaspătă (Maria
Cristea-Şoimu, 1989).
TORT DE STRUGURI: 1 kg struguri parfumati, 20 g nuci, 200 g zahăr tos, 500 g făină,
sare, 1 lingură unt, 1 ou, 2 linguri untură.
Se cerne făina şi se frământă cu o ceaşcă
de apă şi untură, până când aluatul face bule.
Se lasă la rece o jumătate de oră, se frământă
din nou şi se împarte în patru. Se unge o tavă
cu unt şi se tapetează cu făină. Se întinde
prima foaie de aluat, se unge cu puţin unt
şi se acoperă cu boabe de struguri, spălaţi şi
curăţaţi de codite. Se pune următoarea foaie
de aluat şi se repetă operaţia. La fel se pro
cedează cu restul aluatului şi strugurilor. Se
introduce forma în cuptorul cald şi se
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coace tortul la foc potrivit, 1/2 oră. Când s-a
rumenit uşor aluatul, se stinge focul. Tortul
se răceşte înainte de a fi tăiat, la temperatu
ra camerei. Se serveşte tăiat felii, acoperit de
frişcă (Maria Cristea-Şoimu, 1989).
VIN FIERT: 1 I vin, 250 g zahăr, 4 cuişoare, 1 bucăţică scortişoară, 1 bucăţică coajă de
Iămâie.
Se pun la fiert, într-un vas curat, vinul
alb sau roşu cu zahăr, cuişoare, scorţişoară
şi puţină coajă de lămâie. Se amestecă până
se topeşte zahărul şi se lasă apoi să dea un
singur clocot. Vinul fiert prea mult pierde
din aromă. Se strecoară şi se serveşte în
ceşti sau pahare (Sanda Marin, 1966).

Vopsitorie. Frunzele au proprietăţi tinc
toriale.
Se folosesc proaspete pentru vopsirea
fibrelor naturale în galben.
INDUSTRIE. Strugurii sunt utilizaţi în
vinificaţie, la fabricile de conserve pentru
compoturi, dulceaţă, gem, marmeladă,
pentru murat şi stafide etc.
Din struguri se obţin vinuri de calitate su
perioară (obişnuit, superior, desert, demisec,
dulce, licoros), distilate (distilate crude şi co
niacuri), musturi şi sucuri naturale de consum
curent sau concentrate necesare industriei.
SPAŢII DENDROFLORICOLE.
Apreciată ca plantă ornamentală pentru
frunzişul bogat, decorativ, mai ales toamna
când ia diverse nuanţe de galben, brun şi
roşu. Cultivată în grădini şi parcuri pentru
acoperirea şi ornamentarea chioşcurilor,
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pergolelor. Înmulţire prin butaşi, marcotaj
şi altoire.
PRACTICI MAGICE. Ramuri de viţă-devie se întrebuinţau, în lapte dulce, contra
muşcăturilor de şarpe, apoi se uda muşcă
tura şi se bea.
OBICEIURI. Strugurii se mâncau mai
de mult numai la o anumită zi, care coin
cidea cu data coacerii varietăţilor timpurii,
considerându-se că aduce noroc.
LEGENDE. Se spune ca via a refuzat îm
păraţia florilor ca să facă struguri, din care
oamenii să obţină vin pentru ospete şi alte
ceremonii familiale, pentru petreceri, de
leac etc.
Vinul a fost adoptat şi în practicile de cult.
Semnificativă este povestea ,,Tufei dătătoare
de putere“. Se spune că un împărat, umblând
în lung şi lat, a văzut ,,că atâtea pricini şi ne
voi dintre oamenii lui nu se pot curma
decât cu stârpirea viţei-de-vie, care dă
vinul cel tulburător de minte“. A poruncit
ca oamenii să scoată din pământ copăce
lul acela blestemat, ca nici un fir din el să nu
se mai găsească. Împăratul a murit şi altul s-a
ridicat în scaun, şi apoi alţii, unul după altul,
stăpânind norodul acela de oameni. Odată,
un crai din ţara aceea pleacă în codru după
sălbăticiuni şi împuşcă, până când dă de un
urs. S-a luat după el şi l-a gonit, până a ajuns
la un schit. Acolo trăia un călugăr bătrân-bă
trân, de pe timpul lui Noe. Când auzi gălă
gie, ieşi din chilie, văzu ursul şi pe cel care-l
fugărea, se dezbrăcă de haina călugărească,
îşi suflecă mânecile, ieşi înaintea namilei, îl
prinse de urechi; ursul începu să tremure ca
un pui de iepure. S-a minunat împăratul şi
l-a întrebat cum de a îndrăznit a pune mâna
pe urs! De unde are atata putere? Acesta i-a
arătat chilia şi i-a spus că de mâncat nu mai
poate mânca, că i s-au tocit toţi dinţii până
la rădăcină, dar are o tufă dătătoare de pu
tere, care face struguri la vreme de toamnă.
Prisosul îl strânge şi îl pune în pod, de are tot
anul. Împăratul s-a uitat la tufă şi a văzut că
nu-i altceva decât un butuc de vie. Când a
venit la vale, a dat poruncă tare: “De azi îna
inte tufa de vie să aibă slobozenie, să crească
peste tot cuprinsul împărăţiei, împărtăşinduse oricine din darurile ei, dar numai atât, ca să
fie voinic de-a apuca şi ţine ursul de ureche...”
(A. Gorovei, M. Lupescu, 1915).
Farm. GABRIELA VLĂSCEANU
Biolog GEORGETA NEGRU
Asist. FLORENTINA BURCEA

Din miracolele naturii

Produse enoterapice
n Vin cu afine

25 ml x 10 monodoze

n Vin cu angelica (seminţe)

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu angelica (rădacină)

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu anghinare

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu busuioc

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu ceapă

25 ml x 10 monodoze

n Vin cu coacăz

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu hrean

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu iarbă mare

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu ienupăr

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu măceş

25 ml x 10 monodoze

n Vin cu mentă

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu pătrunjel

n în deficienţă imunitară

n combate ateroscleroza

5 ml x 30 monodoze

n Vin cu praz

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu ridiche neagră

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu roiniţă

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu rozmarin

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu salvie

25 ml x 10 monodoze

n Vin cu scoarţă de salcie

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu ţelină

50 ml x 10 monodoze

n Vin cu usturoi

50 ml x 10 monodoze

n Vin tonic, relaxant

50 ml x 10 monodoze

n
LIN SOMN

50 ml x 6 sticluţe

n în sindrom dispeptic

n în tulburări ale somnului

n în bufeuri

n pentru dureri reumatice

n Vin cu păducel - muşeţel - melisă
n ASAN - Vin medicinal cu păducel

50 ml x 6 sticluţe

n Vin cu anghinare

50 ml x 6 sticluţe

nG
emoderivat din muguri
de viţă de vie

1,5 ml x 30 monodoze

n în tulburări de circulaţie periferică

n hepatoprotector
n normalizează colesterolemia

n în bronşite cronice

n în tulburări de vedere

n în impotenţă

n antiparazitar intestinal

n în insuficienţă renală

n în litiază renală

n în colite

n în surmenaj fizic şi psihic
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Noutăţi terapeutice

În curând în farmacii şi centre de difuzare – produse naturale –

HEPASTIM®
- Capsule -

P

rodusul HEPASTIM® este un
supliment alimentar predozat, sub
formă de capsule, care conţin pulpă
degresată de fruct de cătină, extract
uscat de anghinare, pulbere de fruct de
armurariu, ulei volatil de rozmarin şi
ulei volatil de fenicul.

Pulberea de cătină degresată, obţi
nută prin prelucrare la rece, conţine toate
grupele de substanţe bioactive din cătină,
exceptând pe acelea din uleiul de cătină,
care mai rămâne în cantitate foarte mică,
de circa 1%. Fructul de cătină proaspăt nu
este presat pentru separarea sucului, ci este
uscat în condiţii menajate, astfel încât să
se conserve toate grupele de compuşi de
mare importanţă pentru organismul uman.
Această pulbere conţine acizi aminaţi,
circa 18, printre care acizii aminaţi cu sulf
(metionina şi cisteina), foarte importanţi
pentru funcţiile hepatice, precum şi alţi ami
noacizi esenţiali şi obişnuiţi proteinogeni şi
peptizi, enzime oxido-reducătoare, prote
olitice, amilolitice, vitamine hidrosolubile,
fitosteroli şi acizi triterpenici, acid ursolic şi
oleanolic, acizi organici inferiori (malic, ma
leic, succinic, citric, tartric) importanţi pen
tru reglarea pH-ului la nivelul stomacului şi
al sângelui, zaharuri simple şi complexe cu
rol imunostimulator, minerale (magneziu,
calciu, potasiu, fer, zinc, bor, siliciu, mangan,
cupru, cobalt, crom, molibden, nichel, etc.),
flavone cu rol antiinflamator şi antitumoral,
caroteni, acizi polifenolcarboxilici cu efect
antioxidant remarcabil.
Acţiunea antioxidantă a extractului pul
berii de cătină degresată, determinată com
parativ cu alte extracte şi pulberi de plante
medicinale şi aromatice cunoscute pentru
efectul lor antioxidant, s-a dovedit afi foar
te mare (de 100% la diluţii foarte mari,
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respectiv concentraţii foarte mici), ceea
ce justifică folosirea pulberii de cătină de
gresată şi sub acest aspect, de reducere a
agresiunii radicalilor liberi asupra ţesutului
hepatic şi a funcţiilor acestuia.
Pulberea din fructe de armurariu,
Cardui marianae fructus, este utilizată pen
tru proprietăţile sale medicinale de peste
2000 de ani. Pe parcursul acestor două
milenii, fitoterapeuţii au ajuns să aprecie
ze efectele benefice pe care le poate avea
asupra ficatului şi vezicii biliare. Fructele au
importanţă terapeutică în medicina umană
cultă şi tradiţională. Fructele conţin un grup
de flavonoide, de fapt trei izomeri de natu
ră lignanflavonolică (silibină, silidianină, sili
cristină), cunoscute sub numele colectiv de
silimarină. Principiile active intervin intern
eupeptic, tonic – amar şi hepatoprotector.
Substanţele active acţionează la nivelul
membranei celulei hepatice, împiedicând
distrugerea celulei şi favorizând reconstruc
ţia celulei hepatice aflată deja în degradare.
Acţiunea farmacodinamică este impri
mată în special de cele trei flavone lignani
ce menţionate.
Silibina este foarte activă, atât preventiv
cât şi curativ, împotriva intoxicaţiilor cu fo
loidină (peptidă toxică din ciuperca Amanita phalloides). Această substanţă, precum şi
cele înrudite cu ea, silidianina şi silicristina,
sunt active chiar şi la o administrare relativ
târzie (după 36 de ore de la intoxicare).
Demonstraţiile „in vivo” au arătat că sili
bina acţionează prin inhibiţia acţiunii faloi
dinei, care se exercită la nivelul receptorilor
membranei celulare. De asemenea, inhibă
penetrarea, până la nucleul celular şi a altui
toxic foarte puternic, tot de natură peptidi
că, denumit α - amanitină.
În testele „in vitro” s-au obţinut rezultate
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similare cu cele „in vivo”, prin experimenta
rea celor trei flavonolignane. Testele pe cul
turi de hepatocite au demonstrat că silibina
stimulează sinteza proteinelor şi prin urma
re, formarea de celule hepatice noi.
Acţiunea silibinei şi a substanţelor în
rudite cu ea este foarte importantă, deoa
rece pe lângă faptul că asigură protecţia
membranei celulei hepatice, stimulează şi
refacerea celulelor lezate. După absorbţia
complexului silimarinic în intestin, acesta
este eliminat de bilă sub forma chimică de
glucoronat şi sulfat. Prin aceasta, substan
ţele active reintră în circulaţia enterohe
patică. Aceasta este explicaţia specificităţii
substanţelor active din plantă în afecţiunile
hepatice. Cercetări recente au arătat că 3 –
deoxisilicristina este cea mai activă din gru
pa acestor substanţe.
Tot flavonoidele din complexul silimari
nic au eficienţă combinată de antioxidanţi,
ele putând împiedica deteriorările date de
radicalii liberi produşi de substanţele toxice
care ajung în ficat şi acţionează sinergic.
S-a descoperit că silimarina este de
zece ori mai eficientă ca antioxidant decât
vitamina E, care se bucură de cea mai lar
gă recunoaştere ca antioxidant puternic.
Silimarina este aceea care are capacitatea
unică de a încetini viteza de absorbţie a
substanţelor toxice de către ficat. Crescând
capacitatea de detoxifiere a ficatului, armu
rariul contribuie la îndepărtarea toxinelor
din sânge. Din acest motiv el este numit
uneori şi „purificatorul sângelui”.
Utilizarea suplimentelor pe bază de
armurariu este recomandată persoanelor
care trebuie să ia medicamente perioade
lungi de timp. Aceste medicamente pot dă
una ficatului, iar armurariul pare să confere
o protecţie împotriva acestui efect secun
dar.

Noutăţi terapeutice
Are o compoziţie chimică foarte comple
xă, cu o varietate mare de structuri speciale
tip „navă” şi „scaun” care-i permit străbaterea
uşoară a spaţiilor intra- şi intercelulare.
Uleiul volatil de fenicul conţine la fel
ca toate uleiurile volatile, o mare varietate
de structuri chimice, respectiv compuşi oxi
genaţi în majoritate, hidrocarburi monoter
penice în cantităţi mari. Compoziţia com
plexă îi conferă efecte benefice la nivelul
aparatului digestiv şi hepato – biliar.

Într-un studiu dublu orb, placebo con
trolat, care a cuprins 60 de persoane, cer
cetătorii au descoperit că silimarina a avut
un efect protector împotriva administrării
îndelungate de medicamente prescrise
pentru afecţiuni psihice. Au existat dovezi
că doze de 800 mg silimarină pe zi au redus
nivelul sanguin de MDA (malon – dialdehi
dă), care este „indicatorul” care arată că fica
tul a fost afectat de folosirea îndelungată a
medicamentelor psihotrope.
De asemenea, armurariul se recomandă
tuturor celor care sunt expuşi la substanţe
toxice la locul de muncă. Un exemplu clasic
îl poate constitui un sudor care este expus
la fum şi alte impurităţi.
În plus, armurariul este una dintre pu
ţinele plante care pot creşte conţinutul de
glutation din ficat. Acesta este un lucru im
portant, deoarece glutationul, unul dintre
principalii antioxidanţi din organism, este
de o importanţă crucială pentru realizarea
unei detoxifieri eficiente. De asemenea, ar
murariul creşte şi nivelul unei alte substan
ţe cu efect antioxidant puternic, cunoscută
sub numele de superoxid dismutaza (SOD).
Extractul uscat de anghinare s-a obţi
nut prin procedeul de extracţie din frunzele
proaspete, culese la începutul înfloririi, de
la planta Cynara scolymus L. – Anghinare, fa
milia Asteraceae.
Principiile active din plantă au rol de
congestiv renal, diuretic, coleretic, colagog,
antimicrobian, hipocolesterolemiant, adju

vant în hipertensiunea arterială. Conţinutul
sângelui în colesterol scade ca urmare a
metabolizării lui în ficat.
Regenerează celulele hepatice, măreşte
pofta de mâncare, întăreşte funcţia antito
xică a ficatului, creşte debitul urinar fără a
afecta compoziţia chimică a urinei în clo
ruri, azot total şi amoniac, cu creşterea con
centraţiei acidului uric.
Tratarea diferitelor forme de icter cu an
ghinare determină dispariţia rapidă a săru
rilor şi pigmenţilor biliari din urină, materiile
fecale revin la culoarea normală, iar pielea
se decolorează.
Acţiunea hipocolesterolemiantă este
determinată de acţiunea antitoxică a fica
tului.
Animalele cu leziuni hepatice, dacă sunt
tratate cu preparate obţinute din această
plantă, prezintă ameliorări rapide ale leziu
nilor, iar toxinele sunt eliminate masiv prin
urină.
Planta acţionează favorabil în steatoza
hepatică, care însoţeşte adesea afecţiunile
biliare. Este recomandată în hepatite croni
ce, ciroze, congestie şi insufienţă hepatică,
nefrite cronice, enterite, angină pectorală,
ateroscleroză, hemoroizi, astenie, surmenaj,
gută, reumatism, intoxicaţii.
Uleiul volatil de rozmarin este cunos
cut şi folosit ca atare, sub formă de picături,
pentru stimularea contracţiei vezicii biliare
şi pentru efectul său puternic antimicrobian
şi antioxidant.

Produsul HEPASTIM® are rol regenera
tor şi de protecţie a celulei hepatice, fiind un
depurativ eficient în procesele de eliminare
a substanţelor dăunătoare (alcool, medica
mente cu efecte secundare hepatotoxice,
metale grele, pesticide, anastezice, toxine
din ciuperci otrăvitoare).
Reduce encefalopatia hepatică prin eli
minarea amoniacului şi a acizilor graşi cu
lanţ scurt, pe care ficatul bolnav îi lasă să
traverseze bariera hepatică, ajungând ca
toxine la nivel cerebral.
De asemenea, este un adjuvant valoros
în hepatite cronice, hepatita cu virus C (prin
normalizarea valorilor crescute ale parame
trilor biochimici serici), în ciroză, insuficienţă
hepatică, steatoză hepatică, icter, angiocoli
te, afecţiuni inflamatorii şi de motilitate ale
vezicii biliare (vezică atonă, cu stagnare de
secreţie biliară) în afara prezenţei de calculi
biliari de dimensiuni medii şi mari, în cancer
hepatic sau alte neoplazii (în perioada trata
mentelor chimioterapice şi radioterapice),
favorizând detoxifierea şi eliminarea produ
şilor de degradare metabolică rezultaţi, în
dispepsii, indigestii, toxiinfecţii alimentare,
intoxicaţii cu ciuperci.
Produsul HEPASTIM® nu se va adminis
tra persoanelor alergice la una sau mai mul
te dintre componentele produsului şi se va
manifesta prudenţă în administrare la copiii
sub 12 ani, în perioada de sarcină şi alăptare
şi la persoane cu calculoză biliară, deoarece
calculii medii şi mari pot fi mobilizaţi.
Doza recomandată este de 1 – 2 capsule,
de 2 – 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de me
sele principale. Produsul se poate administra
în cure repetate. Produsul se ambalează câte
10 bucăţi în blistere din folie de aluminiu/PVC,
inscripţionate. Câte 2 sau 4 folii se introduc în
cutii pliante de carton, originalizate, împreu
nă cu recomandările de utilizare.
Chim. farm. VIORICA TAMAŞ
Ing. Chim. MARIANA VĂTAFU
Ing. Chim. GABRIELA RIZEA
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Restituiri cu Ştefan Manea

Pariul cu sănătatea românilor continuă!
- Ştefan Manea în dialog cu psihologul Maria Şerban Domnule Manea, în continuarea dialogului nostru, în acest număr al revistei vă
provoc cu o temă de mare actualitate pentru
generaţia tânără din grădiniţe, şcoli, licee,
facultăţi:
- programele de educaţie continuă, accesibile fiecărei grupe de vârstă, pentru prevenirea şi / sau limitarea consumului de tutun,
alcool, droguri.
Toxicomania, odată ce se insinuează în
organism, devine foarte greu de tratat, deoarece induce farmaco-dependenţă, respectiv:
n o stare specifică de disconfort, prin suferinţă de sorginte fizică şi psihică (după clipa
de extaz halucinatoriu, delirant, euforie, excitaţie maniacală, anestezierea durerilor, uitarea-amnezia evenimentelor penibile, inacceptabile, a umilinţelor trăite, a frustrărilor, a
trebuinţelor fundamentale necesare oricărui
individ pe care toxicomanul nu le-a realizat, a
obişnuinţei datorate anturajului, a “modei”, a
unei tendinţe vicioase structurate genetic sau
poate, temperamental).
n toleranţa la toate categoriile de toxicomanii (în special cele majore), determină în
subsidiar şi apariţia aşa numitului sindrom
psiho-somatic de abstinenţă în momentul încetării consumului.
Stările prin care trece toxicomanul sunt
atât de neplăcute şi de terifiante, încât la ora
actuală cea mai nouă formă de evitare a repercusiunilor distructive asupra organismului obişnuit cu tutunul, cafeaua, alcoolul sau
drogurile (mai ales cu acestea) este administrarea drogului (de exemplu, metadonă) zilnic (!!!), sub control medical.
Iată până unde s-a ajuns...
De aceea, mai ales tinerii (în această categorie incluzându-se şi copiii) trebuie să beneficieze de informaţii coerente, accesibile prin
programe pilot, de-alungul a 10-15 ani. Anvergura acestui interval de timp nu trebuie să
inhibe ci să determine conştientizarea educatorilor (părinţi, şcoală, mass-media, medici,
terapeuţi, farmacişti, cercetători ai domeniului, culte şi opinie publică).
Din aceste motive, dialogul cu dl. Ştefan
Manea, acelaşi neobosit luptător pentru marcarea “punct cu punct” a bătăliei extrem
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de dure cu toxicomaniile (cel mai mare atentat
asupra sănătăţii) este de cea mai mare importanţă şi actualitate.
Stimate domnule Manea, în dialogul
nostru doresc să vă pun o întrebare care face
parte din categoria celor “trăsnite”. Tocmai
pentru ca cititorii acestei rubrici, care se bucură de interes, să priceapă din primul dvs.
răspuns adevărul gol-goluţ despre toxicomanii.
Iată întrebarea trăsnită: “Dacă dvs. înşivă, d-le Manea, aţi fi avut neşansa de a fi
fost dependent de vreun obicei dăunător sănătăţii, aţi mai fi avut posibilitatea să realizaţi monumentala carieră ce v-a încununat
existenţa profesională?”
Şi ca să fim co-părtaşi la acelaşi gen de
întrebare şi răspuns, să ştiţi că mi-am pus-o şi
mie însămi şi m-am cutremurat. Ştiţi de ce? O
să vă răspund după ce inserez răspunsul dvs.
Nu mi se pare prea “trăsnită” întrebarea,
deoarece nu se cunosc cazuri semnificative
de oameni care au creat ceva durabil, mai ales
într-un domeniu atât de delicat şi complex
cum este cel al sănătăţii, ei însişi fiind de cealaltă parte a barierei, adică având un comportament adictiv dependent de vicii.
Explicaţia este simplă şi aproape nu mai
trebuie demonstrată, dar în orice dialog care
urmăreşte educaţia, informaţia, lămurirea,
cunoaşterea, de-mitizarea dogmelor şi în final conştientizarea cititorului, este binevenită
explicaţia care să ducă la adevăr!
Dacă eu, ca şi cercetător chimist cu vechime de câteva decenii în domeniul fitoterapiei
naturale aş fi fost dependent de ceea ce conceptul de sănătate respinge (nicotina, alcoolul,
stimulentele toxice), cu siguranţă s-ar fi ales
praful de tot ceea ce am realizat până acum!
Sigur că nu propovăduiesc aşa numitul
comportament excesiv abstinent. În sensul că
natura umană este consumatoare, deci dornică de anumite bucurii sau plăceri ocazionale.
Dacă acestea sunt măsurate cu barometrul
cumpătării, chibzuinţei, autocontrolului, nimeni nu ajunge la dependenţă vicioasă.
Aici este marea şi periculoasa prăpastie
care separă consumul controlat, moderat, de
dependenţă!
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Acelaşi răspuns l-aş putea reitera şi în
ceea ce mă priveşte, cu observaţia că specialitatea de psihopedagog mă obligă să accentuez
următoarele:
Nu este suficient să marcăm zona dintre
autocontrol şi riscul de derapare către toxicomanie, deoarece psihismul uman este mult
mai nebulos, mai ezoteric, mai sofisticat decât acurateţea şi exactitatea chimiei, ca ştiinţă
eminamente exactă.
Din păcate, cel ce ne fentează mereu fiinţa umană fără ruşine şi fără resentimente
este psihicul... acel “ceva” ce există dar nu
se vede. Cel ce “loveşte, faultează şi marchează golul victoriei”, în aşa-zisul meci cu
ştiinţa riguroasă.
Ce ne facem? Aceasta-i întrebarea!
Tocmai în acest resort complex şi sistemic
(organismul sănătos versus organismul afectat de boală) rigurozitatea biochimiei, plus
informaţiile clinice, paraclinice, comportamentale, psihofiziologice, neurologice, neuroendocrine şi sociologice, vin să contureze
diferenţele semnificative statistic. Se elimină
speculaţiile, observaţiile subiective, opiniile
vagi, persuasive, chiar cu o tentă de manipulare a conştiinţei individuale ori colective.
Ştiinţa exactă, fără conturul sinuos şi imprevizibil al ştiinţelor aşa-zis “speculative”, nu
ar învinge progresul stăpânirii pas cu pas a
terapiilor, fie ele vechi sau noi, pentru ordonarea stării de sănătate.
Iată de ce un studiu riguros, pe o durată
temporală semnificativă (minim 15 ani) permite validarea unor ipoteze, metode, practici
oneste sau discutabile.
N-ar fi exclus să constatăm, după acest
interval de timp, adevăruri care să ne dea de
gândit. Sau care să pună “la zid” false teorii,
false medicamente, false vaccinuri, falşi doctori, vindecători sau preoţi.
D-le Manea, îmi revine mereu în memoria afectivă cazul unei tinere debusolate de
un anturaj întâmplător, care a obişnuit-o să
fumeze ţigări în componenţa cărora intra şi
o substanţă halucinogenă.
Adolescenta a fost diagnosticată (pripit)
cu... schizofrenie şi internată într-un spital
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de psihiatrie, cu bolnavi având afecţiuni
psihice grave, unele remisive (ciclice), altele
ireversibile.
Norocul tinerei a fost tenacitatea mamei sale care, cunoscându-şi fiica foarte
bine, a intuit că halucinaţiile ei se datorează episoadelor de consum al ţigărilor
pervertite.
Acest lucru a grăbit vindecarea fetei şi
integrarea ei în viaţa obişnuită, dincolo de
capcana drogurilor.
Tocmai aici dorim să ajungem, prin iniţierea unor programe pentru copii şi tineri,
care să înţeleagă că în intervalul vârstei acumulărilor de experienţă “din curiozitate”, “din
blazare”, “din plictiseală”, “din spirit de turmă
(gregar)”, din însingurare, modă sau disperare, este ca o aruncare în gol, cu orice preţ.
“Trăieşte clipa” afirmă tinerii din ziua de azi
şi din păcate ei greşesc...
De ce să trăieşti “clipa” când poţi trăi “viaţa”, un dar unic, irepetabil, ireversibil? Chestia
cu reîncarnarea, raiul, iadul, sunt neverificate
şi, fără să aducem în discuţie problema, respectăm credinţa oricui. Problema esenţială
este că prin practici dăunătoare sănătăţii se
încalcă un principiu fundamental al vieţii, al
creatorului, al naturii universale: să nu faci
RĂU!
Tocmai aici intervine acel moment subtil
şi fundamental care separă clar, fără echivoc,
boala, moartea prematură, de viaţa trăită ca o
luptă onestă cu răul, cu tentaţiile, cu “jungla”
din jur, prin exerciţiul mintal al cunoaşterii
pas cu pas în ceea ce priveşte propria noastră decizie. Ce aleg? Ştiu eu, ca reprezentant
al omului mileniului 3 ce să aleg? De ce? Ce
riscuri mă pândesc? Cum le pot evita?
Copil fiind, acesta nu poate decide cu
discernământ. Dar lămurindu-l, pe înţelesul
aprehensiunii (înţelegerii sale concrete, simpliste) îl putem pregăti pentru etapa de puber
cu un set de informaţii. Pe acestea se vor clădi,
pas cu pas, altele, mai evoluate semantic (în
corelaţie cu discernământul lui abia pârguit).
La adolescenţă, când criza de originalitate
irumpe vulcanic, cu siguranţă va reflecta ceva
mai mult asupra consecinţelor deciziilor sale.
Nu ale familiei (dacă aceasta nu l-a ajutat, sau
nu l-a înţeles, sau nu a comunicat cu el până
acum). Nici ale anturajului, dacă îl recunoaşte că este un inductor de vicii periculoase.
Nici ale “modei” propagate de curente avangardiste, imorale, stigmatizate de bunul simţ
şi preceptele sănătăţii.
Numai prin argumentele accesibile
acestei generaţii, care să poată penetra atât
mentalul dar mai ales psihismul (latura memoriei emoţionale în special), în corelaţie

cu rigorile ştiinţei (tot accesibile vârstelor
cunoaşterii), putem contribui la definirea
unei noi generaţii, mai sănătoase decât este
la ora actuală!
Mă frământă de multă vreme transpunerea în practică a unor programe de sănătate, pentru creşterea imunităţii copiilor,
prin suplimente naturale, produse ecologice
nepervertite cu E-uri, coloranţi sintetici sau
otrăvuri.
Compania “HOFIGAL”, prin produsele
pe care le-a validat pe piaţa României şi în
unele ţări din Europa, Asia, SUA interesate de
sănătate prin Natură (care este deviza noastră
fundamentală), poate rezolva cu succes nişa
creată în nivelul segmentelor vulnerabile ale
comportamentului dependent. Care sunt
acestea?
Este vorba de eşalonul bolnavilor cronici,
vârstnicilor, tinerilor debusolaţi de tranziţie,
copiilor cu risc de scădere a imunităţii, bolnavilor deocamdată incurabili (scleroza în plăci,
de exemplu).
În locul prafurilor amăgitoare, a injecţiilor “de uitare”, a stimulentelor periculoase
pentru inimă, a sedativelor care pot crea reacţii adverse, noi propunem soluţii practice
validate experimental, în laboratoarele proprii de cercetare fundamentală. Este vorba de
produse omologate, brevetate şi recunoscute
pe plan intern şi internaţional.
Suntem deja o companie care se bucură de
recunoaştere, fair-play, onestitate ştiinţifică şi
profesională, dar şi de omenie şi generozitate.
Avem o echipă mare de diferite specialităţi utile conceptului de sănătate prin Natură.
Este drept că beneficiem de un inestimabil
tezaur fitoterapeutic, de un areal variat şi nepervertit (încă) chimic, capabil să ofere alter-

native ideale pentru cei ce-şi doresc o existenţă demnă de mileniul 3.
Capcana drogurilor, a alcoolismului, a tabagismului, este întinsă în toată lumea şi aşa
a fost de-a lungul istoriei omenirii. Probabil
nimeni şi nimic n-o va stârpi din rădăcini!
Dar ea poate fi prevenită şi amendată într-o anumită proporţie în cadrul ştafetei viitorului (copii, tineri).
D-le Manea, să nu pierdem din vedere
dimensiunea psihismului uman, încă rebel
şi puţin stăpânit de ştiinţele etologice (cele
care studiază comportamentul).
Ecuaţia trup sănătos, viguros, imun la
viruşi, fără un suflet echilibrat, lucid, non
agresiv, care se respectă pe sine, îi respectă pe
cei din jur, protejează natura şi nu face rău
din frustrări şi nerealizări, este o ecuaţie generatoare de mari surprize. Trupul puternic,
sănătos, plus o minte bolnavă = agresivitate,
violenţă, furie, perversiuni, mergând până
la crime odioase!
Când tot mai mulţi dintre oamenii acestui mileniu vor realiza cât de mult contează să fii stimat pentru valoarea ta reală, nu
pentru şmecherii de duzină, când nu vor
mai fi atât de mulţi copii şi tineri temători
sau agresivi, vom deveni mai sănătoşi ca
naţiune.
Răbdarea, perseverenţa şi proiecte de
prevenire a răului din noi înşine reprezintă
cea mai bună metodă pentru a promova binele. Adică viaţă, sănătate, împlinire.
Aşa este! De aceea vom continua acest dialog cu teme la fel de interesante, de atractive,
pentru că avem motivaţia unei sarcini actuale, importante şi de mare perspectivă pentru
viitor!
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Noutăţi terapeutice

În curând în farmacii şi centre de difuzare – produse naturale –

HOFIMEL S – Formula 1
P

rodusul HOFIMEL S – Formula 1
este un supliment alimentar predozat, obţinut din miere de albine în
amestec cu ulei de cătină, uleiuri volatile de mentă, levănţică şi salvie.

Mierea de albine, datorită calităţilor
extraordinare pe care le are, este un medi
cament şi un aliment preţios în acelaşi timp,
fiind utilizată încă din antichitate.
Mierea se asimilează foarte uşor de că
tre organism, oferindu-i acestuia energie şi
substanţe nutritive şi bioactive. Conţinutul
de microelemente al mierii este similar ce
lui al sângelui uman. Ea conţine peste 430
substanţe: vitaminele B1, B2, B6, B12, enzime,
flavone, flavonoide, compuşi aromatici, fito
hormoni, acizi organici (lactic, citric, malic),
dextrină, compuşi ai azotului, care contribu
ie la reglarea funcţiilor organismului uman.
Mierea este substanţa zaharoasă pe
care o produc albinele prin colectarea nec
tarului floral sau a unui alt suc luat de la
plantele vii, prin transformarea lui, sub acţi
unea enzimatică a salivei şi a sucului gastric
al albinelor în timpul depozitării nectarului
în celule.
Mierea de albine este un aliment uşor
de digerat. Ea cuprinde un amestec de fruc
toză şi glucoză într-o formă care, fără a mai
fi transformată de organism, se asimilează
direct, constituind o sursă de energie.
100 grame de miere furnizează 335 ca
lorii şi conţin 17,2% apă şi 81,3% zaharuri,
respectiv 38,19% fructoză, 31,28% glucoză
şi 5% zaharoză, 6,83% maltoză şi alte diza
haride. La acestea se adaugă vitamine (B1,
B2, B6, C, PP), săruri minerale, oligoelemente,
substanţe bactericide (3,21%).
Pe lângă aceste componente de bază,
mierea contribuie cu aminoacizi liberi şi
enzime din clasa glucozo – oxidazei. Fiind
o soluţie suprasaturată în glucide, mierea
asigură şi rolul de agent de conservare na
tural, presiunea osmotică extrem de ridica
tă nepermiţând dezvoltarea unor germeni
microbieni.
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Uleiul de cătină folosit în formula de
preparare este extras din fructele de cătină
printr-un procedeu de extracţie original şi
constituie un concentrat alimentar natural.
Fructele de cătină constituie cea mai
bogată sursă de vitamina A, vitamina E, ca
rotenoizi şi flavonoizi. Fructul mai conţine
mari cantităţi de vitamina C, vitaminele B1,
B2, K şi PP, precum şi microelemente, acizi
graşi esenţiali şi fitosteroli.
Sintetizând, fructul de cătină conţine:
substanţă uscată 15 – 20%, zaharuri (în spe
cial, monozaharide), acizi organici, pectine,
polifenoli şi tananţi, celuloză, proteine, ulei,
β – caroten, microelemente: fosfor, calciu,
magneziu, potasiu 165,1 mg%, sodiu 2,8
mg%, fer, vitamine liposolubile (vitamina A,
vitamina E, vitamina F, vitamina D), vitamine
hidrosolubile (cantitatea variază în funcţie de
perioada recoltării) (vitamina C, vitamina P,
vitamina K, complexul B), 18 aminoacizi (in
clusiv toţi aminoacizii esenţiali). Se poate ob
serva că raportul dintre sodiu şi potasiu este
net în favoarea acestuia din urmă, explicând
mobilitatea anionilor ca săruri de potasiu.
De asemenea, se poate vedea că fructul
conţine atât vitamine liposolubile, instabile
în mediu acid, cât şi vitamine hidrosolubile,
instabile în mediu alcalin. Apare astfel para
doxul „convieţuirii” în fruct a acestor două
tipuri de vitamine la un pH de 2 – 3.
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Studiind fenomenul, cercetătorii au des
coperit existenţa unor membrane unidirec
ţionale care, atât timp cât nu sunt distruse,
pot păstra vitaminele.
Uleiul de cătină conţine acizi graşi esen
ţiali (80 – 90%), din care: oleic 1%, linoleic
3%, pantotenic 1,5%, palmitoleic 1%, hep
tadecanoic 1%, erucic 1%, succinic, malic,
maleic, ascorbic, etc. 1% α – şi β – caroten,
licopen, criptoxantină, zeaxantină, taraxan
tină, fitofluină, tocoferoli (vitamina E, γ – to
coferol), fitosteroli, etc.
Compuşii liposolubili din uleiul de căti
nă reprezintă un complex polivitaminic cu
acţiune regeneratoare asupra metabolis
mului celular.
Principiile active conţinute sunt, în prin
cipal, β - carotenii, vitaminele D, E, K, F, deci
toate vitaminele liposolubile, dar şi o serie
de produşi polifenolici cu activitate puter
nic antiinflamatoare.
De asemenea, mai conţine lecitine sub
formă uşor asimilabilă (săruri de calciu şi
magneziu), acizi graşi nesaturaţi, dintre care
se remarcă acidul γ - linolic ca precursor al
multor enzime organice.
El este un tonifiant general, vitamini
zant, antianemic, protector coronarian, an
tiaterosclerotic, îmbunătăţeşte funcţia de
detoxifiere a ficatului şi asigură troficitatea
celulei hepatice.

Noutăţi terapeutice
Uleiul de levănţică este printre cele
mai folosite uleiuri volatile la nivel mondial
pentru aroma sa foarte rafinată şi plăcută.
În terapie este folosit mai ales pentru
efectele sale de armonizare a psihicului,
pentru combaterea parazitozelor de toate
felurile, pentru combaterea dermatozelor,
stimularea creşterii părului.
Uleiul de levănţică aduce în fiinţă o sta
re de pace interioară, echilibru emoţional,
afectivitate. Trezeşte intuiţia, conferă luci
ditate mentală, elimină stările depresive şi
gândurile chinuitoare, calmează şi linişteşte
profund planul emoţional.
Alte uleiuri volatile folosite în produsul
HOFIMEL S – Formula 1 sunt cele de mentă
şi de salvie.
Uleiul de mentă s-a obţinut din părţi
le aeriene, (Menthae herba), recoltate când
planta este înflorită în proporţie de 25%, de
la Mentha piperita L. – Izmă bună (Mentă),
familia Lamiaceae.
Uleiul eteric este compus din mentol
(52,60 – 63,20%), mentonă, mentofuran,
hidrocarburi terpenice (pinen, terpinen,
felandren, limonen, camfen, fenchen, ter
pinolen, sabinen, cimen, mircen, cadinen,
muurolen, bourbonen, cubeben, cariofilen,
bulgaren, copaen, etc.).
Mentolul acţionează antiemetic şi anti
septic, compuşii flavonici coleretic şi cola
gog. Taninurile acţionează antidiareic iar
acizii polifenolici acţionează colagog şi spas
molitic.
Uleiul de salvie conţine hidrocarburi
terpenice şi compuşi oxigenaţi. Se apreciază
că uleiul, procentual, este constituit din 35%
hidrocarburi terpenice şi sesquiterpenice,
50% cetone, 12% alcooli, 3% esteri (Viorica
Cucu, Cornel Bodea, Cristina Cioacă, 1982).
Principiile active au acţiune colereti
că, carminativă, antiseptică, antispastică,
astringentă, antisudorală, antiflogistică, an
tigalactogogă, uşor hipoglicemiantă, cica
trizantă. Stimulează secreţia bilei de către
organele hepatice, favorizează eliminarea
gazelor din intestine, participă activ la dis
trugerea microorganismelor, diminuează
sau înlătură spasmele muşchilor netezi.
Au acţiune hemostatică locală prin
precipitarea proteinelor, contractă capila
rele şi diminuează secreţiile, transpiraţia,
inflamaţiile, limitează procesul de secreţie
lactată.
Scad uşor tensiunea arterială, favorizea
ză procesul de epitelizare şi de vindecare a
rănilor.

Uleiul volatil este tonic general al orga
nismului, este echilibrant vago–simpatic,
reechilibrant neuro–endocrin, depurativ şi
detoxifiant puternic, antiseptic intestinal
puternic, antisudorific puternic, antispas
modic, emenagog, favorizează fertilitatea,
inhibă secreţia lactată.
Multitudinea de principii active existen
te în produsul HOFIMEL S – Formula 1 îl
recomandă ca un supliment alimentar uşor
asimilabil şi benefic pentru echilibrarea şi
completarea dietei.
Produsul intervine în restabilirea şi
echilibrarea funcţiilor metabolice ale or
ganismului, posedă acţiune de fortifiere
şi energizare a organismului, realizează o
bună protecţie a celulei hepatice şi are rol
depurativ în procesele de eliminare a sub
stanţelor hepatotoxice dăunătoare.
Are o pronunţată activitate antioxidantă
şi de captare a radicalilor liberi superoxidici.
Contribuie la creşterea capacităţii de
apărare a organismului faţă de infecţii prin
stimularea răspunsului imun.
Ajută procesele digestive, influenţează
pozitiv metabolismul lipidelor prin acţiunea
hipolipemiantă şi hipocolesterolemiantă,
are proprietăţi vitaminizante şi reminerali
zante.
Produsul HOFIMEL S – Formula 1 este o
sursă bogată în proteine, aminoacizi esen
ţiali, glucide (în special glucoză, fructoză),
enzime, acizi organici, vitamine, săruri mi
nerale, în special calciu şi magneziu, oligo
elemente.
Este eficient în refacerea şi tonifierea or
ganismului după oboseală, stres, suprasoli
citare nervoasă, avitaminoze, în perioada de
creştere, efort fizic şi intelectual susţinut (la

copii, şcolari, adulţi, vârstnici, sportivi). Este
un tonic general în perioadele de convales
cenţă şi în carenţe alimentare, pentru copiii
anemici şi fără poftă de mâncare.
HOFIMEL S – Formula 1 este recoman
dat pentru ameliorarea simptomelor în
unele tulburări gastro–intestinale (tulburări
dispeptice, digestie dificilă şi lentă, gastrite,
ulcer gastric şi duodenal), unele afecţiuni
hepato–biliare (în insuficienţă hepatică, ste
atoză hepatică, dischinezie biliară), pentru
consolidarea proceselor reparatorii ca ur
mare a hepatitelor acute şi cronice, precum
şi în stări febrile, gripă, boli infecto–conta
gioase la adulţi şi în special, la copii.
Produsul mai este recomandat şi în boli
cardiovasculare (cardiopatie ischemică, hi
pertensiune arterială), în combaterea pro
cesului de îmbătrânire precoce a organis
mului.
Produsul HOFIMEL S – Formula 1 nu se
administrează persoanelor cu diabet zaha
rat, iar în perioada de sarcină şi alăptare,
precum şi la copiii până la vârsta de 3 ani, se
recomandă prudenţă în administrare.
HOFIMEL S – Formula 1 se prezintă am
balat în flacoane de polietilenă cu 300 g
produs sau monodoze de câte 4 g fiecare,
introduse câte 12 în cutie pliantă de carton,
originalizată.
Doza recomandată pentru adulţi, este
de 2 linguri pe zi diluate în puţină apă sau
ceai după mesele principale, sau 4 mono
doze pe zi.
Pentru copii peste vârsta de 3 ani se re
comandă 2 linguriţe pe zi diluate în puţină
apă sau ceai, sau 3 monodoze pe zi, după
mesele principale.
Ing. Chim. MARIANA VĂTAFU
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În sprijinul medicului practician

Studii de caz

Complex detoxifiant natural
Zilnic suntem expuşi la mii de sub
stanţe toxice şi chimice, atât la locul de
muncă, cât şi acasă, prin aerul respirat,
alimente şi apă potabilă, precum şi prin
medicamentele luate. Mai mult, folosim
dulciuri şi alimente artificiale, înalt proce
sate mai mult decât în tot cuprinsul istori
ei omenirii. Studiile arată clar că organis
mul nostru nu este capabil să neutralizeze
toate substanţele chimice nocive pe care
le acumulăm din aer sau alimente. Aces
tea pur şi simplu se acumulează (mai ales
în celulele adipoase) în ţesuturi, sânge,
organe (de exemplu colon, ficat, creier) şi
se depozitează pentru o perioadă nede
terminată, cauzând în timp diferite boli.
În spiritul campaniei pentru asigu
rarea unui stil de viaţă sănătos, dl. Ing.
Ştefan MANEA – Director General HOFIGAL Export Import S.A. a autorizat
cercetarea şi dezvoltarea unui supliment
alimentar, “Complex detoxifiant natural”, un produs cu compoziţie fitocomple
xă, care realizează o acţiune detoxifiantă
generală prin neutralizarea toxinelor şi
eliminarea acestora din organism.

Pentru a testa eficacitatea acestui pro
dus, a fost iniţiat un studiu de caz, pe un
lot de 60 pacienţi cu diverse patologii din
sfera digestivă şi hepato-biliară. Aceşti
pacienţi vor fi monitorizaţi pe o perioadă
de 90 de zile, realizându-se controale cli
nice şi paraclinice (analize de laborator) la
intervale de 30 zile (T0, T30, T60, T90 zile).
Un comprimat pentru supt conţine
extract de armurariu (Silybum marianum);
extract de busuioc (Ocimum basilicum);
extract de cimbru (Thymus vulgaris); ex
tract de zmeur (Rubus idaeus); extract
de roiniţă (Melissa officinalis); extract de
mentă (Mentha piperita); extract de le
vănţică (Lavandula angustifolia); extract
de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra); ulei
volatil de rozmarin (Rosmarinus officina
lis); ulei volatil de mentă (Mentha piperi
ta).
Produsul este destinat suplimentării
dietei pentru proprietăţile hepatoprotec
toare, de stimulare a sintezei de proteine;
protejează şi induce regenerarea celulei
hepatice, contribuie la normalizarea va
lorilor transaminazelor serice crescute,

induce creşterea fluxului biliar, îmbună
tăţeşte digestia grăsimilor, are un efect
uşor laxativ, un efect depurativ eficient
în procesele de eliminare a substanţelor
dăunătoare (alcool, medicamente hepa
totoxice, metale grele, pesticide, aneste
zice, toxine din ciuperci otrăvitoare); efect
imunostimulator şi de neutralizare a unor
substanţe alergogene; efect antidepresiv;
acţiune detoxifiantă a sistemului nervos
central şi neurovegetativ.
Suplimentul are rol de protecţie, de
restabilire a funcţiilor celulei hepatice si
efect profilactic împotriva aparţiei afec
ţiunilor provocate de acumularea de
toxine în organismul uman; adjuvant în
regimul alimentar recomandat pentru
hepatite cronice, insuficienţă hepatică,
steatoză hepatică, afecţiuni inflamatorii şi
de motilitate ale vezicii biliare (vezica ato
nă cu stagnare de secreţie biliară), în afara
prezenţei de calculi biliari de dimensiuni
medii şi mari; alergii cronice la substanţe
chimice şi alergeni din mediul înconjură
tor, unele afecţiuni cutanate (erupţii cuta
nate, acnee, eczeme, unele cazuri de pso
riazis); adjuvant tratamentului oncologic,
în perioada tratamentelor chimioterapice
şi radioterapice (favorizează detoxifierea
şi eliminarea produşilor de degradare
metabolică rezultaţi); constipaţie cronică,
indigestii, toxiinfecţii alimentare, intoxi
caţii cu ciuperci; complementar în trata
mentul congestiilor renale, splenice, în
hemoroizi, în varice, în sindrom premen
strual, în hipertrofia benignă a prostatei;
în stări depresive induse de influenţa ne
gativă a funcţionării defectuoase a ficatu
lui, asupra activităţii metabolice generale
a organismului.
Produsul este un supliment alimen
tar şi nu înlocuieşte un regim alimentar
variat si echilibrat. Se administrează 1-2
comprimate, de 3 - 4 ori pe zi, cu 15 minu
te înainte de mesele principale. Se poate
administra în cure prelungite.
Dr. IULIA HOBEANU
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În sprijinul medicului practician

lGemoderivate
din mlădiţe
de coacăz negru
lGemoderivate
din mlădiţe
de rozmarin
Pentru a putea oferi pacienţilor informa
ţii complete, bine documentate, referitoare
la eficacitatea produselor Gemoderivat
din mlădiţe de coacăz negru şi Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin, firma HOFI
GAL Export Import S.A. a iniţiat două studii
randomizate.
Pe lângă acest obiectiv, studiile în cauză
îşi propun să analizeze şi influenţele pe care
aceste produse le au asupra valorilor tensi
unii arteriale.
S-a ales câte un lot de pacienţi pentru
fiecare din cele studii. Fiecare lot cuprinde
26 de voluntari care vor fi monitorizaţi timp
de 3 luni, perioadă în care vor primi medi
caţia de studiu.
La Gemoderivatul din mlădiţe de
coacăz negru, acţiunea acestuia este direc
ţionată în mod deosebit asupra glandelor
suprarenale, a căror activitate o stimulea
ză, determinând eliberarea de substanţe
cu acţiune antiinflamatorie şi antialergică.
Astfel, produsul se comportă aproape ca un
cortizon natural (acţiune cortizon-like), fără
a avea însă nici un fel de toxicitate.
Ribes nigrum activează catabolismul
ureei, al acidului uric şi colesterolului. La
nivelul mielogramei acţionează asupra gra
nulocitelor eozinofile. Are printre altele, a
acţiune de reducere a valorilor VSH şi pro
prietăţi imunostimulante.
Se vor folosi doze de 3 ml/zi de Gemoderivat din mlădiţe de coacăz negru (1-2
monodoze), în administrare unică, înaintea
mesei de dimineaţă , diluate în puţină apă.
Criterii de includere: Au fost admişi doar
pacienţii care au acceptat să participe la
acest studiu, care au posibilitatea de a-şi
măsura TA şi la domiciliu (după ce au fost
verificaţi în acest sens) şi care, bineînţeles,
prezintă patologie compatibilă cu mecanis
mul de acţiune al produsului:
lafecţiuni osteoarticulare (reumatism
cronic degenerativ, reumatism articular
acut, poliartrită reumatoidă, spondiloze,
osteoporoză, artroze diverse);
lafecţiuni cu potenţial alergic (sinuzite,
rinite şi conjunctivite alergice sezoniere, astm
bronşic, urticarie, prurit de diverse etiologii);

lafecţiuni inflamatorii respiratorii (bron
şite cronice, emfizem pulmonar);
lafecţiuni inflamatorii în sfera genitală
(adenom de prostată la bărbaţi şi fibrom
uterin la femei).
Criterii de excludere: Vor fii excluşi din
studiu pacienţii care întrerup tratamentul,
modifică doza sau nu se vor prezenta regu
lat la control. Datele obţinute de la subiecţii
care sunt retraşi din experiment vor face
parte din studiu.
Includerea altor subiecţi pentru înlocu
irea celor retraşi va permite acumularea de
date care vor face parte din studiu.
Subiecţii admişi în studiu vor fii inves
tigaţi în trei momente sugestive (T0, T45, T90
zile) şi vor fi analizaţi următorii parametrii:
lExamenul clinic: reacţii alergice, dureri
articulare, mobilitatea în articulaţii, senzaţie
de tensiune/ disconfort la nivelul hipogas
trului;
lExamen paraclinic: măsurarea valori
lor colesterolului seric şi tensiunii arteriale.
Gemoderivatul din mlădiţe de rozmarin, ca urmare a acţiunii sale polivalente,
este indicat în multe sindroame şi tulburări
metabolice.
Proprietăţile sale biologice fac din Rosmarinus officinalis un remediu capabil să
încetinească procesele de senescenţă na
turală şi să regleze activitatea glandelor cu
secreţie internă.
Acţiunea sa este marcantă în sindroa
me biologice de natură hepatică, intesti
nală şi ale sistemului suprarenalo-gonadic.
Spectrul acţiunii sale se extinde şi la siste
mul circulator, la nivelul căruia reactivează
circulaţia capilară a extremităţilor şi reduce
stările de trombofilie generală. Are activita
te euforizantă, de stimulare a memoriei, de
ameliorare a microcirculaţiei şi a capacităţii
vizuale. Favorizează regenerarea hepatică
şi drenajul biliar, este un antispastic bun şi

reglează motricitatea vezicii biliare.
Gemoderivatul din mlădiţe de rozmarin îşi găseşte indicaţii şi asupra axului
suprarenalo-gonadic şi intervine în special
asupra factorilor de senescenţă gonadică.
Acţiunea sa se extinde şi asupra echilibrului
ionic şi mineral al întregului organism.
În prezentul studiu, celor 26 de voluntari
li se vor administra 3 ml/zi de Gemoderivat
din mlădiţe de rozmarin (2 monodoze),
în priză unică, înaintea mesei de dimineaţă
sau prânz, diluate în puţină apă.
Criterii de includere: Ca şi în cazul studiu
lui precedent, vor fi admişi doar voluntari
care au posibilitatea de a-şi măsura TA şi la
domiciliu şi care prezintă patologie compa
tibilă cu acţiunea produsului:
lafecţiuni hepatobiliare (dischinezie
biliară, ciroză hepatică, steatoză hepatică,
colecistopatii, litiază biliară, hepatomega
lie);
lstări de suprasolicitare intelectuală;
ldislipidemii (creşteri ale colesterolului
şi/sau trigliceridelor serice);
lhipotensiune arterială.
Criterii de excludere: Vor fi excluşi din stu
diu pacienţii care întrerup tratamentul, mo
difică doza sau nu se vor prezenta regulat
la control.
Subiecţii admişi în studiu vor fi investi
gaţi în trei momente sugestive (T0, T45, T90
zile) şi vor fi analizaţi următorii parametrii:
Examenul clinic:
lmemorie,
lcapacitate de concentrare,
lstare de oboseală,
ldisconfort la nivelul hipocondrului
drept
Examen paraclinic:
lmăsurarea valorilor serice ale coleste
rolului şi tensiunii arteriale
Dr. Adriana Tatomirescu
Dr. Liviu Tatomirescu
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Centre medicale

OZONOTERAPIA

terapie naturală complementară
la Centrul Medical “Hofimed”

Ozonoterapia este o metodă comple
mentară şi inovatoare de tratament neme
dicamentuos, care foloseşte un amestec de
oxigen-ozon. Prin metodele sale, ozonoterapia modernă permite reducerea consu
mului de medicamente alopate şi implicit
reacţiile secundare provocate de acestea
Terapia se bazează pe principalele proprie
tăţi ale ozonului:
nantibacteriană, antifungică, antivirală;
nantiinflamatorie;
nantialgică;
nimunomodulatorie;
ndetoxifiantă;
nde optimizare a funcţionării sisteme
lor pro- şi antioxidante
noptimizarea funcţiei aparatelor şi sis
temelor.
Ozonul este o formă alotropă a oxigenului, având trei atomi de oxigen în fiecare moleculă, greutatea moleculară fiind de 48 (adică de 1,5 ori mai grea decât cea a oxigenului)
şi se formează la trecerea unei scântei
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electrice prin oxigen. În concentraţii foarte
mici este un gaz aproape incolor şi inodor, dar
în concentraţii mai mari apare mirosul puternic de iarbă verde; când acesta depăşeşte
15%, are culoare verde deschis şi devine toxic
pentru organismele vii. Ozonul este un gaz instabil, în funcţie de presiunea şi temperatura
aerului. La descompunerea ozonului se formează oxigen molecular şi atomic, care posedă un potenţial energetic foarte mare. De aici
rezultă şi proprietăţile lui oxidative majore, cu
aplicaţii în diferite domenii.

Peste 150 de pacienţi
monitorizaţi confirmă eficienţa
acestei metode terapeutice
Această metodă terapeutică, simplă şi
uşor de utilizat, cu o eficienţă ridicată (care
o depăşeşte în anumite afecţiuni pe cea
a medicamentelor clasice), este folosită
cu succes de medici din Germania, Italia,
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Spania, Suedia, Grecia, Rusia, Ucraina, SUA,
Canada, Brazilia, Mexic, Cuba. În aceste
ţări există centre medicale specializate,
unde este aplicată pe larg ozonoterapia
(pentru tratamentul şi prevenţia afecţiu
nilor geriatrice, tratamentul conservator al
herniilor de disc, al afecţiunilor vasculare,
în tratamentul durerii cronice, în stoma
tologie, dermatologie si chiar cosmetică
etc.). În fiecare an se organizează multiple
întruniri, conferinţe, congrese ale medici
lor ozonoterapeuţi, pentru largi schimburi
de experienţă. Numai în luna octombrie a
anului în curs pot fi menţionate două astfel
de întruniri (în Germania la Baden Baden
şi Congresul mondial de Ozonoterapie din
Mexic). Din păcate, această metodă este
încă puţin cunoscută de medicii şi pacien
ţii din România.
Centrul medical „HOFIMED” a fost prin
tre pionerii care au promovat şi utilizat cu
precădere ozonoterapia în ţara noastră
pentru tratamentul mai multor afecţiuni.

Centre medicale
După un an de experienţă în centru,
când cu ajutorul acestei metode au fost tra
taţi peste 150 de pacienţi, pot fi făcute pri
mele bilanţuri, care confirmă cu certitudine
eficienţa acestei metode terapeutice.
În majoritatea cazurilor, pacienţii au fost
trataţi pentru un sindrom dureros acut sau
cronic provocat de afecţiuni musculo-sche
letare (coxartroze, gonartroze, discopatii
lombare, spondiloze cervicale, lombare,
sindrom umăr-mână, luxaţii, stări posttrau
matice, fibromialgii, migrene etc). La aceşti
pacienţi tratamentul a constat în infiltraţii
subcutane, intramusculare, periarticulare şi
intraarticulare cu un amestec de oxigen şi
ozon şi în unele cazuri, insuflaţii rectale cu
amestec de oxigen şi ozon.
S-a constatat că diminuarea sindro
mului algic putea fi observată chiar de la
prima şedinţă de ozonoterapie la 75% din
pacienţi, dar aceasta nu este de lungă du
rată (în medie 1-6 ore). Un efect antialgic
stabil a putut fi constatat de regulă de la a
5-a şedinţă.
Practic, la toţi pacienţii, după fiecare şe
dinţă putea fi observat efectul miorelaxant
şi decontracturant al ozonului, ceea ce duce
la o creştere a mobilităţii articulare.
La pacienţii monitorizaţi cu ajutorul ter
mografiei s-a constatat o reducere a sem
nelor termografice patologice (diferenţa de
temperatură pe zonele simetrice ale corpu
lui, între partea sănătoasă şi cea bolnavă).
Diminuarea sindromului dureros şi
creşterea mobilităţii articulare le-a permis
tuturor pacienţilor să se deplaseze şi săsi desfasoare mai uşor multiple activităţi
cotidiene. Toţi pacienţii trataţi pentru un
sindrom dureros au redus sau au renunţat
total la tratamentul cu AINS (antiinflama
toare nesteroidine), semnalând şi diminu
area, sau chiar dispariţia reacţiilor adver
se provocate de acestea. Cu alte cuvinte,
ozonoterapia a îmbunătăţit calitatea
vieţii pacienţilor.

Printre efectele terapeutice principale
am constat:
nameliorarea substanţială a troficităţii
ţesuturilor pe membrele afectate;
ntermografic, a fost constatată o di
minuare a zonelor hipoterme, ceea ce
demonstrează îmbunătăţirea circulaţiei
periferice;
ndiminuarea sindromului dureros la
pacienţii cu arteriopatii şi creşterea distan
ţei pe care o pot parcurge pacienţii;
nînchiderea ulcerului varicos şi amelio
rarea coloraţiei piciorului varicos;
ntoţi pacienţii care a primit tratament
local prin „gazarea” membrului inferior
afectat au constatat o ameliorare a som
nului şi au renunţat în totalitate la somni
fere. Acest fapt confirmă ipoteza conform
căreia tratamentele locale pot avea o acţi
une generală asupra organismului;
ncreşterea tonusului general.
O grupă de paciente a solicitat un tra
tament pentru revitalizarea, prevenirea şi
stoparea îmbătrânirii pielii feţei şi a gâtu
lui şi un tratament anticelulitic. În aceste
situaţii ozonoterapia s-a dovedit a fi efici
entă într-un termen destul de scurt, tra
tamentul constând în infiltraţii subcutane
în zonele cu probleme. Un efect pozitiv,
caracterizat prin ameliorarea troficităţii,
creşterea elasticităţii, diminuarea celuli
tei, a putut fi observat după 3 şedinţe.

Studiu de caz
Pacientul L.N., în vârstă de 55 ani, fumă
tor pasionat (20-30 ţigări / zi, de aprox. 30
ani), s-a prezentat la consultaţie acuzând du
reri la nivelul cefei şi spatelui, precum şi obo
seală la mers cu dureri la nivelul gambelor şi
senzaţie de picioare reci. În urma anamnezei
şi a examenului clinic s-a stabilit diagnosticul
de spondiloză cervicală, uşoară discopatie
lombară şi tulburări de circulatie periferică
cu claudicaţie intermitentă. Pacientul a înce
put un tratament bazat pe produse naturale
(din care menţionăm Coenzima Q10 în ulei
de cătină, tincturile de păducel şi muguri de
plop), la care s-au adăugat şi infiltraţii locale
cu un amestec de oxigen-ozon, efectuate
de 3 ori pe săptămână.
O uşoară ameliorare a simptomelor
(diminuarea rigidităţii coloanei şi reduce
rea clară a durerilor de la nivelul gambe
lor) s-au observat după primele şedinţe.
Ulterior, evoluţia favorabilă s-a consolidat,
cu dispariţia completă a durerilor şi îmbu
nătăţirea marcată a circulaţiei periferice.
Pacientul a încheiat seria de 10 şedinţe
recomandate, urmând să revină la control
după trei luni. În plus, i s-a recomandat să
renunţe treptat la fumat.
Dr. Victor ŢĂRAN
Dr. Anca ANUŞCA
Dr. Alexandru COSTESCU

Revitalizarea,
prevenirea şi stoparea
îmbătrânirii pielii
O altă categorie importantă de pacienţi
trataţi prin ozonoterapie a fost a celor cu afec
ţiuni ale circulaţiei periferice a membrelor
inferioare (arteriopatii, insuficienţă venoasă,
ulcere varicoase). La aceşti pacienţi metoda
a constat în tratament local (cu ajutorul unor
saci speciali în care se realizează gazarea cu
ozon a membrelor afectate), completat de
infiltraţii locale şi insuflaţii rectale.
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Eveniment

Manifestări ştiinţifice

Şcoala de vară de la Zărneşti
Organizate de Societatea Astra în co
laborare cu Primăria Zărneşti, în perioada
25 – 27 august 2008, la Casa de Cultură
şi Şcoala din Zărneşti, cursurile au avut ca
temă generală: “Prezentarea conceptului
de produse naturale pe bază de plante”.
Din partea Companiei Hofigal au participat
Farm. Carmen Popescu (autor al expunerii
“Produse naturale pe bază de plante” în ca
drul simpozionului) şi Ing. Valentin Dumitru
(expozant al produselor Hofigal la standul
de prezentare).

ECOMAT – Protecţia mediului
În perioada 25-26.09.2008, Facultatea
de Chimie a Universităţii Bucureşti a
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organizat şi găzduit Simpozionul ECOMAT, pe teme de protecţia mediului.
Implicarea Hofigal Export Import SA
Bucureşti a fost extrem de activă, prin nu
mărul mare de participanţi la manifestare:
Chim.farm. Viorica Tamaş, Ing. biotehnolog
Andreea Cozea, Ing. biotehnolog Liliana
Cruceanu, Ing. chim. Georgeta Alexandru,
Ing. biochimist Mihaela Neagu, Chim. Ralu
ca Plăiaşu, Farm. Florian Ionescu, precum şi
prin diversitatea temelor abordate, prezen
tate ca lucrări în plen şi pe secţiunea “Poste
re”, anume:
l“Suplimentele nutritive naturale,
o necesitate pentru contracararea efectelor poluării şi alimentaţiei industriale
puternic procesate” Autori: Şt Manea , V.
Tamaş, G. Ivopol
l“Natural foods supplements having antistress properties”, Autori: Şt
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Manea, N. Rădulescu, I Creţu, E. Mazilu, V. Tamaş, M. Neagu, G. Rizea, D. Ionescu, S.Sednic
lPoster: “Factors of great importance for protecting human body against
stress due to polluants in the environment” Autori: V Tamaş, A. Cozea, L.Cruceanu,
E. Mazilu, N. Rădulescu
lPoster: “Cosmetics products with
natural extracts for the protection of the
hair and skin against the effects of environmental pollution.” Autori: V. Carabela, V
Tamas, G. Alexandru, M. Ivopol, D. Belală.

SRIF – Al III-lea Colocviu
Internaţional de Istoria farmaciei
Organizat de Societatea Română de Istoria
Farmaciei, Universitatea de Medicină şi Far
macie - Facultatea de Farmacie din Târgu

Eveniment
Mureş, S.C. Natura SRL. Biertan şi Colegiul
Farmaciştilor din România, Filiala Mureş,
acest eveniment a avut loc în perioada 2628.09.2008, la Târgu–Mureş, Sighişoara,
Biertan şi Sibiu.
Târgu-Mureş este aşezat pe cursul su
perior al râului Mureş. Aşezarea a fost locu
ită încă din preistorie, numită în documen
tele medievale „Novum Forum Siculorum”,
târgul nou al secuilor. Reprezentativă pen
tru oraş este biblioteca înfiinţată de can
celarul Transilvaniei, contele Samuel Teleki
(1739-1822) care conţine în fondul său şi
numeroase incunabule.
Sighişoara este un veritabil oraş mu
zeu, oferind vizitatorului modern şansa re
întoarcerii în timp, în atmosfera medievală
de acum câteva sute de ani. Cetatea Sighi
şoara, cea mai frumoasă şi cea mai bine păs
trată cetate orăşenească din Transilvania, a
fost denumită şi „Nürnberg transilvănean”.
Biertan face parte dintre primele oraşe
germane din Transilvania, prima atestare
documentară datând din 1283. Ca orice
aşezare săsească avea organizare urbanis
tică, remarcându-se stilul franconic. Biertan
este un loc încărcat de istorie unde în 1775
s-a descoperit un „donarium”, obiect de cult
creştin datând din secolul al IV-lea, care

atestă existenţa populaţiei de limbă latină
în această regiune.
Sibiul era cunoscut în perioada romană
ca Cibinum, iar după colonizarea saşilor, în
secolul al XII-lea, este denumit Hermann
stadt, fiind unul din cele mai înfloritoare
oraşe din Transilvania. Muzeul Brukenthal,
aflat în palatul cu acelaşi nume a fost con
struit de baronul Samuel von Brukenthal
(1721-1808) între anii 1778-1788. În anul
2007 Sibiul a avut statut de capitală cultura
lă europeană, alături de Luxembourg.
Temele Colocviului, anunţate cu un an
înainte, în septembrie 2007, au fost de larg
interes pentru cercetătorii în istoria farmaci
ei de pe toate meridianele.
Prima temă, Tradiţie şi modernitate în
valorificarea plantelor medicinale, deşi
studiată şi prezentată permanent în mani
festările ştiinţifice farmaceutice, precum şi
la manifestări din domeniul istoriei medi
cinei, se va regăsi între temele multor con
grese, conferinţe, colocvii sau simpozioane.
Este ştiut de către cercetătorii din domeniul
plantelor medicinale faptul că regnul vege
tal a constituit prima sursă de medicamen
te, încă din perioada empirică. Este intere
sant că astăzi, acest domeniu păstrează un

loc deosebit de important în terapeutică,
alături de medicamentele chimice şi biolo
gice.
Cea de a doua temă, Relaţii farmaceutice internaţionale, constituie obiect de
studiu pentru farmacoistoricii români şi
este apreciată la nivelul conducerii Societă
ţii Internaţionale de Istoria Farmaciei (IGGP
– Internazionale Gesellschaft für Geschich
te der Pharmazie).
Având dublă calitate, de Sponsor şi Par
ticipant la lucrările Colocviului, S.C. HOFI
GAL Export Import S.A. s-a făcut remarcată
prin reprezentanţii săi şi prin lucrările comu
nicate şi expuse, anume:
1. “OENOTERAPIA – Terapia cu vinuri.
Reţete de vinuri medicinale bazate pe
medicina tradiţională”, Autori: Farm.Florisanda Tiutiu, Farm.Gabriela Vlăsceanu, Farm.
Yvonne Creţu, Biol.Iuliana Crişan
2. “Retrospective ale relaţiilor farmaceutice româno-poloneze”, Autor: Farm.
Gabriela Vlăsceanu
3. HOFIGAL - 18 ani de îmbinare a
tradiţiei cu modernitatea în valorificarea
plantelor medicinale”, Autori: Farm.Fl. Tiutiu, Farm.G. Vlăsceanu, Farm. Yv. Creţu, Biol. I.
Crişan

MICROBIOLOGIE INDUSTRIALĂ ŞI BIOTEHNOLOGIE APLICATĂ
Centrul de Conferinţe al Grădinii Bota
nice din Galaţi a găzduit în zilele de 10 şi
11 octombrie, Conferinţa Internaţională de
“Microbiologie Industrială şi Biotehnologie Aplicată” organizată de Universitatea
“Dunărea de Jos”, Galaţi, Societatea Română
de Biochimie şi Biologie Moleculară (Socie
ty of Biochemistry and Molecular Biology
_RSBMB), afiliată la Federaţia Europeană
(FEBS) şi Uniunea Internaţională de Biochi
mie şi Biologie Moleculară (IUBMB)
Încadrându-se în tematica ştiinţifică

complexă: Aplicaţiile biotehnologiei, Bio
chimie şi biologie moleculară, Microbiologie, Enzimologie şi biologie moleculară, Genomică, Tehnologii avansate în
biotehnologie şi biologie moleculară,
Materiale biodegradabile, Nanobiotehnologie, activitatea de cercetare-dezvolta
re şi de producţie din cadrul S.C. HOFIGAL
Export Import SA Bucureşti a fost pusă în
evidenţă prin două lucrări prezentate şi pu
blicate ulterior în Romanian Biotechnological Letters (publicaţie de tip B+, indexată

în European Databases), anume:
1. Potenţialul enoterapeutic al produselor vitivinicole pe bază de vin
Autor: Farm. Gabriela Antoaneta VLĂSCEANU, Departament Cercetare-Dezvoltare
& Terapii Noi Hofigal S.A.
2. Validarea metodelor de asigurare
a curăţeniei în procesele de obţinere industrială a formelor farmaceutice solide
Autori: Farm. Carmen Violeta POPESCU,
Chim. Fam. Mina CIOLEA, Departament Calitate & Management Integrat Hofigal S.A.
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Sfaturi de sezon

Toamna şi stresul oxidativ (I)

I

ată că Toamna, anotimpul cel mai
încărcat de seva fructelor şi nectarul
strugurilor, ne îmbie cu miresmele
diafane ale miracolelor care se repetă
an de an şi ne reaminteşte că Natura ne
binecuvântează şi ne încarcă energetic
pozitiv. “Toamna se numără bobocii”,
aşa se spune din bătrâni, dar, pentru
aceasta, este necesar să fim responsabili
de toate acţiunile din timpul anului, să
protejăm şi să respectăm Natura şi să
înţelegem Legile Ei ...Dacă vom reuşi
acest deziderat an de an , atunci vom fi
mai buni , mai sănătoşi , mai înţelepţi,
iar Natura ar fi mai darnică şi mai
înţelegătoare cu noi... Însăşi Viaţa ar fi
mai frumoasă şi mai uşoară...

Am ales acest subiect nu întâmplător.
Mulţi dintre Dumneavoastră, stimaţi cititori,
se pot întreba ’’Oare ce legătură poate exis
ta între anotimpul Toamnă, Viaţa pe Pământ
şi Stresul oxidativ?’’. Pentru a lămuri această
temă, pentru a o înţelege pe deplin, trebu
iesc precizate răspunsurile la următoarele
întrebări: “Ce legătură se poate face între
anotimpul Toamnă şi însăşi Viaţa?”‚ “Ce este
stressul oxidativ?”, “Ce sunt radicalii liberi?”,
“Ce legătură există între Viaţa pe Pământ şi
radicalii liberi ?”, “Cum apar şi care este rolul
radicalilor liberi în organismul uman?”

Ce legătură se poate face între
anotimpul Toamnă şi însăşi Viaţa?
Toamna poate fi comparată, dincolo de
barierele Timpului şi Spaţiului, cu apogeul,
vârful, maturitatea, împlinirea, scopul Vieţii
pe Pământ. Viaţa reprezintă miracolul şi ab
solutul, materializarea Forţei Sacre, legătura
dintre Divinitate, Universalitate, Spirit, pe de o
parte, şi Om, Materie, Conştiinţă, pe de alta.

Ce este stresul oxidativ?
Despre stres, la modul general, am mai
scris un articol intitulat-’’ Limbajul stresu
lui şi modalităţi de luptă contra efectelor
sale nocive’’ articol publicat în numărul 8
al revistei ‚, HOFIGAL – Natură şi Sănătate’’,
unde am precizat că, din punct de vedere
medical şi biologic, stresul include o mul
titudine de factori nocivi (de agresiune)
ce acţionează asupra noastră (de exemplu
emoţiile puternice, frigul, căldura, tra
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umatismele fizice şi psihice, dar, în acelaşi
timp, stresul include şi ansamblul transfor
mărilor, reacţiilor metabolice sau organice,
care sunt declanşate ca răspuns la factorii
de stres respectivi. Aceasta este o capacita
te fundamentală a omului, de adaptare la
noile condiţii de existenţă, de a se transfor
ma şi acomoda în funcţie de caracteristicile
şi particularităţile componentelor mediului
încojurător, în scopul supravieţuirii ca spe
cie şi individ.
În funcţie de natura, direcţia şi mediul
din care provin factorii de stres, se poate
diferenţia şi clasifica: un stres psihic (afec
tează viaţa socială, profesională, de cuplu,
poate determina apariţia tulburărilor de
comportament, psihozelor, nevrozelor etc.),
un stres senzorial (cauzat de agresivitatea şi
impactul negativ asupra organelor de simţ
al factorilor şi mijloacelor de poluare sono
ră, auditivă, vizuală, a mesajelor subliminale
etc.), un stres informaţional (datorită volu
mului imens şi ritmului extrem de rapid cu
care sunt vehiculate informaţiile în fiecare
domeniu de activitate), un stres chimic (de
terminat de compuşii chimici nocivi din
aer, apă, alimente, medicamente, reziduuri
toxice, etc.).
Dar ce este stresul oxidativ? Noţiunea de
stres oxidativ este introdusă de cercetătorul
Helmut Sies pe baza observaţiilor rezultate
în urma experienţelor de laborator efectu
ate la nivel molecular. Aceste cercetări au
condus la definirea acestui nou concept de
stress oxidativ ca fiind rezultat din formarea
excesivă de radicali liberi ai oxigenului (care
depăşesc capacitatea sistemelor antioxi
dante specifice organismului viu în care este
declanşată această generare anormală). Cu
alte cuvinte, stresul oxidativ reprezintă la ni
vel molecular, dezechilibrul produs prin ge
nerarea excesivă, agresivă de radicali liberi.
Se manifestă mai ales la nivelul membranei
celulare şi determină dezechilibre funcţio
nale grave în ţesuturi şi organe .

Ce sunt Radicalii liberi?
Cum apar şi care este rolul
radicalilor liberi în organism?
Aceşti radicali liberi apar ca produşi me
tabolici intermediari, în condiţii normale
de viaţă, la toate organismele aerobe şi nu
induc modificări patologice decât în situa
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ţia când nu mai pot fi controlaţi de antioxi
danţii specifici endogeni. Însăşi Viaţa este
un veritabil şi autentic proces perpetuu de
oxido-reducere, iar radicalii liberi nu sunt
decât o formă de manifestare a dualităţii
moleculei de oxigen, care pe de o parte este
esenţială pentru menţinerea metabolismu
lui energetic celular şi pentru întreţinerea
procesului de respiraţie tisulară, dar în ace
laşi timp, în anumite condiţii, poate pierde
1 electron nepereche şi forma aceste specii
chimice intermediare - radicalii liberi. Astfel,
molecula de oxigen devine prooxidantă, to
xică, agresivă pentru organism. Dintre toţi
radicalii liberi cunoscuţi, cel mai blând este
anionul superoxid (O2-), care poate ajuta la
evacuarea radicalilor intracelulari. dar poa
te determina formarea unor specii reactive
incluzând radicalul hidroxil (HO–), peroxidul
de hidrogen ( H2O2), peroxinitritul (ONOO–),
şi cel mai periculos dintre toţi, oxigenul sin
glet (1O2). Şi totuşi, radicalii liberi nu au fost
creaţi degeaba, au şi ei un rol determinant
în organism.
Radicalii liberi enumeraţi mai sus se
formează în cursul proceselor biochimice
specifice celulelor vii, în mod normal prin
reducerea cu un singur electron a mole
culei de oxigen, în proporţie de până la
4% din totalul moleculelor de oxigen fo
losite de mitocondrii în cadrul procesului
fiziologic de respiraţie tisulară, de exemplu.
Iată de ce, nu întâmplător, radicalii liberi au
mai fost denumiţi şi specii oxigen – reacti
ve (ROS). Ei posedă anumite propietăţi şi
caracteristici particulare: posedă unul sau
mai mulţi electroni nepereche; din punct
de vedere al încărcăturii electrostatice, pot
fi negativi, pozitivi, sau neutri; în funcţie de
concentraţia, temperatura, pH-ul mediului,
îşi modifică în mod spectaculos reactivita
tea chimică; stabilitatea chimică şi durata
lor de viaţă sunt direct şi proporţional de
pendente de structura lor chimică; ritmul
de formare a ROS depinde de numărul de
mitocondrii din celulă; ROS mai apar şi în
urma unor reacţii enzimatice.

Care este rolul radicalilor liberi
în organism ?
După cum precizam mai devreme, Via
ţa este susţinută permanent de o infinitate
de procese de oxido-reducere, desfăşurate
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la nivel mitocondrial şi enzimatic. Despre
unul dintre aceste sisteme enzimatice vom
face referire în cele ce urmează: este vorba
despre sistemul oxidazic dependent de NA
DPH, situat la nivelul suprafeţelor membra
nelor Neutrofilelor şi care în mod normal
este inactiv. În situaţia în care organismul
este atacat de viruşi, bacterii, agenţi pato
geni, citokine, acest sistem enzimatic este
activat, preia NADPH din citoplasmă, acţio
nează pe oxigenul molecular şi generează
în acest mod apariţia de ROS (specii oxigenreactive, cum mai sunt denumiţi radicalii
liberi).
În acest fel sunt folosite până la 90%
dintre moleculele de oxigen de pe suprafa
ţa neutrofilelor şi în acest mod apar şi sunt
folosiţi radicalii liberi în lupta contra micro
organismelor. Acest proces se numeşte
FAGOCITOZĂ, iar radicalii liberi sunt creaţi
şi folosiţi pentru distrugerea microorganis
melor patogene.
Dintre radicalii liberi folsiţi în acest scop
amintim superoxidul şi peroxidul de hidro
gen (H2O2). De asemenea, tot la nivelul ne
utrofilelor, peroxidul de hidrogen (H2O2),
prin reacţia de clorurare catalizată de mie
loperoxidază, generează formarea de acid
hipocloros, unul dintre cei mai puternici
oxidanţi cu acţiune specifică asupra micro
organismelor.
Iată cum radicalii liberi pot interveni
benefic în mecanisme imunologice. Un
alt radical liber, de data aceasta este vorba
despre monoxidul de azot (NO), produs de
endoteliul vascular, are rol în menţinerea
tonusului vascular şi reglarea tensiunii ar
teriale, micşorează afinitatea pentru supra
faţa endoteliului a moleculelor de adeziune
pentru monocite şi neutrofile, controlează
expansiunea celulelor musculaturii netede
în anumite teritorii, reglează contractilita
tea miocardului şi contribuie la controlul
fenomenului de agregare plachetară. În
consecinţă, acest radical liber, monoxidul
de azot (NO) îndeplineşte rolul de factor
antiaterosclerotic endogen . Alt rol impor
tant este acela de neurotransmiţător, care
este îndeplinit la nivelul sistemului nervos
central, iar la nivel periferic, controlează şi
determină fenomenul de vasodilatare, re
glează specific anumite funcţii proprii ale
tractului genito-urinar, gastro-intestinal şi
ale aparatului respirator. Este secretat şi
de macrofagele activate, datorită capaci
tăţilor sale citotoxice; monoxidul de azot
(NO) joacă un rol particular în imunitatea
nespecifică.
Deci, radicalii liberi pot fi şi folositori,

chiar extrem de utili organismului ome
nesc; totuşi, datorită reactivităţii crescute şi
formării în exces de radicali liberi, în anumi
te situaţii, pot depăşi capacitatea sisteme
lor antioxidante.

Când apare stresul oxidativ ?
În mod normal, în organism există o
stare de echilibru între speciile de radicali
liberi şi sistemele antioxidante. Dacă se for
mează radicali liberi în exces sau dacă sis
temele antioxidante nu mai funcţionează
corespunzător, se instalează stresul oxidativ
la nivel celular, molecular.

Care sunt consecinţele
stresului oxidativ prelungit
la nivel celular?
În condiţii de dezechilibru, cu diminua
rea eficacităţii sistemelor antioxidante, apar
perturbări ale funcţiilor şi chiar ale structu
rii celulare: apar fenomene de degradare a
proteinelor, lipidelor, glucidelor şi enzimelor,
cu consecinţe directe asupra membranei
celulare care suferă procese de degradare,
de asemenea sunt afectaţi şi receptorii de
membrană, sunt deteriorate procesele de
glicoliză, se pierde funcţia catalitică enzi
matică, efectele toxice pot avea consecinţe
directe asupra acizilor nucleici – instalarea
sau inducerea fenomenelor de mutageneză
şi carcinogeneză.

Astfel, apar şi se instalează leziuni celula
re manifestate prin creşterea permeabilităţii
capilare, perturbarea homeostaziei sangvi
ne, a sistemelor enzimatice şi metabolice,
instalarea unor fenomene patologice la nivel
de aparate şi sisteme, sunt grăbite procesele
de îmbătrânire generală şi precoce, apar în
mod ireversibil fenomene de ateroscleroză,
se dezvoltă dezechilibre enzimatice, meta
bolice, drept consecinţe fiind apariţia unei
patologii specifice (diabet zaharat, boli in
flamatorii, boli autoimune, boli neoplazice
etc.). Stresul oxidativ poate sta la baza multor
afecţiuni cu localizări diverse, care pot intere
sa toate sistemele şi aparatele organismului
omenesc: aparatul respirator, cardio-vascu
lar, gastro-intestinal, reno-urinar, sistemul
nervos, endocrin, organele de simţ, pielea. În
condiţiile excesului de radicali liberi care nu
mai pot fi contracaraţi de diferite sisteme an
tioxidante specifice, pe termen lung se poa
te vorbi de instalarea depresiei imunologice,
care creează teren optim de acţiune pentru
diverşi agenţi patogeni; rezultă: artrita, hi
pertensiunea arterială, ateroscleroza, mala
dia Parkinson, maladia Alzheimer, cancerul;
toate acestea sunt declanşate de acţiunea
subversivă a radicalilor liberi în exces.
(continuare în numărul viitor)
Dr. Teodor Henri Sissea
Medic apifitoterapeut
Complex de Terapie Naturală
„Alexandra” Breaza
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Din literatura de specialitate

Vindecarea pe drumuri nebătute,
soluţii curajoase şi neconvenţioale
Autorul cărţii “Anticancer – învinge prin
mijloace naturale”, dr. David Servan-Shreiber
este, deja, o somitate mondială: doctor în medicină, cercetător la una dintre cele mai faimoase universităţi americane de medicină, cea
din Pittsburg. În 2003, el a publicat o lucrare
ştiinţifică intitulată simplu dar sugestiv “Vindecă”, care prin conţinutul ideatic a bulversat
lumea medicală printr-o abordare nouă şi originală a metodelor de tratare şi vindecare a bolilor. Chiar dacă mulţi dintre colegii de breaslă
ai autorului au considerat-o un afront la rigiditatea medicinei oficiale, cartea a avut un succes
deosebit pe piaţă, vânzându-se în sute de mii
de exemplare pe toate meridianele lumii. Publicată patru ani mai târziu, “Anticancer” este,
practic, “jurnalul de bord” al unui om de ştiinţă care, pe propria-i piele, trăieşte o tulburătoare experinţă de viaţă. Concret, el a fost victima
unui cancer, fiind diagnosticat cu o tumoare
cerebrală. A trecut prin toate fazele dramatice
ale bolnavilor de cancer, respectiv: frica, dispe-

P

roducătorii de vaccinuri, ajutaţi de corpul medical, care a acceptat fără nici un
fel de rezervă sau comentarii principiul
vaccinării, au atins adevărate culmi în ce priveşte dezinformarea şi minciuna. Un fapt fără precedent în istoria umanităţii: să faci oamenii să
creadă în eficacitatea şi inocuitatea acestui principiu inventat de Jenner şi însuşi de Pasteur, deşi
nu are nici un fundament ştiinţific serios.
Imunologia modernă demonstrează, din
contră, că actul vaccinal constituie o lezare
gravă a integrităţii sistemului imunitar a persoanelor vaccinate, făcând din acestea veritabile rezervoare de viruşi.
Viruşi şi retroviruşi deveniţi pasivi de-a
lungul evoluţiei, se găsesc în stare latentă în
toate organismele animale, umane, pierzânduşi o parte din capitalul genetic sau enzimatic.
Introducerea în organism (prin vaccinare) a viruşilor vii sau atenuaţi, le pot permite acestora să reconstituie acest capital şi să
dobândească deci o virulenţă nouă, sau să
creeze din bucăţi un virus sau un retrovirus
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hibrid. Aceasta se numeşte recombinare genetică. (HIV-ul este fără îndoială fructul unei
astfel de recombinări). Deşi accidentele provocate de vaccinuri sunt nenumărate, ele sunt
trecute sub tăcere.
Se ştie astăzi, la o 100 de ani după moartea sa, că Pasteur a fost un geniu al trişării, al
plagiatului, al trucării statisticilor, al traficului
de influenţă, al publicităţii bine regizate, iar diversele sale experienţe vaccinale erau truncate,
după cum mărturisesc chiar colaboratorii săi.
Această carte stabileşte adevărul despre acest
personaj şi demonstrează, prin studiul principiilor vaccinării, inutilitatea şi pericolul ei. În sfârşit,
cititorul va afla despre cârdăşia farmaco-medico-politică care dezinformează publicul şi predică vaccinarea doar pentru a profita financiar. De
asemenea, va afla de ce vaccinarea a devenit un
fel de “act de credinţă” într-o religie ale cărei dogme sunt false şi ai cărui “mari preoţi” sunt producătorii de vaccinuri şi corpul medical.
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Editura “Excalibur”

rarea, lupta, blazarea. A folosit, de asemenea,
pentru vindecare, toate procedurile medicinii
oficiale, dar când totul părea că a fost rezolvat,
boala a recidivat. Această din urmă situaţie l-a
determinat să caute, prin întrebări şi răspunsuri, printr-un regim de viaţă fundamental
schimbat, o nouă cale de vindecare. Iată una
din concluziile sale: “…cancerul este mai mult o
chestiune de stil de viaţă decât de genetică sau de
altceva. Am vrut să aflu care este motivul pentru
care unii din noi fac cancer şi alţii nu. Ceea ce
am descoperit este faptul că, aşa cum toţi avem
celule canceroase în corp, tot aşa avem şi mijloacele naturale de a ne apăra împotriva cancerului. Nu trebuie decât să ne servim de aceste
mijloace naturale”. “Anticancer” ne invită să
privim această maladie dintr-un alt unghi de
vedere, acela al puterii naturii de a o învinge şi
de a ne face, prin prisma consecinţelor acestei
boli, să fim mai încrezători.
Ştefan Manea

Reţete naturale culinare de sezon

Salată de Toamnă
Ingrediente
lmorcovi - 1 Kg lceapă - 1 Kg lgogonele - 1 Kg lgogoşari - 1
Kg lţeline mari - 2 buc. lrădăcini de hrean - 8 buc. lapă - 4 l.
loţet - 1 l. lzahăr - 1 Kg lulei - 0.5 l. lsare - 4 linguri lmuştar
- 250 mg.

Preparare:
Spălaţi legumele, apoi le curăţaţi de coji şi seminţe.
Daţi pe răzătoarea mare: morcovul, apoi ţelina. Puneţi-le sepa
rat în castroane.
Tăiaţi fideluţă ceapa, gogonelele, ardeiul gras şi gogoţarul şi
puneţi-le tot separat în castroane.
Faceţi un baiţ din: apă, oţet, sare şi zahar. Daţi în clocot.
În baiţul clocotit, puneţi să fiarbă timp de 5 minute, pe rând,
legumele tăiate, în următoarea ordine: morcovul, ţelina, ceapa, go
gonelele şi gogoşarii.
Scoateţi în strecurătoare legumele opărite, fără să le amestecaţi
şi lăsaţi-le să se scurgă şi să se răcească până a doua zi.
Faceţi din muştar, hreanul ras pe răzătoarea mică şi ulei, un sos,
pe care îl amestecaţi bine cu legumele bine scurse.
Repartizaţi salata obţinută în borcane, presaţi bine aşa încât să
nu rămână aer, puneţi capace şi păstraţi la loc întunecos şi rece.
Timp de preparare: peste 3 ore
Complexitate: medie
Specific: Bulgăresc
Menţiuni:
lSe poate păstra 3-4 luni.
lSe foloseşte ca salată pentru friptură sau legume natur, orez
sau cartofi
lSe poate servi şi ca aperitiv, pe felii de pâine proaspătă.
Produse Hofigal care conţin unele dintre ingredientele menţionate
morcovi - extract uleios de morcov
ceapă - tinctură de ceapă, vin cu ceapă
ţelină - tinctură de ţelină, Protein forţă
hrean - tinctură de hrean, vin cu hrean
oţet - oţet aromat de mentă, de trandafiri

Băutură din măceşe
Ingrediente

(pentru o damigeană de 50 l.):

lmăceşe - 10 Kg lzahăr - 12 Kg lapă - 35 l. loţet - 1 l. sau 1
lămâie

Preparare:
Măceşele bine coapte, culese toamna prin octombrie-noiem
brie, brumate sau nebrumate, se spală de praf; daca sunt curate,
nu se spală, ca să nu se îndepărteze de pe ele drojdiile de fer
mentaţie.
Se trec prin maşina de tocat carne, câte puţine; având multe
seminţe foarte tari, trec mai greu.
Zahărul se dizolvă pe foc, în 10 l apă, împreună cu zeama de
la o lămâie sau cu 2 linguri de oţet de 9 grade (30 ml). Siropul
se fierbe 10 minute ca să se transforme în zaharuri simple, apoi
se răceşte cu restul de apă şi se toarnă peste măceşe, lăsând un
spaţiu liber de 10 cm sub gâtul damigenei, ca să aibă loc spuma
care rezultă prin fermentare.
Se astupă bine damigeana cu dop de fermentaţie şi se lasă
la temperatura de 18-20 grade Celsius, ca băutura să fermente
ze 6-8 săptămâni sau chiar mai mult, fără altă drojdie (numai cu
drojdiile din aer).
Se agită zilnic, ca să se amestece mereu boasca (seminţe şi
coji) care iese la suprafaţă. Când se termină fermentaţia, drojdia
se lasă la fund şi băutura se limpezeşte.
După aceea se trage în damigene mai mici (filtrate prin tifon),
astupate cu dop de fermentaţie, deoarece fermentaţia continuă
încet, până când băutura se limpezeşte.
Această băutură, când se învecheşte (1-2 ani), are gust de
vermut şi culoare roşcat-maronie. Conţine multă vitamina C. Păs
traţi la loc întunecos şi rece.
Timp de preparare: 1 oră + 6-8 săptămâni + 30 min.
Complexitate: medie
Produse Hofigal pe bază de ingrediente sus menţionate
măceşe - gemoderivat din măceşe, Flavovit C
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Editorial
- continuare din pagina 1 -

Un fapt de neimaginat în istoria
umanităţii: să faci oamenii să creadă în eficacitatea şi lipsa de efecte secundare negative a acestui principiu
inventat de Jenner şi însuşit de Pasteur, deşi nu are nici un fundament
ştiinţific serios.
Imunologia modernă demonstrează, din contră, că actul vaccinal
constituie o lezare gravă a integrităţii sistemului imunitar a persoanelor vaccinate, făcând din acestea
veritabile rezervoare de viruşi.
Viruşi şi retroviruşi, deveniţi pasivi de-a lungul evoluţiei, se găsesc
în stare latentă în toate organismele
animale şi umane, pierzându-şi o
parte din capitalul lor genetic sau
enzimatic.
Introducerea în organism (prin
vaccinare) a viruşilor vii sau atenuaţi, îi pot permite acestuia să reconstituie acest capital şi să dobândească deci o virulenţă nouă, sau să
creeze din bucăţi un virus sau un retrovirus hibrid. Aceasta se numeşte
recombinare genetică. (HIV - ul este
fără îndoială fructul unei astfel de
recombinări).
Deşi accidentele provocate de
vaccinuri sunt nenumărate, ele sunt
trecute sub tăcere.
Se ştie astăzi, la 100 de ani după
moartea sa, că Pasteur a fost un
geniu al trişării, al plagiatului, al
trucării statisticilor, al traficului de
influenţă, al publicităţii bine regizate, iar diversele sale experienţe
vaccinale erau trucate, după cum au
mărturisit chiar colaboratorii săi.
Această carte stabileşte adevărul despre acest personaj şi demonstrează, prin studiul principalelor
vaccinări, inutilitatea şi chiar pericolul lor.
În sfârşit, cititorul va afla despre
cârdăşia farmaco-medico-po-
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litică care dezinformează publicul
şi predică vaccinarea doar pentru a
profita financiar. De asemenea, va
afla de ce vaccinarea a devenit un
fel de act de credinţă într-o religie
ale cărei dogme sunt false şi ai cărei mari preoţi sunt producătorii de
vaccinuri şi corpul medical.”

Mai merită să fie adăugat şi fapul
că nu este singurul care combate teoria vaccinării. Sunt ţări, ca Elveţia,
care nu admit vaccinarea de peste
40 ani, unele ţări europene se abţin
de la vaccinare, altele duc munca de
informare tacită prin tot felul de organizaţii.

Adaug că autorul cărţii nu este un
medic oarecare:

De curând, au apărut pe piaţă două
cărţi, ale unui alt autor, respectiv David Servan-Schreiber, şi anume:
a) Vindecă stresul, anxietatea şi
depresia fără medicamente şi fără
psihanaliză, şi
b) Anticancer. Învinge prin mijloace naturale.
Mai adăugăm şi lucrarea „Vindecarea tuturor formelor de cancer”,
scrisă de Hulda Regehr Clark, unde
se arată că fiecare formă de cancer
este produsă de un parazit specific
fiecărei forme de cancer, care se localizează pe un organ. Astfel, ne dăm
seama ce aberant este noul vaccin
împotriva cancerului de colon, făcut
unor fetiţe cărora le este afectat sistemul imunitar pentru... a putea deveni
pacienţi siguri pe viitor.

„Louis Bon De Brouwer este doctor în medicină, specialist în bio
logie moleculară şi în homeopatie.
De asemenea, este posesor al unei
diplome internaţionale în Ecologie
umană. Teza pentru care a obţinut
această diplomă în Ecologie umană
a fost susţinută în iunie 1990 la Facultatea de Medicină a Universităţii
Rene Descartes (Paris V) şi avea ca
titlu «Relaţiile dintre medici şi societate». Universităţile din Paris V,
Aix, Marsilia, Bordeaux I, Bruxelles, Evora, Geneva şi Toulouse III
i-au acordat, în comun, o diplomă
pentru aceeaşi teză. In plus, este posesorul unei diplome universitare,
ca urmare a unei teze prezentate în
faţa aceloraşi comisii, în iunie 1991.
Tema aleasă: Stresul - Stresul şi cancerul.
Dr. Louis De Brouwer este vicepreşedintele LIMAV (Liga Internaţională a Medicilor pentru Abolirea
Vivisecţiei), ligă fondată în Elveţia,
grupând mai mai mult de 1600 medici din peste 66 de ţări ale lumii.
Este membru al Comitetului director al Societăţii Internaţionale a Medicilor pentru Mediul înconjurător
(Elveţia), ce reuneşte, la nivel internaţional, peste 45000 de medici din
102 ţări. El este, de altfel, delegat al
ISDE (Asociaţia Internaţională a
Medicilor pentru Mediul Ambiant
- n.tr.) pe lângă UNESCO.”
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Domnilor doctori, îmi permit
să reproduc cuvinele unui confrate
de-al dvs, care a trăit propria dramă,
el fiind medic chirurg, ce opera cancerul pe creier:
„Am avut cancer. Mi s-a dat diag
nosticul acesta pentru prima dată,
acum 15 ani. Mi s-a aplicat tratamentul obişnuit şi am făcut cancerul să dea înapoi, însă doar pentru
a recidiva apoi, mai tîrziu. Apoi am
decis să aflu tot ce îmi stătea în putinţă, pentru a-mi ajuta corpul să se
apere împotriva bolii prin mijloacele
sale proprii. Se împlinesc deja şapte
ani de cînd trăiesc, după ce am învins boala. În această carte, aş dori
să vă relatez povestea - ştiinţifică şi

Editorial

personală - ce stă la baza învăţăturilor pe care le-am dobîndit.”
Autorul acestei cărţi, dl. DavidServan Schreiber, este medic, profesor universitar, cu un bogat bagaj de
experienţă în domeniul medicinii
integrative. El demonstrează modul în care, prin intermediul unor
simple modificări aduse regimului
alimentar, stilului de viaţă şi atitudinii generale, putem aborda în forţă boala canceroasă, în paralel cu
urmarea strictă a tratamentelor clasice ori, cum la fel de bine, am putea
evita cu totul apariţia acesteia.
Poate aşa vă transformaţi în ceea
ce văd oamenii în dumneavoastră:
„Dumnezeul lor” în faţa disperării,
cum se reflectă în preambulul cărţii:.
„Medicilor rezidenţi de la spitalul
Shadyside al Universităţii Pittsburg:
Pentru a le fi profesor a trebuit să
învăţ din nou tot ceea ce credeam că
ştiu. Prin intermediul lor, doresc să

dedic această carte medicilor şi terapeuţilor din întreaga lume care sînt
animaţi de pasiunea de a înţelege şi
de a vindeca.”
Dar şi declaraţiile unor mari oameni, care au dat deoparte prejudecăţile în faţa realităţilor:
„David Servan-Schreiber a reu
nit în această carte perspective şi
informaţii de o importanţă vitală
pentru bunăstarea fiecăruia dintre
noi. VINDECĂ este un instrument
de vindecare în sine.”
Daniel Golema, doctor în psihologie, autorul cărţii „Inteligenţa emoţională”, afirmă:
„De ce este VINDECĂ o carte cu
un succes atît de răsunător peste tot
unde a fost publicată? Pentru că oamenii sînt dornici să înveţe noi moduri de a face faţă unui mediu social
stresant şi pentru că această carte,
scrisă de un medic psihiatru de formaţie tradiţională care îndrăzneşte

să gîndească netradiţional, oferă
alternative ce funcţionează şi, prin
aceasta, oferă speranţă”.
Antonio Damasio este medic neu
ropsihiatru, profesor şi şeful catedrei de
neurologie, Universitatea Iowa, SUA.
„VINDECĂ este un cumul fascinant de abordări neconvenţionale
în tratarea creierului emoţional şi a
minţii. Am învăţat foarte multe.”
Joseph Ledoux este profesor de
ştiinţe la Universitatea New York.
„În această carte găseşti dragoste
la fiecare pagină”.
Prof. Francine Lecas este şeful secţiei de chirurgie cardiovasculară din
cadrul Spitalului de Pediatrie Necker,
Paris, Franţa.
Cred că este clar că ştiinţa medicală face paşi noi; păcat că la toate
insistenţele noastre de a introduce
un curs despre „Fitoterapie” chiar şi
facultativ, instituţiile de învăţământ
medical au rămas SURDE.
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Răspundem cititorilor

Scheme de tratament natural pentru ritm de creştere
accelerat, imunitate scăzută şi tromboflebită
În ianuarie, anul acesta, am fost diag
nosticată cu tromboflebită la piciorul
stâng, în urma unei căzături pe gheaţă.
La ultimele analize făcute mi s-au descoperit şi anemie, spasmofilie hipocalcemică, infecţie urinară, ateroscleroză
incipientă. Vă rog să îmi recomandaţi
un tratament natural.
De asemenea, nepotul meu are
imunitatea scăzută, răceşte mereu. A
fost diagnosticat cu laringită spastică
dispneică şi face crize asemănătoare
celor de astm. Vă rog să îi recomandaţi
un tratament natural.
Mai am o fetiţă, de 12 ani, care creşte
prea repede, şi aş vrea să ştiu dacă
există un tratament care să îi stopeze
creşterea. (A T, 48 de ani, Neamţ)
Voi începe prin a vă răspunde pentru
fetiţa dumneavoastră în vârstă de 12 ani;
nu este indicat a se interveni sub nici o for
mă asupra ritmului de creştere şi dezvolta
re. Dacă ritmul de creştere este prea acce
lerat (şi acest fapt poate fi constatat numai
de medicul pediatru sau de către medicul
de familie), atunci organismul copilului tre
buie ajutat printr-un aport corespunzător
de vitamine, minerale, aminoacizi esenţiali,
nutrienti necesari susţinerii unui organism
în plină creştere şi promovarea unei dezvol
tări armonioase. De asemenea, trebuiesc
susţinute sistemul osteo-articular şi masa
musculară, pentru acestea fiind necesare
expunerea zilnică la razele solare, exerciţii
fizice în aer liber, ore săptămânale de înot,
gimnastică şi bicicletă.
La şcoală, orele de sport vor fi axate pe
exerciţii fizice adecvate vârstei, în vederea
fortificării musculare a centrilor bazinului
şi muşchilor coloanei vertebrale. O atenţie
deosebită va fi acordată programului de
odihnă şi alimentaţie. Pentru o fetiţă de 12
ani sunt necesare 8-10 ore de odihnă în 24
de ore, mai exact cel puţin 8 ore în cursul
nopţii şi dacă este posibil, 2 ore de somn în
cursul după-amiezii (în funcţie de progra
mul şcolar). Dacă acesta nu permite, cele 10
ore obligatorii de somn trebuie efectuate în
cursul nopţii, iar ora de culcare să fie cel mai
târziu zece seara (în acest mod, sunt prinse
cel puţin 2 ore înainte de miezul nopţii,
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interval orar necesar obţinerii unui somn
profund, odihnitor).
Copilul trebuie ferit de surse de stres şi
de iradiere (atenţie la expunerea prelungită
la ecranul TV, PC, folosirea excesivă a tele
fonului mobil, vecinătatea unor antene de
captare şi retransmitere a undelor de tele
fonie mobilă etc.).
De asemenea, trebuie ţinut cont şi de
faptul că, la această vârstă, apar modificări
hormonale, endocrine (o perioadă foarte
sensibilă şi delicată, în special pentru fetiţe).
lată un motiv în plus pentru a nu interveni
în modificarea ritmului de creştere în ceea
ce priveşte alimentaţia. Aceasta va trebui să
corespundă necesităţilor unui organism în
plină dezvoltare, fiind axată în principal pe
proteine de origine animală (carne de pui,
vită, brânză de vacă, proaspătă sau telemea,
smântână, lapte proaspăt de vacă, caş, urdă,
caşcaval neafumat), ouă (2-3 ouă pe săptă
mână), legume (morcov, dovlecei, fasole
verde, mazăre, cartofi, spanac, ceapă, sfeclă
roşie, vinete, praz, pătrunjel, mărar, roşii,
păstârnac, broccoli, varză albă, ţelină, lobo
dă, conopidă), fructe (mere, pere, struguri,
piersici, prune, caise, afine, căpşuni, coacăze
negre, măceşe, pepene verde, lămâi, grape
fruit, banane, nuci, migdale, alune, smochi
ne), germeni de grâu, orez integral, sucuri
naturale din fructe, apă plată.
Va fi redus la minimum, chiar evitat,
consumul de alimente procesate, boga
te în coloranţi şi aditivi alimentari (gen
fast-food, chipsuri, snacksuri etc.) De ase
menea, sunt interzise băuturile carboga
zoase aromatizate (coca-cola, pepsi etc.)
carnea prăjită, (mai ales în untură), afu
măturile, condimentele (ketchup, muştar
iute), maioneza.
Ca tratament local fitoterapeutic de sus
ţinere, recomand următoarele suplimente
alimentare:
Spirulină - capsule de 500 mg, 3 capsu
le pe zi (1+1+1), administrate cu 30 de mi
nute înainte de mesele principale, 20 de zile
pe lună, timp de 3 luni.
Ulei de cătină - 30 picături pe zi
(10+10+10), administrate cu aproximativ
30 de minute înainte de mesele principale,
20 zile pe lună, timp de 3 luni.
Tinctură de angelică - 45 de picături
pe zi (15+15+15), diluate în 50 ml de apă

Octombrie/Noiembrie 2008 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

plată şi băute cu 15 minute înainte de me
sele principale, 20 de zile pe lună, timp de
3 luni.
Redigest - 3 capsule/zi (1+1+1), admi
nistrate cu 30 de minute înainte de mese
le principale, 20 de zile pe lună, timp de 3
luni.
Flavovit C - 200 mg, 3 comprimate pe
zi (1+1+1), administrate după mesele prin
cipale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
Obiectivele acestui tratament sunt ur
mătoarele:
nAportul optim de minerale, vitamine
şi aminoacizi esenţiali, pentru asigurarea
unei dezvoltări armonioase (Spirulină, Ulei
de cătină, Redigest).
nModerarea apetitului în conformitate
cu necesităţile organismului (Tinctură de
angelică şi Flavovit C).
Pentru nepotul dumneavoastră, vă re
comand următoarea asociere de suplimen
te alimentare produse de firma Hofigal,
pentru stimularea capacităţii de apărare a
organismului:
Spirulină - capsule de 500 mg, 2 capsu
le pe zi (1+0+1), administrate după mesele
principale, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.
Ulei de cătină - 18 picături pe zi •
(6+6+6), administrate cu aproximativ 30
de minute înainte de mesele principale, în
puţină miere (1/2 linguriţă de 3 ori pe zi), 15
zile pe lună, timp de 3 luni.
Miere Hofimel (produsă de Hofigal)
-1/2 linguriţă de 3 ori pe zi, administrată îm
preună cu picăturile de ulei de cătină, cu 30
de minute înainte de mesele principale, 15
zile pe lună, timp de 3 luni.
Tinctură de pătlagină - 30-45 de pică
turi, adică 10-15 picături de 3 ori pe zi, dilua
te în puţină apă plată şi băute după mesele
principale, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.
Echinacea - 2 capsule pe zi (1+0+1),
administrate după mesele principale, 15 de
zile pe lună, timp de 3 luni.
Flavovit - 200 mg, 2 comprimate pe zi
(1+0+1), administrate după mesele princi
pale, 15 de zile pe lună, timp de 3 luni.
Omega 3 - ulei de peşte - 1-2 capsule
pe zi, administrate după mesele principale,
15 zile pe lună, timp de 3 luni.
Aceste produse pot fi administrate
după cum urmează: în prima jumătate a
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lunii (adică începând cu prima zi a lunii şi
terminând cu ziua a cincisprezecea) vor fi
administrate Spirulina, Uleiul de cătină îm
preună cu mierea Hofimel şi Tinctura de
pătlagină, iar în cealaltă jumătate a lunii (din
ziua a şaisprezecea până în ziua.a treizecea)
vor fi administrate Echinacea, Flavovit C şi
capsulele cu ulei de peşte. Deoarece nu
aţi precizat vârsta nepotului dumneavoas
tră, am obligaţia să vă precizez faptul că
schema de mai sus este concepută pentru
un copil de 8-10 anişori.
Obiectivele acestui tratament sunt ur
mătoarele:
nAportul optim de vitamine, oligoele
mente şi aminoacizi necesari susţinerii linii
lor metabolice şi enzimatice ale organismu
lui (Spirulină, Ulei de cătină, Hofimel, Omega
3 ulei de peşte).
nCreşterea capacităţii de apărare a or
ganismului şi diminuarea frecvenţei pusee
lor respiratorii (Echinacee, Spirulină, Flavo
vit C, Tinctură de patlagină, Omega 3 -ulei
de peşte).
Pentru dumneavoastră, doamnă A.T,
vă recomand următoarea asociere de pro
duse Hofigal:
Spirulină - capsule de 500 mg, 6 cap
sule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de
minute înainte de mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni.
Complet Antioxidant Hofigal - 3 com
primate pe zi (1+1+1), administrate după
mesele principale, 20 de zile pe lună, timp
de 3 luni.
Coenzima Q10 în ulei de cătină - 6 cap
sule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de
minute înainte de mesele principale, 20 de
zile pe lună; apoi, după o pauză de 10 zile,
continuaţi cu 4 capsule pe zi (1+2+1 sau
2+0+2), administrate tot înainte de mese,
20 de zile pe lună, în următoarele 3 luni.
Mag Anghinar - 6 comprimate pe zi
(2+2+2), administrate cu 30 de minute îna
inte de mesele principale, 20 de zile pe lună,
timp de 3 luni.
Echinacea - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni.
Tinctură de ienupăr - 30-45 picături
pe zi (10-15 picături de 3 ori pe zi), diluate
în 50 ml de apă plată şi băute după mese
le principale, zilnic, timp de 3 săptămâni;
apoi, după o pauză de o lună, se poate re
lua administrarea de tinctură de ienupar, în
acelaşi mod, tot timp de 3 săptămâni, după
care încetaţi administrarea de tinctură.
Gemoderivat din muguri de coacăz

negru - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
de apă plată, băută cu 15 minute înainte de
masa de dimineaţă, zilnic timp de 3 luni.
Gemoderivat din muguri de nuc – o
monodoză pe zi, diluată în 50 ml de apă pla
tă şi băută cu 15 minute înainte de masa de
prânz, zilnic, timp de 3 luni.
Gemoderivat din muguri de castan
sălbatic - o monodoză pe zi, diluată în 50
ml de apă plată şi băută cu 15 minute înain
te de masa de seară, zilnic, timp de 3 luni.
Ven.Hof - gel pentru îngrijirea picioare
lor - se face masaj la nivelul membrelor infe
rioare folosind gelul în sensul de întoarcere
a circulaţiei sangvine (mişcarea de masaj
va fi efectuată de la gamba piciorului spre
coapsă), zilnic, timp de 3 luni.
Produsul Ven Hof, datorită compoziţi
ei sale (extracte din fructe de afin, frunze
de alun, frunze de viţă de vie, muguri de
castan, ulei esenţial de cimbru), prezintă o
excelentă acţiune de îmbunătăţire a circu
laţiei sangvine la nivelul membrelor, com
bătând senzaţia de picioare grele, umflate
şi având un efect benefic, de ameliorare a
simptomatologiei tromboflebitice.
Obiectivele acestui tratament sunt ur
mătoarele:
nCombaterea anemiei, a lipsei de mi
croelemente (calciu, magneziu) şi vitamine
(Spirulină, Complet antioxidant, Mag An
ghinar).
nCombaterea simptomatologiei speci
fice infecţiilor urinare (Spirulină, Echinacea,
Tinctură de ienupăr, gemoderivate din mu
guri de coacăz negru, muguri de nuc, Coen
zima Q10 în ulei de cătină).

nÎmbunătăţirea circulaţiei sangvine ve
noase, de întoarcere, la nivelul membrelor
inferioare şi combaterea fenomenelor de
tromboflebită (Spirulină, Complet Antioxi
dant, gemoderivate din muguri de castan
sălbatic, muguri de coacăz negru şi trata
ment local cu Ven Hof-gel si Coenzima Q10
în ulei de cătină).
Pentru combaterea fenomenelor de
ateroscleroză incipientă, împreună cu Spi
rulina, Complet antioxidant, Coenzima Q10
în ulei de cătină, mai pot fi administrate,
simultan, şi Omega 3 -ulei de peşte 6 cap
sule pe zi (2+2+2), după mesele principale,
timp de 20 de zile; apoi, după o pauză de 10
zile, veţi continua cu 4 capsule pe zi (1+2+1
sau 2+0+2), 20 de zile pe lună, următoarele
2 luni.
De asemenea, pot fi asociate Flavovit C
a 500 mg - 3 comprimate pe zi, după mesele
principale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni,
şi Neuromion - 6 comprimate pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni.
Asocierea acestor suplimente alimen
tare are drept rezultat îmbunătăţirea per
formanţelor intelectuale, îmbunătăţirea
transmiterii influxului nervos la nivelul celu
lei cerebrale, combaterea fenomenelor de
senescenţă şi ateroscleroză, îmbunătăţirea
memoriei şi a funcţiilor cognitive vizuale.
Pentru date suplimentare, vă rog să
ne contactaţi la telefon 021/3340026 sau
0730087673, zilnic, de luni până vineri, între
orele 9.00-14.00. Mult succes!
- continuare în pagina 46 -
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Tratamentul natural
al Parkinsonului
„Am fost diagnosticat cu ateroscleroză
cerebrală avansată, Parkinson, CICD,
diabet zaharat tip II, gonartroză bilaterală, angioscleroză retiniană avansată,
vă rog să-mi recomandaţi un tratament
din plante.“ (T.G.,86 de ani,din Iaşi)
Din documentaţia trimisă pe adresa
redacţiei, rezultă că suferiţi de mai multe
afecţiuni specifice vârstei a treia, dintre care
reţinem: HTA, CICD, DZ tip II complicat cu
retinopatie şi neuropatie diabetică, maladia
Parkinson, ASC avansată, arteriopatie mem
bre inferioare, insuficienţă venoasă cronică
membre inferioare, gonartroză bilaterală,
lumbago cronic cu discartroză. Din investiga
ţiile de laborator, reţinem o glicemie cu valori
ascendente, până la 127mg/ml, un examen
oftalmologic care precizează angioscleroză
retiniană avansată, rezultatul unei oscilome
trii recente indică 1,5 la extremitatea distală
membru inferior stg. şi 0 la extremitatea in
ferioară membru inferior dr; de asemenea,
reţinem o hipertrigliceridemie (180mg/dl).
Toate acestea mă determină să vă recomand
respectarea indicaţiilor şi tratamentului alo
pat prescris de medicul specialist neurolog şi
internist, de medicul diabetolog. De aseme
nea, vă recomand menţinerea şi respectarea
programărilor la controlul medical periodic,
pentru reevaluarea stadiilor de boală şi re
configurarea terapeutică; în paralel cu aceste
tratamente alopate, vă recomand asocierea
următoarelor produse Hofigal:
lSpirulină a 500 mg., 9 capsule/zi
(3+3+3), administrate cu 30 minute înainte
de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
lCoenzima Q10 în ulei de cătină Forte, 3 capsule/zi (1+1+1), administrate după
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
lUlei de cătină, 6 capsule/zi (2+2+2),
administrate înainte cu 30 de minute de
mesele principale, 20 zile/lună, cu 10 zile de
pauză, timp de 3 luni.
lFitodiab, 6 comprimate/zi (2+2+2),
administrate în timpul meselor, zilnic, timp
de trei luni.
lNeuromion, 6 comprimate/zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni.
lFiamarant, 4 comprimate/zi (1+2+1),
administrate după mese, zilnic, timp de 3
luni.
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lRedigest, 6 capsule/zi (2+2+2), admi
nistrate 30 minute înainte de mesele princi
pale, zilnic, timp de 3 luni.
lOmega 3 în ulei de peşte, 6capsule/
zi (2+2+2), administrate după mesele prin
cipale, zilnic, timp de 3 luni.
lFlavovit C a 500 mg., 3 comprimate/
zi (1+1+1), administrate după mesele prin
cipale, zilnic, 3 luni.
lGemoderivat 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.
lGemoderivat din muguri de castan
sălbatic, o monodoză/zi, diluată în 50 ml.
apă plată şi băută la ora 10, zilnic, timp de
3 luni.
lGemoderivat din muguri de castan sălbatic, o monodoză/zi, diluată in 50
ml. apă plată şi băută cu 15 min. înainte de
masa de prânz, zilnic, timp de 3 luni.
lGemoderivat din scoarţă de salcie,
o monodoză/zi, diluată în 50 ml. apă plată şi
băută cu 15 min. înainte de masa de seară,
timp de 3 luni.
Pentru simplificarea modalităţii de ad
ministrare, tratamentul poate fi împărţit în
două etape: în prima etapă, vor fi adminis
trate doar produsele finite fitoterapeutice
(Spirulina, Coenzima Q10 în ulei de cătină,
Ulei de cătină, Fitodiab, Fiamarant, Redigest,
Omega 3 - ulei de peşte, Flavovit C). Durata
acestei prime etape este de 3 luni, apoi con
tinuaţi cu etapa a doua, în care veţi lua doar
Spirulină, Fitodiab, Redigest, Coenzimă Q10
în ulei de cătină şi Gemoderivat de muguri
de plop negru, de muguri de coacăz negru,
de muguri de castan sălbatic, de scoarţă de
salcie, tot timp de 3 luni.
Obiectivele acestui tratament sunt ur
mătoarele:
ncreşterea şi îmbunătăţirea transmiterii
influxului nervos la nivelul SNC şi periferic,
ameliorarea reactivităţii la factorii de stres
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din mediul înconjurător (prin administrarea
de Spirulină, Neuromion, Omega 3 - ulei de
peşte, Coenzimă Q10 în ulei de cătină, Ulei de
cătină, Flavovit C )
nasigurarea aportului optim de mine
rale, vitamine, acizi graşi şi aminoacizi esen
ţiali, pentru menţinerea liniilor metabolice şi
enzimatice (prin administrarea de Spirulină,
Coenzima Q10 în ulei de cătină, Ulei de cătină,
Fiamarant, Redigest, Omega3-ulei de peşte)
nîmbunătăţirea circulaţiei sangvine în
teritoriul cerebral, miocardic şi la nivelul ex
tremităţilor, îmbunătăţirea întoarcerii sangvi
ne venoase (prin administrarea de Coenzimă
Q10 în ulei de cătină, Ulei de cătină, Spirulină,
Omega3-ulei de peşte, Gemoderivat din
muguri de plop negru, din muguri de castan
sălbatic, din muguri de coacăz negru)
nreducerea fenomenelor inflamatorii
reumatice (prin administrarea de Coenzimă
Q10 în ulei de cătină, Ulei de cătină, Spiruli
nă, Omega 3-ulei de peşte, Fiamarant, Ge
moderivat din muguri de coacăz negru, din
scoarţă de salcie)
nscăderea valorilor glicemiei şi comba
terea, ameliorarea complicaţiilor neurologi
ce şi vasculare (prin administrarea de Spiruli
nă, Fiamarant, Fitodiab, Neuromion, Omega
3-ulei de peşte, Flavovit C, Gemoderivat din
muguri de plop negru, din muguri de castan
sălbatic, din muguri de coacăz negru)
nîmbunătăţirea metabolismului celulei
cerebrale, creşterea secreţiei de hormoni
cerebrali, diminuarea fenomenelor de ASC
şi Parkinson (prin administrarea de Spiru
lină, Coenzimă Q10 în ulei de cătină, Ulei de
cătină, Neuromion, Omega 3-ulei de peşte,
Flavovit C, Fiamarant, Gemoderivat din mu
guri de coacăz negru)
Pentru eventualele clarificări, vă rog să
mă contactaţi la telefon 021/3340026 sau
0730087673.Vă doresc multă sănătate!
Dr. TEODOR SISSEA

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
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