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Parteneri:

Editorial

Secretele postului util,
plăcut şi binefăcător

Spirulina şi Cătina

Spirulina este o algă pluricelulară cu
diverse forme de spirală.
A constituit hrana faraonilor. Acum
sunt date care arată că a reprezentat hrană
cu peste 15.000 ani în urmă. Se ştie astăzi că
spirulina conţine până la 75% proteine, din
care peste 50% sub formă de albumină, foarte uşor asimilabilă, ceea ce explică rapiditatea
creşterii vitalităţii organismului.
Astăzi spirulina se produce în foarte
multe ţări, iar consumul anual creşte exponenţial. Este hrana de bază a sportivilor, mai
ales a celor de performanţă, dar şi a copiilor
şi bătrânilor.
Această algă albastră-verzuie (filiformică, vizibilă numai la microscop) conţine
în pereţii celulelor un polimer mucilaginos
care este uşor descompus de către sucurile
digestive ale omului.
Comparată cu alte alge, cum ar fi mult
discutata Chlorella - algă unicelulară, dar
cu o membrană celulozică, ce nu poate fi
distrusă decât parţial la nivelul stomacului animalelor rumegătoare, Spirulina se
detaşează prin uşurinţa descompunerii ei de
către echipamentul enzimatic uman.
Mai mult, peretele celular al Spirulinei
platensis conţine alginaţi sub forma sărurilor
de potasiu, polizaharide poliaminice (acide),
biocompatibile, capabile să elimine din
organismul uman sau animal radionuclidele
şi elemente grele de tipul plumbului (cu
aplicaţii directe în eliminarea acestora din
organismul bolnavilor de saturnism).
U.M. Romanenko arată într-un experiment că “utilizarea alginatului din Spirulină
ca adaos alimentar timp de o lună, scade
cantitatea de stronţiu radioactiv şi cesiu 137
cu 66,9%.”
Din aceste experienţe şi nu numai, se
concluzionează clar că Spirulina are o puternică activitate radioprotectoare.
Spirulina constituie de fapt un “depozit”
de substanţe biologic active necesare pentru
sănătatea omului în actualele condiţii de
viaţă, mai mult sau mai puţin ecologică.
“În lumea actuală tragedia ecologiei s-a
transformat în tragedia endoecologiei” (care

priveşte interiorul organismului) spunea
Soloviov.
Degradarea sănătăţii umane se observă
în special în regiunile numite zone ale ecologiei, nu în zonele de sărăcie, deoarece hrana
este folosită în proporţii mari cu conservanţi.
Acolo unde ”civilizaţia” a pătruns alături
de profitori se observă scăderea natalităţii,
creşterea mortalităţii, apariţia unor boli necunoscute, dezastrul bolilor de bătrâneţe etc.
Catastrofele de tipul celei de la Cernobîl,
poluarea necontrolată timp de mulţi ani a
mediului ambiant de către degajările şi reziduurile industriale “murdăresc” tot mai mult
organismul uman. Mulţi dintre noi cunosc
câte investiţii se făceau fără a acorda importanţa cuvenită mediului înconjurător pentru
că erau considerate “investiţii neproductive”.
Din păcate, viaţa de azi nu oferă nimic în
plus, ba mai mult, nimeni nu mai urmăreşte
starea ecologică în ansamblu. Nimeni nu mai
ştie ce consecinţe dezastruoase a avut acest
Cernobîl. Ziarele abundă cu ştiri care de care
mai senzaţionale despre crime şi criminali,
implicând în special tinerii, dar nimeni nu
mai ia în consideraţie faptul că aceştia fac
parte din generaţia Cernobîl, că s-au născut
într-un fond de radioactivitate ce le-a marcat
sistemul nervos, comportamentul, alterându-le raţionamentul şi dezumanizându-i.
Am uitat. Trist. Şi asta pentru că greutăţile
zilei copleşesc, încât acte majore din trecut
sunt deja “uitate”, trecute la capitolul “vinovat
este comunismul”. Dar ce putem face azi?
După părerea mea, introducerea Spirulinei în alimentaţia tineretului, minim 10 ani,
este o necesitate a organismului uman.
De ce ignorăm aerul poluat, apa infestată, produsele de proastă calitate (în special
din import), nitriţii din sol, mercurul şi
plumbul în atmosferă, pesticidele dintre cele
mai “eficiente” şi toxice cât cuprinde, insectofungicidele şi, mai nou vaccinările?
În aceste condiţii nu este de mirare că
toate aceste produse toxice se acumulează în
ficat, splină, măduvă, glandă tiroidă, mase
limfatice, alte organe, distrug sau modifică
sisteme enzimatice sau hormonale şi apar

Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

monştrii pe care-i trâmbiţează cu mult scandal unele ziare. Rezultatul acestor intoxicări
lente din alimentaţia curentă conduc la o
funcţionare parţială, anormală; schimbul
de substanţe se denaturează într-atât încât
însăşi organele încep să producă toxine,
organismul este cuprins de reacţii în lanţ, de
confuzii şi în final survine aşa-zisa otrăvire
“ecologică”, prin reducerea activităţii sistemului imunitar.
În acest mod mecanismele de apărare
slăbesc, apare imunodeficienţa secundară,
apar dezvoltări haotice, subordonarea sistemelor iese de sub control, cu alte cuvinte
se creează terenul favorabil pentru apariţia
diverselor boli precum ateroscleroza, stenozele, pneumonia, tromboflebitele, cancerul,
pierderea memoriei etc.
Şi... începem tratamentul alopat, care
„poluează” în continuare organismul. Am
fost impresionat de recunoaşterea de către
un profesor universitar, medic respectat, a
faptului că multe medicamente produc aşa
zisul „ficat gras” (steatoza hepatică).
Ei bine, toate acestea cer şi Domnul a
dat o perioadă de post înainte de sărbători.
Dezintoxicarea este strict necesară, mai
ales că după Crăciun folosirea fără masură
a cărnii de porc va contribui şi mai mult la
intoxicarea organismului.
- continuare în pagina 44 -
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Sănătatea sufletului

Semnificaţia Naşterii
Domnului nostru
Iisus Hristos (Crăciunul)

S

ărbătoarea Naşterii Mântuitorului nostru
Iisus Hristos este prin excelenţă sărbătoarea
familiei, a bucuriei, a bunătăţii lui Dumnezeu, care prin Fiul Său îl eliberează pe om
din starea de singurătate şi de robie a păcatului, aducându-l la bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Vestea
Naşterii Domnului este
un motiv de bucurie mare pentru toţi cei
care o primesc cu credinţă, o bucurie duhovnicească pe care o dăruieşte nouă
Dumnezeu -Tatăl în Fiul Său, HristosMântuitorul, prin lucrarea Sfântului Duh, în Biserică şi în sufletele
credincioşilor. Bucuria credinţei
se intensifică şi se statorniceşte
prin rugăciune fierbinte, prin
pocăinţă şi iertare de păcate,
prin eliberarea de patimi, prin
cuvântul bun şi prin fapta cea
bună, prin viaţă curată şi iubire sfântă. De aceea Naşterea
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos se prăznuieşte prin
excelenţă în spaţiul liturgic al
Bisericii, prin participarea la
sfintele slujbe oficiate cu acest
prilej, prin post, spovedanie şi
euharistie.
An de an, Postul Naşterii
Domnului ne pregăteşte duhovniceşte pentru a putea cunoaşte şi
sărbători venirea Pruncului Hristos
pe pământ. Pentru a-L primi şi recunoaşte pe Domnul Care vine, avem
nevoie de daruri pe care postul, acest „tămăduitor al sufletelor”, ni le aduce: unora ne linişteşte mânia, altora ne redă înţelepciunea; unora
ne trezeşte dorinţa de rugăciune sau ne redă curăţia în
gânduri, altora ne pune frâu şi măsură limbii; unora ne întoarce
privirile care se îndreaptă cu curiozitate înspre ceilalţi, învăţându-ne să ne amintim propriile noastre greşeli; altora ne împrăştie
încet încet întunecimea şi ne ridică vălul în care păcatul şi

2

Decembrie 2008 / Ianuarie 2009 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

ne-simţirea faţă de Dumnezeu învăluie sufletul lăsându-ne să-L
vedem, cu mintea şi cu inima, duhovniceşte. Postul ne pregăteşte
pentru a ne deschide inima către Hristos care vine să vieţuiască
printre oameni şi să ia chip în noi.
Liturghia săvârşită pe pământ de păstorii sufleteşti ai Bisericii
lui Hristos se uneşte cu Liturghia cerească săvârşită necontenit de către îngeri în ceruri. Sfântul Evanghelist Luca
ne istoriseşte că, la Naşterea Domnului, împreună cu îngerul binevestitor, s-a mai arătat
păstorilor şi “mulţime de oaste cerească
lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi
pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 13-14). După
cum odinioară îngerii şi păstorii
turmelor de oi de la Betleem au
vestit Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos “cu bucurie
mare”, ca fiind o minunată lucrare cerească împlinită pentru mântuirea oamenilor, aşa
şi astăzi, în Biserica Ortodoxă, copiii şi tinerii, asemenea
îngerilor, şi preoţii, păstori ai
comunităţilor de creştini, asemenea păstorilor de la Betleem, vestesc în Ajunul Crăciunului Naşterea Domnului,
cântând troparul praznicului
şi arătând icoana slavei Naşterii
Domnului, din casă în casă, iar
apoi se întorc la Casa Domnului, în
Biserică, să slăvească şi să laude împreună, cu mare bucurie, taina Naşterii
Domnului, iubirea milostivă şi minunată
a lui Hristos pentru oameni.
Astfel, pe lângă aspectul liturgic - sacramental - al sărbătorii Naşterii Domnului există şi o
dimensiune populară, a datinilor străbune, fiecare zonă
a ţării noastre având tradiţii populare specifice, a căror varietate
reflectă multiplele posibilităţi şi forme de laudă adusă lui Dumnezeu. Dintre acestea cele mai răspândite forme populare de sărbătorire a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos sunt colindele.

Sănătatea sufletului

Colinda - Biblia nescrisă
a Naşterii Domnului
În fiecare an, mergând din casă în casă, în liniştea nopţii de
dinaintea sărbătorii Crăciunului, colindătorii reactualizează simfonia divină a cetelor îngereşti şi cântarea păstorilor ce au vestit
Naşterea Domnului, în urmă cu 2000 de ani. Colindele se cântă
în cor, împreună, în stare de comuniune, pentru că persoanele
care le cântă - copii, tineri sau
vârstnici - reprezintă cetele de
îngeri care au cântat la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos
în Betleem.
Colindele se cântă în comuniune, pentru că ele reprezintă credinţa Bisericii, iar Biserica este adunarea oamenilor
în iubirea Preasfintei Treimi.
Versurile colindelor istorisesc
toate evenimentele care s-au întâmplat la naşterea Mântuitorului
lumii: cum au ajuns Iosif şi Maria
la Betleem, locul în care s-a născut Mesia, primele personaje care
au aflat de marea bucurie (păstorii, magii), steaua călăuzitoare.

Prezenţa
permanentă a lui
Hristos între noi
Încă de începuturile sale,
poporul nostru şi-a creat o formă proprie de a înţelege şi trăi
marile evenimente din viaţa
creştină. Astfel, la români, cel
mai original mod de cinstire
a Naşterii Domnului este colinda. Colinda reprezintă un
mod de a ne pregăti pentru
Crăciun şi de a serba bucuria
lui, ca întâlnire a noastră cu sfinţenia şi cu bunătatea lui Hristos
Dumnezeu. Colinda este o Evanghelie populară, o Biblie nescrisă
a Naşterii Domnului. Readucerea în atenţie a Naşterii Domnului în fiecare an ne arată că sărbătoarea Crăciunului este prezenţa
permanentă a lui Hristos între noi.
Colindele prezintă o valoare nepreţuită prin originea şi mai
ales prin vechimea lor. Ele reprezintă cântecul nostru strămoşesc
şi una dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului
religios românesc. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sublinia
contemporaneitatea deodată cu tradiţionalitatea acestor cântări,
statornicia şi prospeţimea acestora. Ele reprezintă legătura vie a
credinţei Bisericii şi a iubirii ei faţă de Hristos-Domnul, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui Hristos Cel veşnic, Care S-a făcut
om. Colindele sunt ecoul popular, poetic şi artistic al cântărilor
bisericeşti liturgice. În colinde se arată familiaritatea oamenilor cu
Dumnezeu-Copilul, cu Pruncul Iisus, Cel ce este “mititel, înfăşeţel, în scutec de bumbăcel”.

Mijloacele populare
de exprimare a Ortodoxiei
Spre deosebire de alte popoare, unde colindele sunt mai mult
produse muzicale artistice, colindele româneşti sunt apreciate îndeosebi pentru profunzimea şi valoarea lor teologică. Sunt inspirate din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie, din slujbele divine
şi din iconografie. Sub forma versului naiv popular, ele prezintă de
fapt dogma ortodoxă. Nici
una dintre învăţăturile de
bază ale credinţei creştine
nu este uitată sau nefolosită
în colindele noastre româneşti. Majoritatea colindelor au în centru persoana
Mântuitorului, descriind
mai ales întruparea şi naşterea Lui. De asemenea, este
prezentă în colindele româneşti, alături de Fiul său
iubit, Maica Domnului, care
ocupă un loc central în evlavia şi în cultul ortodox.
Păstrând şi mărturisind aceleaşi adevăruri de
credinţă, colindele s-au numărat printre mijloacele populare cele mai eficiente de
apărare a Ortodoxiei, atunci
când prozelitismul eterodox
încerca să rupă unitatea
de credinţă a ortodocşilor,
pentru a dezmembra, în
acelaşi timp şi unitatea lor
naţională.
Însă, pe lângă mesajul
ceresc al mântuirii, colindele au format şi o şcoală
de încurajare, de nădejde
şi de virtuţi morale în viaţa
credincioşilor, exprimând
dragostea de oameni, întrajutorarea, smerenia, ascultarea şi bunătatea, cinstea, dragostea
de ţară, eroismul, bucuria sărbătorilor, dorinţa de prosperitate,
belşug şi pace, ca idealuri nepieritoare şi caracteristici esenţiale ale
sufletului poporului nostru.
De asemenea, este prezentă în colinde natura care se bucură
deopotrivă cu oameni la Naşterea Domnului. „Florile de măr”,
„florile dalbe”, „flori dintre flori ” se reînnoiesc în fiecare an în
mersul colindelor, căci şi ele au aşteptat pe Răscumpărătorul lor.
Astfel, în armonia ce se stabileşte între cer şi pământ, cântarea îngerilor ce vestesc pacea divină se răsfrânge în colind ca o revărsare
de har ce inundă tot universul.
Dincolo de orice aspect, Sărbătoarea Naşterii Domnului - fie
că este privită din punct de vedere strict teologic sau al tradiţiilor
populare – rămâne prin excelenţă sărbătoarea familiei, a iubirii, a
bucuriei şi a bunătăţii lui Dumnezeu manifestată faţă de oameni.
Diac. Dumitru - Ionuţ Popescu
Decembrie 2008 / Ianuarie 2009 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

3

Sănătatea minţii şi a trupului

FORŢA VITALĂ
Fiinţa umană este un sistem integrat, acţionând tot timpul prin trei nivele distincte:
mental, emoţional şi fizic, nivelul mental fiind
cel mai important, urmat de cel emoţional.
Din momentul naşterii fiinţa umană
trăieşte într-o continuă dinamică cu mediul, care îi afectează organismul în diferite
moduri şi este deci obligat să se adapteze
continuu în vederea obţinerii unui echilibru
dinamic.
Nivelurile mental, emoţional şi fizic nu
sunt complet separate între ele, aflându-se
într-o permanentă interacţiune. Gradul de
sănătate sau de boală al individului poate fi
determinat evaluând aceste niveluri. Există
o ierarhizare şi în cadrul acestor trei niveluri
de bază.
Planul mental este văzut ca fiind cel
mai central, cel mai înalt ierarhic, pentru că
pe acest nivel există funcţiile cruciale exprimării individului.
Planul fizic, deşi important, este totuşi
listat ca fiind cel mai periferic sau mai puţin
semnificativ în această ierarhie.
În interiorul fiecărui plan există o ierarhie a funcţiilor individuale.
În cazul unui stimul morbid, mecanismul de apărare al organismului creează
cea mai bună apărare posibilă la un anumit
moment, încercând întotdeauna să limiteze
simptomele la nivelurile cele mai periferice.
Ce înţelegem însă prin mecanism de apărare al organismului voi încerca să clarific mai
departe. Această noţiune destul de vagă la
prima vedere are o expresie bine cunoscută
la nivel fizic pentru orice medic, luând forma sistemului imunitar, endocrin şi nervos.
Dar există o expresie a mecanismului
de apărare atât la nivel emoţional cât şi la
nivel mental, sub forma unui tot înalt sistematizat, care funcţionează unitar şi coerent,
apărând organismul în cea mai bună manieră posibilă şi în orice moment. Funcţia
mecanismului de apărare este să protejeze
regiunile fizice cât şi pe cele psihice şi spirituale ale organismului.
Acest mecanism de apărare face parte
dintr-o structură energetică a organismului,
un fel de câmp elecrodinamic pe care vechii
homeopaţi au denumit-o, în mod arbitrar
“forţa vitală”. În paragraful 9 din Organon, Hahneman, referindu-se la acestă forţă vita-
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lă, afirmă că dinamismul (energia) care animă
corpul material (sau anatomic) coordonează
toate funcţiile vitale şi părţile organismului şi
le menţine într-o admirabilă armonie astfel
încât mintea să poată acţiona pentru atingerea scopurilor înalte ale existenţei.
Corpul omenesc fără această structură
numită forţă vitală nu poate avea senzaţii,
funcţii şi nu se poate autoconserva. Ea răspunde de senzaţii, de realizarea funcţiilor
vitale vieţii şi animă organismul material
atât în starea de sănătate cât şi în cea de
boală (paragraful 10 Organon).
Cu alte cuvinte, ea direcţionează toate
aspectele vieţii organismului: se adaptează
la influenţele mediului, animă viaţa emoţională a individului, îi conferă gânduri şi creativităţi şi îl conduce la inspiraţia spirituală
(Vithoulkas, Ştiinţa Homeopatiei)
În paragraful 11 din Organon, Hahneman menţionează că atunci când o persoană se îmbolnăveşte, această forţă vitală
prezentă peste tot în corp este în mod fundamental perturbată de influenţa dinamică
a unui agent nociv, această perturbare a
forţei vitale ducând la apariţia simptomelor
dezagrabile ce însoţesc unele procese injurioase pe care le numim boli.
Pentru a se produce o modificare în
frecvenţa de vibraţie a forţei vitale, trebuie
ca dinamismul agentului patogen să aibă o
frecvenţă de vibraţie corespunzătoare cu a
organismului, şi totodată să fie depăşită o
anumită “amplitudine prag”. Interacţiunea
cu forţa vitală va duce la o modificare a
frecvenţei acesteia, ceea ce duce şi la modificarea susceptibilităţii organismului, adică
aceeaşi forţă vitală nu va mai putea interacţiona (ca nivel energetic vibratoriu) cu
agenţi patogeni care au aceeaşi frecvenţă
vibratorie cu cea a primului stimul. Ca urmare, infectarea cu un anumit virus fereşte
de infectarea cu virusuri similare. Însă poate
duce, prin modificarea frecvenţei vibratorii
a forţei vitale, la posibila suprainfectare sau
la fungi, care au frecvenţe vibratorii mai joase. Un efect similar de coborâre a frecvenţei
vibratorii îl poate avea o intervenţie terapeutică supresivă (gen tratament antibiotic).
Principiul rezonanţei face organismul
susceptibil nu numai pe un anumit nivel de
bază (vibratoriu) la un anumit moment. Un
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individ de pe un anumit nivel energetic nu
poate face stări patologice corespunzătoare unui alt nivel energetic. De exemplu, pacienţii cu SIDA sunt imuni la infecţii gonococice, sau pacienţii cu psihoze nu fac gripă
decât foarte rar. Deci o persoană de pe un
anumit nivel nu va face o anumită boală
fie pentru că este prea bolnavă, având o
frecvenţă a vibraţiei corespunzătoare unor
nivel mai profunde de rezonanţă, fie este
prea sănătoasă, cu o frecvenţă a vibraţiei
superioară. Deci, cu cât o persoană este mai
psihotică, cu atât este mai puţin posibil să
facă o boală acută. S-a observat în anumite
clinici de psihiatrie că bolnavii care făceau
boli acute (gripe, pneumonii) aveau o luciditate mentală foarte bună, care dispărea
imediat ce se vindeca boala acută.
Un şoc sau stimul poate acţiona fie fizic
fie emoţional, fie mental, cu condiţia ca organismul să fie susceptibil la frecvenţa vibratorie
a stimulului. Stimulul poate fi un şoc emoţional, o epidemie de gripă sau o suprasolicitare
mentală. Dacă stimulul este suficient de puternic, forţa vitală va duce la apariţia simptomelor ca mecanism de echilibrare.
Forţa vitală care are însă calitatea de inteligenţă va prefera să producă simptome
pe un nivel cât mai periferic al organismului, va prefera în măsura în care este posibil
(depinzând şi de susceptibilitatea înnăscută) să manifeste simptome în planul fizic
cât mai periferic, adică la nivelul pielii sau
mucoaselor. Este ca o cetate asediată care
împinge problemele sau atacatorii la cel
mai periferic simţ de apărare.
Dacă prin metode supresive (ce nu cresc
frecvenţa de vibraţie a organismului) forţei
vitale nu i se permite manifestarea simptomelor la acest nivel (tratamentul simptomatic), vor fi împinse manifestările către un
nivel mai profund, fie fizic (un organ mai important - vezi chisturile sau fibroamele uterine care apar după supresia timp de ani a
scurgerilor vaginale), fie emoţional (o fobie,
o depresie, stare de anxietate), fie mental
(tulburări de memorie, concentrare).
Astfel, influenţe benefice pot să apară
virtual în orice tip de terapie dar în majoritatea cazurilor, se produc accidente, pentru
că nu sunt respectate principiile prin care
frecvenţa de rezonanţă a agentului terapeutic să se potrivească cu cea a bolii. Multe
dintre aceste cazuri sunt apoi supresate de
o terapie neadecvată.(Dr. Omer Secil, Note
de curs, 2006)
Farm. Gabriela Vlăsceanu

Interviu

La HOFIGAL,
Natura nu minte
niciodată!

Interviu cu Ing. chim.
Ştefan Manea,
Director general Hofigal

Domnule director general, vă propun
ca pentru început, în dialogul nostru,
să punctaţi câteva repere din identitatea firmei Hofigal.
Hofigal a fost infiinţată la 17 aprilie
1990. Denumirea de Hofigal vine de la
HO – Homeopatie, FI – Fitoterapie, GAL –
Galenice. Până în prezent am dezvoltat partea fitoterapeutică şi galenică; suntem într-un
avansat proces de a a pune la dispoziţia publicului şi variante de tratament homeopatic.
Am început cu o activitate restrânsă de
fabricare a substanţelor active de origine
vegetală, materii prime pentru producătorii
de medicamente, suplimente alimentare şi
cosmetice. La numai un an de la înfiinţare,
am ieşit pe piaţă cu primele două produse
concepute şi realizate în regie proprie. Astăzi, la mai bine de un deceniu şi jumătate
de activitate, avem un potofoliu de peste
450 de produse. Suntem singura şi cea mai
mare firmă de producţie de medicamente
naturale cu capital integral românesc.

Din punctul dumnevoastră de vedere,
ce este definitoriu în activitatea firmei
pe care o conduceţi?
Suntem o companie integrată, specializată în fabricaţia produselor exclusiv naturale, având caracteristic faptul că ne producem
majoritatea materiilor prime în serele şi pe
terenurile agricole proprii. Materiile prime
active folosite se obţin complet controlat, în
cadrul unei agriculturi convenţionale, aflată în plin proces de conversie la agricultură
ecologică. Iniţial, s-au ecologizat terenurile
prin cultivare succesivă a diverse specii de
plante ce au extras din sol toate substanţele
care ar fi putut impurifica viitoarele recolte.
Apoi, s-au cultivat plantele folosite ca surse
de materii prime active, fără îngrăşăminte
chimice, erbicide, stimulatori şi alte tipuri de
tratamente chimice, ce ar fi putut să impuri-

fice culturile realizate şi, implicit, produsele
finale. La Hofigal toate produsele sunt
obţinute pe baza unor reţete şi tehnologii
proprii, brevetate în ţară, multe dintre aceste
find premiere mondiale absolute. Determinant în activitatea companiei noastre este
asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei
tuturor produselor, precum şi obţinerea de
ingredienţi farmaceutici activi de natură vegetală ce corespund în totalitate normelor
ecologice internaţionale în vigoare. Toate
etapele procesului, de la cultivare (pre-procesare, procesare plantă), până la faza de
produs finit sub formă de medicamnte, suplimente alimentare, cosmetice şi ceaiuri,
respectă cerinţele internaţionale privind
cultivarea, recoltarea şi prelucrarea plantelor. Din punct de vedere al calităţii produselor, indiferent de etapă, acestea îndeplinesc
cerinţele Farmacopeei Europene, completată cu cele ale altor farmacopei de circulaţie
internaţională, precum şi exigenţele de calitate proprii filosofiei Hofigal.

PREMIERE MONDIALE - MONODOZELE
ŞI COSMETICELE FĂRĂ E-uri
Cum se materializeză aceste exigenţe
de calitate?
Laboratoarele de control al calităţii produselor sunt dotate cu echipamente moderne şi operează cu un personal instruit,
cu multă experienţă. Toate materiile prime
procurate sau proprii, precum şi produsele
finite sunt supuse unor controale interfazice. La rândul lor, toate liniile de fabricaţie respectă cerinţele de funcţionare GMP.
Echipamentele tehnologice de producţie,
de măsură şi control sunt de ultimă generaţie. Dotarea tehnică modernă şi numeroasele tehnologii proprii, brevetate în ţară şi
- continuare în pagina 6 -
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Interviu
- continuare din pagina 5 premiate la târgurile internaţionale, au făcut
ca produsele hofigal să se constituie în
adevărate premiere pe plan mondial. Aş da
aici doar câteva exemple. Este vorba de cea
mai mare concentraţie de caroten în ulei de
cătină, de proteină în Spirulină, Coenzima
Q10 în ulei de cătină, tehnologia de obţinere a Mag Anghinarului, cu concentraţii de cinarină de peste 4,5% faţă de 1,25% obţinut
pe plan mondial, concentraţie de antociani
de 1,8% în extractul de afine, recent gama
de gemoderivate la monodoze, de vinuri
medicinale, şi lista ar putea continua. Poate, o dovada a preocupării noastre pentru
calitatea produselor este demonstrată şi de
cele peste 80 de medalii obţinute la concursurile interne şi internationale, dintre care
45 de aur.

Evident că orice produs nou include
şi o imensă muncă de cercetare. Cum
se desfăşoară activatea de cercetare la
Hofigal?
Produsele noastre sunt rezultatul unei
îndelungate şi susţinute activităţi de cecetare şi dezvoltare desfăşurate în laboratoarele noastre de către colectivul propriu
de cercetători, doctori în ştiinţe (famacişti,
ingineri chimişti, medici, biologi, microbio
logi, biochimişti, chimişti, agronomi). Acest
colectiv colaborează cu cele mai importante instituţii de învăţământ superior şi cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare
din România. Actualmente, cofinanţăm
numeroase teme de cercetare din Planul
Naţional de Cercetare, la care se adaugă
o multitudine de proiecte de cercetare internă. Aşa cum am am mai precizat, urmare a acestui volum intens de activitate de

6

cercetare, portofoliul de produse a ajuns în
prezent la peste 450. Suntem permanent
preocupaţi de studiul şi introducerea de
terapii noi şi ca un exemplu recent aş da
gama de Gemoderivate, sub formă de extracte hidrogliceroalcoolice, obţinute din
produse vegetale proaspete aflate în faza
de creştere (muguri, boboci, amenţi, mlădiţe, scoarţa ramurilor tinere, scoarţa internă a rădăcinilor, sevă, seminţe). Acestea
sunt formate din ţesuturi embrionare care
concentrează întreaga energie şi informaţie genetică a plantei, fiind mai bogate în
vitamine, oligoelemente, minerale, acizi
nucleici sau factori de creştere decât planta
însăşi. Amintesc, pentru o mai bună percepere, că noi producem o gamă largă din
aceste produse, cum sunt: gemoderivatele din afin negru, alun, arin negru, arţar
de câmpie, brad alb, castan sălbatic, carpen alb, cătina roşie, cocăz negru, dud
negru, fag, frasin, ienupăr, lemn câinesc,
liliac, măces, mestecăn alb şi pufos, mur,
nuc, păducel, pin, plop, porumb, porumbar, rozmarin, salcie, sânger, stejar, tei
argintiu, ulm, viţă-de-vie, zmeur. Valorificarea materialului vegetal obţinut de
firma noastră are în vedere şi domenii adiacente, deja aflate în studiu, cum ar fi: super
nucleele pentru zootehnie (polivitamine),
insectofungicide naturale vegetale netoxice. Aş vrea să mai adaug aici că atât gemoderivatele cât şi alte produse cum ar fi cele
cosmetice sunt ambalate, ca o premieră
mondială, în monodoze. Monodozele sunt
produse fără conservanţi a căror formă de
ambalare primară asigură concomitent
siguranţă, simplitatea şi complianţa administrării. De altfel, tot în premieră mondială
avem în fabricaţie primele cosmetice fără
“conservanţi”, adică fără E-uri.
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Conversia de la agricultura
convenţională la agricultura ecologică
Ce înseamnă pentru Hofigal
faptul că România este membră cu
drepturi depline a UE?
Nu cred că exagerez dacă spun ca noi
am fucţionat în parametrii europeni chiar
de la început.
Totuşi, în anul 2006 am făcut eforturile
cele mai mari pentru ca Sistemul de Management Integrat să fie certificat prin auditurile unor organisme internaţionale de
certificare.
Avem în acest sens Autorizaţia de funcţionare (certficat GMP-ANM) pentru fluxurile de fabricaţie a produselor farmaceutice şi
Substanţelor Farmaceutice Active, Certificat
pentru Sistemul de Management al Calităţii-ISO 9001, Sistemul de Management de
Mediu-ISO 14001; Sisteme de Management
al Siguranţei şi Securităţii Alimentelor- ISO
22000; Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale - SR OHSAS
18001, eliberate de TÜV CERT al TÜV Thüringen e.V./ Germania;
Suplimentar obiectivelor rezultate din
Politica de Calitate & MI, au fost realizate
alte obiective care au adăugat valoare
companiei şi au demonstrat în plus politica
privind îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management:
- a fost emisă de către Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei (actualmente Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), LICENŢA
DE FABRICAŢIE pentru atestarea dreptului
de a desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare-CEAIURI;
- a fost emis Certificatul pentru conformitatea cu cerinţele publicaţiei NATO,
AQAP 2110- „Cerinţe NATO de asigurare a
calităţii pentru proiectare, dezvoltare şi producţie” pentru domeniul: Cercetarea, proiectarea-dezvoltarea, producerea, stocarea
şi comercializarea produselor cosmetice,
produselor farmaceutice, suplimentelor alimentare, substanţelor farmaceutice active,
destinate homeopatiei, fitoterapiei şi nutriţiei personalului combatant.
- s-a obţinut certificarea IFS (Internaţional Food Standard), versiunea a V-a.
Faptul că suntem în UE înseamnă permanenta obligaţie de a fi la curent cu legislaţia europeană, cu normele de calitate
şi bineînţeles, avantajul de a avea posibilitatea să fii prezent pe o asemenea piaţă.

Interviu
din plante medicinale şi, în mod deosebit,
ne vom axa pe uleiurile volatile care, în
anii următori, vor fi cele care vor înlocui în
mare măsură antibioticele sau vor reactiva
actualele antibiotice. Diferenţa dintre produsele noastre şi antibioticele clasice este
că uleiurile volatile nu permit dezvoltarea
bacteriilor, fungilor sau viruşurilor. În acest
sens, există posibilităţi de utilizare a plantelor medicinale pentru boli de inimă şi cancer pulmonar etc. Suntem promotorul celor
mai înaintate şi moderne concepte legate
de fabricaţia nepoluantă. De la materiile
prime până la produsele finite, totul este
natural, curat şi nepoluant.

Domnule Ştefan Manea, cum comentaţi reticenţa unor medici faţă de
propietăţile curative ale medicamentelor naturale?
Este o provocare la o competiţie a valorilor.
Deja noi exportăm în ţări europene şi nu
numai.

Cum procedaţi ca produsele firmei
dumnevoastră să ajungă pe piaţă şi
evident, la consumator?
Marca Hofigal poate fi găsită în
toate farmaciile din România. Totodată,
Hofigal are propria reţea de farmacii,
unde produsele noastre se vând fără adaos comercial, adică la costul de producţie.
În incinta fiecărei farmacii Hofigal există amenajat un cabinet de consultanţă, în
cadrul căruia medici autorizaţi, angajaţi ai
Hofigal, cu pregătire atât în domeniul
alopatiei, cât şi al fitoterapiei şi homeopatiei, acordă gratuit consiliere persoanelor
interesate de produsele noastre.

Ce ne puteţi spune despre personalul
care lucrează în Hofigal?
În anul înfiinţării am avut doar cinci
salariaţi. Astăzi am depăşit cifra de 400. În
permanenţă am căutat să-i motivez să-şi
perfecţioneze pregătirea profesională în
concordanţă cu exigenţa proiectelor noastre de dezvoltare şi de calitate a muncii. Deşi
acest personal acoperă domenii diverse de
activitate, el acţionează ca un sistem armonizat şi, în acelasi timp, ca o mare familie al
cărei nobil ţel îl constituie asigurarea sănătăţii semenilor. Am dorit să demonstrăm
că putem şi noi, ca români, să fim la cel mai

înalt nivel etnic şi ştiinţific, fără “asocieri”. De
altfel, la vizitele primite din Comunitatea
Europeană, am fost luaţi drept nivel de referinţă, o referinţă situată la nivelul anilor
2010-2012.

Vorbeaţi de proiecte. Ce proiecte aveţi
în anul care tocmai vine, de exemplu?
Un proiect ambiţios, care, conceptual,
este deja finalizat, îl reprezintă asigurarea
conversiei de la agricultura convenţională
la agricultura ecologică = AGRICULTURA
VERDE = ECO-ECO (= produse din agricultura ECOLOGICĂ /ECO etichetarea).
Un element cu desăvârşire nou şi anume, spălarea înainte de procesare a plantelor, este o iniţiativă de pionerat în Europa.
Avem deja aparatura necesară acestui proces, care se va desfăşura în condiţi de maximă calitate şi igienă.
O altă noutate, divesificarea produselor
enoterapeutice (vinurile medicinale, cum li
se mai spune). Am reintrodus aceste tratamente ce nu se mai practica de mai bine de
100 de ani, pentru că strămoşii noştri trăiau
bine tratându-se cu ajutorul lor. Vom lansa
aproximativ 30 de produse enoterapice noi
care, în momentul de faţă, sunt cu cercetările şi omologările încheiate.
Tot în acest an, suntem pe piaţă cu veritabile antibiotice naturale. Ele sunt, de fapt,
uleiuri volatile cu activitate antimicrobiană,
încorporate în miere naturală şi ambalate
primar sub formă de monodoze. Avem în
vedere şi obţinerea altor tipuri de produse

Pentru a fi mai bine înţeles în cele ce vă
voi spune, am să încep acest răspuns cu un
citat din “Somnambulii” lui Athur Koestier:
“ Inerţia minţii omeneşti şi rezistenţa sa la
inovaţii se demonstrează cel mai evident
nu atât la masele inculte, după cum am putea crede, care pot fi uşor fascinate odată
ce le-a fost aprinsă imaginaţia, ci mai ales la
profesionişti ale căror interese sunt în păstrarea tradiţiei şi a monopolului cunoaşterii. Inovaţia reprezintă o dublă ameninţare
pentru mediocrităţile academice: se pune
în pericol autoritatea lor de oracole şi se iniţiază frica adâncă de faptul că edificiile intelectuale pe care le-au construit cu dificultate se pot prăbuşi”. Este vorba de mentalitate
şi de refuzul de a folosi în combaterea bolilor şi alte forme de terapie. Cred că viitorul
este cel care va hotărî mai bine. O parte dintre cercetătorii în domeniul medicinei cred
că pot fi prevenite multe boli, cu excepţia
celor genetice. În fiecare zi se descoperă
gene care provoacă boli, dar şi modalităţile de manipulare a acestor gene pentru a
corecta anumite deficienţe; toate au însă
la bază modele create de natură. Este sigur
că, în viitor, îngrijirea medicală se va axa cu
precădere asupra prevenirii bolilor şi asupra
corecţiei genetice, în loc să controleze doar
simptomele, aşa cum fac mulţi medici în
prezent. Trebuie să învăţăm, în sfârşit, cum
să corectăm cauzele şi nu doar simptomele.
Trebuie să învăţăm de la Natură, de la miracolele ei, pentru că aşa cum bine a spus marele nostru poet naţional, Mihai Eminescu,
“Natura nu minte niciodată”.
Interviu realizat de Mihai Chirea
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Sfaturi de sezon

De Sărbători, Moşul aduce prin produsele HOFIGAL...

Frumuseţe
izvorâtă
din plante
“Frumuseţea trebuie
să fie legată de
bunătate, altfel
urâţenia sufletului
o învinge”. (N. Iorga)
Suntem un popor legat spiritual cu multe
tradiţii şi obiceiuri de o rară frumuseţe şi de
o deosebită valoare culturală. Multe dintre
ele sunt concentrate în jurul celor două mari
sărbători de iarnă: Crăciunul, adică Naşterea
Domnului Iisus Hristos şi Anul Nou.
Prin tradiţie, sărbătorile de iarnă la români se fac în sânul familiei, unde este mult
basm, poezie, dragoste şi căldură.
Sărbătoarea Crăciunului cât şi cea a
Anului Nou sunt evenimente la care orice
femeie doreşte să arate cât mai bine. Pentru aceasta însă, trebuie să ne pregătim din
timp, să nu neglijăm nici un aspect, iar rezultatul va fi cel scontat.
Revenirea sezonului rece impune o atenţie şi o îngrijire sporită. Frigul iernii nu prieşte
deloc tenului, acesta pierzându-şi hidratarea,
luminozitatea, devenind uscat şi tern. Venirea
frigului produce schimbări majore în confortul şi siguranţa sănătăţii omului.
Trebuie să ne adaptăm cerinţelor sezonului şi să ne punem în valoare sănătatea şi
frumuseţea.
Vântul, ploaia, gerul şi ninsoarea au
efecte negative asupra pielii şi mai cu seamă asupra tenului, care rămâne permanent
expus tuturor agenţilor fizici externi. Vântul
usucă tenul, deshidratându-l şi pătându-l,
iar gerul şi viscolul îl înroşesc.
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La frig, vasele capilare se contractă,
muşchii nu mai sunt hrăniţi normal.
„Centrala termică” – ficatul (care reglează temperatura întregului trup) îşi modifică
serios funcţia. Frigul fiind vasoconstrictor,
combinat cu vânt şi zăpadă, influenţează
circulaţia sanguină.
Celulele nu sunt hrănite suficient, nemaiavând vigoare să distrugă toxinele, care
nu se mai elimină complet. Asemenea deranjamente interne se reflectă la suprafaţa
pielii, care se acoperă de pete roşii, riduri
sau cuperoză.
De aceea, în sezonul rece recomandăm
Spirulin Cremă, realizată de firma Hofigal care curăţă, vindecă, elimină durerile
locale, întinereşte şi catifelează pielea. Este
o cremă de întreţinere şi regenerare, cu extract total de Spirulină Platensis vie, nutrient miracol.
Succint, dar edificator, cercetătorul rus
V.A. Berestov afirmă că „ din punct de vedere al compoziţiei chimice şi al proprietăţilor
alimentare, spirulina nu are egal în lume”.
Această algă preferă bazinele cu apă
alcalină, din zonele tropicale şi subtropicale
din Africa şi America Latină. Se întâlneşte
uneori şi în bazinele din zonele temperate,
fiind găsită şi în Republica Moldova. Biomasa algei conţine, independent de mediul în
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care se dezvoltă, până la 70-75% proteine
de cea mai înaltă calitate. Spirulina nu are
nici un fel de toxicitate.
Micro-alga verde-albastră, Spirulina Platensis conţine:
lproteină brută 70%, în compoziţia căreia s-au identificat toţi aminoacizii esenţiali
şi neesenţiali, inclusiv forme de ARN şi ADN
specifice organismului uman;
llipide, din care o mare pondere o au
acizii graşi, inclusiv acidul gama-linolenic,
intermediar pentru acidul arahidonic, la
rândul său precursor al prostaglandinelor;
lcarotenoizi, din care o mare pondere
o are beta-carotenul, precursor al vitaminei
A, forma retinol;
lvitamine ca: B1, B2, B6, B12, E, acid folic,
pantotenat de calciu, acid nicotinic;
loligoelemente, printre care: Ca, Fe,
Mg, Mn, Zn, K, Na, unde predomină potasiul
şi magneziul.
Prin aceste componente ale micro-algei
Spirulina Platensis se normalizează schimbul ionic la nivel celular, se restabilesc legăturile celulare slăbite, se stimulează metabolismul la nivel celular, se obţine acţiunea
antioxidantă.
Spirulin Crema conţine pe lângă extractul de Spirulina Platensis vie şi uleiul de cătină, care revitalizează, hidratează şi prote-

Sfaturi de sezon
jează faţa de impurităţile din atmosferă, de
soare şi vânt, fiind indicată mai ales pentru
tenurile mixte.
Spirulin Crema poate fi utilizată şi în
scopuri terapeutice: acnee, dermatoze, entorse, edeme, încetinirea procesului de îmbătrânire şi uzură celulară.
Crema se aplică după curăţirea prealabilă a pielii, în strat subţire, de 2-3 ori pe
zi. Spirulin Crema este integral absorbită la
nivel cutanat şi nu necesită îndepărtarea ulterioară a surplusului.
Spirulin Crema se ambala în cutii clasice, conţinând 50 ml. Prin utilizarea unui ambalaj obişnuit (doze), conţinutul se poate
împieta printr-o manipulare necorespunzătoare, prin deschidere repetată.
Compania Hofigal a găsit, prin cer
cetări îndelungate, că forma cea mai bună
pentru un produs cosmetic, în cazul de faţă
pentru Spirulin Cremă, este cea de monodoză, un ambalaj nou şi performant, de
unică întrebuinţare. Crema din interiorul
monodozei nu conţine conservanţi. Eliminarea completă a conservanţilor de tip
paraben din formula produselor cosmetice
aflate în monodoze este un element de absolută noutate, premieră mondială.
Monodozele cosmetice asigură acurateţea tratamentului printr-o bună stabilitate în timp a produsului, deoarece acesta nu
vine în contact cu aerul şi nu prezintă riscul
de contaminare cu microorganisme la fiecare utilizare.
Un alt produs al firmei Hofigal folosit în perioada rece şi mai ales în timpul
Sărbătorilor de iarnă, este Supliform, gel
anticelulitic.

Datorită complexităţii substanţelor bio
active din compoziţie şi a efectelor sinergice între acestea, produsul accelerează microcirculaţia la nivelul articulaţiilor, previne
şi ameliorează fenomenele de celulită, vergeturi, depuneri adipoase nedorite.
Supliform, produs natural din plante,
este un gel pentru întreţinere corporală,
prezentat în tub de 75 ml. Este un
produs natural cu extracte de
iederă (Hedera helix), castan
(Aesculus hippocastanum),
ardei iute (Capsicum
annum), uleiuri esenţiale.

Prin acţiunea uşor revulsivă, de activare a microcirculaţiei datorate capsicinei şi
componentelor din uleiurile esenţiale, se
absoarb prin piele componentele antioxidante şi vaso-protectoare.
Un rol deosebit în aceste procese îl au
sistemele enzimatice ce se găsesc în extractele de plante utilizate. Enzimele sunt
catalizatorii vieţii. Din punct de vedere chimic sunt proteine cu structuri diferite şi cu
aminoacizi marginali în diverse forme de
reactivitate.
Folosind gelul se reduc sau dispar fenomenele inflamatorii caracteristice celulitei.
Extractele de iederă, castan şi tinctura
de ardei iute contribuie la acţiunea lipolitică de îndepărtare a depunerilor excesive de
grăsimi.
Supliform are acţiune relaxantă, tonic
musculară, conferind pielii un aspect plăcut
catifelat şi un tonus pozitiv întregului organism. Se aplică în strat subţire, pe zonele
afectate, prin masaj, 10-15 minute, în cure
de 10-12 zile.
Folosind produsele descrise mai sus,
vom trece în Noul An, sănătoase, îngrijite şi
frumoase.
Ing. Chim. Nataliţa Bordei

Decembrie 2008 / Ianuarie 2009 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

9

Sfaturi de sezon

Tulburările digestive
specifice sărbătorilor
de Crăciun şi Anul Nou

V

remea deja s-a răcit
şi începe să se simtă
apropierea sărbătorilor
de iarnă. Este o perioadă foarte
frumoasă, aşteptată de toată
lumea, dar şi foarte solicitantă
pentru organism, mai ales cu
privire la afecţiunile digestive.

Tentaţiile culinare sunt foarte mari şi
puţini dintre noi reuşim să ne păstrăm echilibrul. De asemenea, tendinţa este să ne
obosim peste măsură, fără ca măcar să realizăm astfel că de multe ori, deşi sărbătorile
de iarnă reprezintă o perioadă de vacanţă,
ne întoarcem la serviciu mai obosiţi sau cu
diverse probleme digestive.

Remedii naturale
Dacă unii dintre noi au şi anumite
afecţiuni preexistente şi nu îşi iau măcar
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măsuri de precauţie, au toate şansele să şi
le agraveze în această perioadă. Pe lângă
sfatul de a mânca şi a bea cu ponderaţie,
HOFIGAL vine în sprijinul dumneavoastră cu câteva produse care vă pot ajuta
atât să vă bucuraţi de această perioadă,
dar şi să reveniţi la o formă bună dacă aţi
făcut excese.
În primul rând, persoanele care suferă
de anumite afecţiuni cronice cum ar fi hepatite cronice (virale sau nu), dischinezii biliare, sindrom dispeptic gastric sau gastrobiliar (care este foarte frecvent, diagnosticat
sau nu; îl resimţim sub formă de balonări,
senzaţie de prea plin, arsuri în capul pieptului, gust amar, greaţă, uneori vărsături şi
tulburări de tranzit), ulcer gastric sau duodenal, gastroduodenite, gastrite hiperacide ar trebui să prevină acutizarea acestor
afecţiuni care pot surveni pe fondul unor
greşeli alimentare, luând din timp anumite
adjuvante.
Recomandăm REGLACID, un produs cu rezultate foarte bune în reglarea
acidităţii gastrice şi, implicit, evitarea
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disconfortului manifestat sub formă de
balonări, eructaţii (gaze), greaţă postprandială, senzaţie de prea plin, arsuri
şi dureri în epigastru şi în hipocondrul
stâng (în stânga sub coastă). Se administrează preventiv la cei cu afecţiuni preexistente de tipul celor enumerate mai sus
sau la nevoie, câte 2 cps la ½ oră după
mesele principale. FIAMARANT este de
asemenea un produs foarte bun pentru
reglarea acidităţii gastrice dar şi pentru
alte afecţiuni, fiind şi un remineralizant
de excepţie.
Persoanele care prezintă şi afecţiuni
hepatice pot asocia şi un trofic hepatic,
dintre care recomandăm ARMUHEP sau
PROTECTOR HEPATIC FORTE. Acestea se
administrează pe perioadă mai lungă (1-2
luni) 2 cps de 2 ori /zi şi au rol pentru o mai
bună funcţionare a ficatului, respectiv creşterea funcţiei de detoxifiere.
Dacă vorbim de detoxifiere, extrem de
util, în special în perioada de după anumite excese alimentare cât şi fizice şi psihice,
este COMPLEX DETOXIFIANT NATURAL,
un produs complex care conţine principii
extrase din plante cu rol trofic hepatic (armurariu), coleretic (creşte drenajul biliar),
uşor laxative (uşurând digestia) cât şi psihoreglatoare (lavanda) şi mediu sedativ.
Se sug 2-3 cp/zi. Perioada recomandată
de administrare este de cel puţin o lună.
Pentru îmbunătăţirea digestiei şi
o funcţionare optimă a pancreasului,
ficatului şi vezicii biliare, foarte bune rezultate se obţin prin folosirea în asociere a
REDIGEST - 2 cps după mesele principale,
MAG ANGHINAR - 2 cps înainte de mese.
Am recomanda această combinaţie pe
toată perioada în care se fac anumite excese alimentare, cât şi în refacere.

Sfaturi de sezon
În privinţa rezultatelor foarte bune obţinute din punct de vedere digestiv cu câteva
produse HOFIGAL, vă redăm mai jos concluziile câtorva studii de caz efectuate pe o
perioadă de un an pe loturi de pacienţi cu
afecţiuni digestive.

REGLACID
S-au evaluat 326 pacienţi (195 femei şi
131 bărbaţi) cu vârste cuprinse între 25 si
72 ani.
La 124 de pacienţi care prezentau gastrită
hiperacidă asociată hepatitei cronice (de etiologie virală sau nu) s-au administrat 2 cps de
3 ori /zi după mese, pe o perioadă de 3 luni.
La sfârşitul perioadei de administrare s-a constatat ameliorarea simptomatologiei datorată hiperacidităţii gastrice, respectiv pirozis,
eructaţii, durere în epigastru dar şi o îmbunătăţire a funcţiei hepatice (valori mai bune
ale probelor inflamatorii hepatice), precum
şi o digestie mai bună (toleranţă alimentară
mai bună, dispariţia balonărilor şi flatulenţei
postprandiale). Produsul a fost bine tolerat şi
nu s-au constatat reacţii adverse.
45 dintre pacienţi prezentau esofagită de reflux şi s-a administrat aceeaşi doză
(2x3 cps/zi), 1-3 luni, după caz şi intensitatea
simptomatologiei. S-a constatat ameliorarea simptomatologiei, în special a pirozisului
şi eructaţiilor şi chiar a spasmului esofagian
în câteva situaţii. Foarte bună tolerabilitate.
Nu s-au semnalat reactii adverse.
Rezultatele au fost favorabile şi la administrarea a 2 cps x 3ori/zi la ½ oră după
masă la cei 24 pacienţi cu ulcer gastric sau
duodenal (cu sau fără Helicobacter pilori),
precum şi la cei cu gastroduodenite, la care
s-a obţinut ameliorarea simptomatologiei
în 98% din cazuri (reducere pirozis, eructaţii
şi sensibilitate sau durere în epigastru şi hipocondrul stâng). Nu s-au semnalat reacţii
adverse.
La cei 102 pacienţi cu sindrom dispeptic gastrobiliar s-au administrat 2cps x2ori/
zi imediat după mese. Durata tratamentului
a fost de 2-3 săptămâni, putându-se relua
în perioada acută. S-a observat reducerea
semnificativă a balonărilor postprandiale,
a gustului amar matinal, a tulburărilor de
tranzit şi o toleranţă mai bună alimentară.

FIAMARANT
S-au evaluat 203 pacienţi, 146 femei şi
57 bărbaţi, între 27-68 ani.
64 prezentau ulcer gastric sau duodenal însoţit de astenie fizică şi/sau anemie

secundară. Doza administrată -2cps x2ori/
zi. Perioada de administrare 3 luni. Rezultate – ameliorarea simptomatologiei determinată de hiperaciditate (pirozis, durere sau
sensibilitate în epigastru sau/şi hipocondrul
stâng, balonări postprandiale), îmbunătăţirea performanţei fizice şi psihice ca urmare a ameliorării sindromului astenic, o mai
bună toleranţă alimentară, compensarea
sindromului anemic secundar ca urmare a
reglării acidităţii gastrice.
70 pacienţi – gastrite hiperacide şi gastroduodenite. Doza administrată -2cps x
2 ori/zi. Perioada de administrare 1-2 luni.
Rezultate – Ameliorarea simptomatologiei
determinate de hiperaciditate, efect tonic
general.
53 pacienţi cu astenie fizică indusă de
stres şi carenţe minerale şi vitaminice. Doza
de administrare -2cps x 3 ori/zi. Perioada de
administrare -3 luni. Rezultat –Îmbunătăţirea performanţei fizice şi psihice, efect tonic
general şi adaptogen.
16 paciente cu osteoporoză postmenopauză sau senilă. Doza de administrare
2cps x 3 ori /zi. Perioada de administrare -3
luni. În asociere cu tinctura de coada calului. Rezultate –Ameliorarea durerilor osoase
prin efectul remineralizant sinergic al celor
2 produse .
În niciuna dintre situaţii nu s-au semnalat efecte adverse. Nu sunt contraindicaţii în
administrarea la adulţi.

Sperând ca v-am convins din punct de
vedere al utilizării produselor noastre în
prevenirea şi tratarea anumitor afecţiuni
digestive trebuie să mai atrag atenţia şi
asupra faptului că în perioada sărbătorilor
există tendinţa de consum excesiv atât de
sare cât şi de zahăr.
Deci, atenţie pentru persoanele hipertensive şi diabetice. Nu vă neglijaţi tratamentul continuu al bolii, nu încălcaţi regimul alimentar şi ajutaţi-vă şi cu suplimente
alimentare care vă pot proteja suplimentar!
Pentru hipertensivi, recomandăm produse ce conţin principii diuretice, cum ar
fi tinctura de coada calului, mesteacăn sau
extractul gemoterapic din sevă de mesteacăn. (Sarea reţine apa în organism şi poate
duce la creşteri ale tensiunii arteriale)
Şi persoanele cu hiperglicemie sau tendinţa la hiperglicemie, fără să fie sub tratament antidiabetic, se pot ajuta cu FITODIAB
sau MOMORDICA, cel puţin pe perioada cât
sunt tentaţi să mai încalce puţin regimul
hipoglicemiant. În principiu, acestea se administrează câte 1 cp înainte cu ½ oră faţă
de mese.
Sperănd ca sfaturile noastre vă vor fi
utile în această perioadă şi nu numai, vă
urăm SĂRBĂTORI FERICITE ŞI MULTĂ
SĂNĂTATE!
Dr. Gabriela Mărgineanu
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Sfaturi de sezon

Afecţiunile psihice specifice
perioadei Sărbătorilor de iarnă

P

erioada de pregătire pentru Crăciun şi Anul Nou
se face de către majoritatea românilor prin post alimentar şi urmărirea eliberării
emoţiilor negative, prin iertare,
smerenie şi împăcare, pentru a
fi capabili să primim cu Sufletul purificat Naşterea Domnului Iisus, simbol al energiei
începutului de an, al unei alte
şanse spre mântuire.

Şi câtă bucurie se revarsă asupra întregii familii, când se adună toţi membrii, unii
veniţi de departe, să deschidă cadourile de
sub brad, în clinchetul clopoţeilor şi colindelor de Crăciun, în timp ce mamele şi bunicile se întrec să ispitească musafirii cu miros
de cozonac şi vin fiert cu scorţişoară...

Singurătatea şi sărăcia principalele cauze ale
stresului si tulburărilor
de comportament
Pentru unii, sărbătorile de iarnă reprezintă prilejul de a se reuni şi de a-şi răsplăti
eforturile fructuoase din timpul anului care
se sfârşeşte şi chiar să-şi facă planuri îndrăzneţe pentru anul ce urmează; pentru alţii,
din păcate, reprezintă perioada grea din an,
când rămân singuri acasă, poate bolnavi
sau părăsiţi, poate chinuiţi de pierderea
unor sume mari de bani şi nu îşi mai permit
să îşi bucure copiii cu bradul încărcat de cadouri ca altădată sau poate prea săraci să
îşi permită foc în sobă şi stau ghemuiţi sub
plapumă, istoviţi de lacrimi...
Dacă pentru unii sărbătorile de iarnă
sunt prilej de bucurie, pentru alţii, neputinţa de a suporta, de a învăţa lecţia singurătăţii şi a umilinţei prin pierderi materiale,
fizice, sociale sau morale, este manifestată
prin multiple faţete:
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ndepresia, în special la persoanele singure sau care se simt singure chiar dacă au
familie, dar nu se pot integra într-un grup,
care suferă după pierderea sau despărţirea
de cineva drag sau nu îşi acceptă propria
vârstă şi îşi doresc deseori moartea; alteori
depresia apare la persoanele care au suferit recent o problemă de sănătate care le
obligă să rămână acasă pentru tratament
şi fac din acest episod o adevărată tragedie
existenţială, fără să înţeleagă lecţia Unităţii
în Sine
nanxietatea, apărută mai ales pe fondul
problemelor cardiace şi tiroidiene, agravate
de obicei la temperaturi scăzute, se manifestă ca o teamă că ceva rău urmează să se
petreacă cu ei sau cu cei dragi; apare la persoanele care obişnuiesc să facă scenarii, anticipând, de regulă negativ, cum va decurge
un anumit episod de viaţă; este frecvent întâlnită la persoanele extrem de ataşate de
cei dragi, de bunuri, funcţii, care doresc să
ofere musafirilor seri desăvârşite şi găsesc
mereu temeri că ceva nu va ieşi, care stau
numai în bucătărie şi se istovesc, fără să îşi
găsească răgazul să simtă trecerea spre un
nou an şi altfel decât cu farfuria plină, care
nu înţeleg că stomacul copilului are o limită şi nu poate mânca multiplele feluri de
mâncare, care nu înţeleg armonia, măsura
în toate, liberul arbritru
natacurile de panică sau teama de
moarte iminentă, se declanşează frecvent
în această perioadă din cauza intoxicaţiei cu
nicotină (ca fumător activ sau pasiv), datorită abuzurilor alimentare care declanşează
o colică biliară, gastrită acută sau tahicardie,
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cu tot cortegiul de simptome vegetative
(transpiraţii reci, senzaţia de sufocare, presiune în zona pieptului, greaţă, uneori cu
pierderea conştienţei); cum în această perioadă serviciile de urgenţă medicală sunt
suprasolicitate, întârzierea medicului accentuează starea
ntulburări comportamentale determinate de excesul de alcool sau droguri, care
îi împing în special pe bărbaţi la acte condamnabile de agresivitate, tentative de suicid sau chiar comiterea de acte criminale,
nshopping-ul exagerat care urmăreşte
să substituie iubirea cu iluzia materialităţii,
persoanele în cauză urmărind să se „îmbrace” cu exagerat de multe haine noi, în lipsa
primirii iubirii aşteptate sau să compenseze
lipsa timpului dăruit propriului copil cu extrem de multe jucării, unele nepotrivite vârstei lui, neînţelegând că iubirea nu se cumpără, ci doar se dăruieşte pe sine şi pentru
sine
noboseala şi sindromul neurastenic,
deseori agravate la sfârşitul postului, dacă
persoana în cauză a postit cu încrâncenare
şi suferinţa abstinenţei de la unele plăceri,
nu cu bucuria purificării Sufletului, fără să
facă efortul de a se elibera de invidie, teamă, lăcomie (sau dacă a exagerat cu pregătirea pentru Crăciun prin exces de efort fizic
în cadrul curăţeniei generale tradiţionale
sau exces de efort în bucătărie), persoana în
cauză neînţelegând importanţa curăţeniei
interioare, a iertării şi smereniei, în drumul
devenirii după chipul şi asemănarea divină
n insomnia, adesea declanşată în această perioadă pe fondul exceselor alimentare,
alcoolice, invidiei, non-acceptării lecţiilor de
viaţă; deseori întâlnim insomnie în această
perioadă la copii, după excese alimentare,
perturbarea programului obişnuit de viaţă,
teamă de petarde şi artificii, de zgomotele
de afară
nacutizarea episoadelor schizofrenice, paranoide sau maniaco-depresive, pe
fondul suprasolicitării fizice, emoţionale,
alimentare, întreruperea temporară a tratamentului sau consumul de alcool, de excitante cu cofeină, tutun.

Sfaturi de sezon
Persoanele care obişnuiesc să manifeste agravări psihice în perioada sărbătorilor de iarnă, precum şi cele care le manifestă în premieră, nu realizează stările
negative prin care trec decât foarte rar şi,
de aceea, intră în responsabilitatea familiei sau prietenilor să intervină blând, prin
recomandarea unor tratamente naturale
cu scopul ameliorării acestor probleme,
dar şi prin antrenarea celor afectaţi către acţiuni care au scopul de a converti o
emoţie negativă în opusul ei.

Remedii naturale
Astfel, pentru depresie şi shopping ca
substitut afectiv, se recomandă:
lSunătoarea, sub formă de ceai sau
tinctură, utilă pentru cei foarte ataşaţi de
propria imagine şi de bunuri, care preferă
să se automarginalizeze pentru a-şi proteja
interesele, fiind dezamăgiţi cronici de viaţă;
aduce regăsirea de Sine, încrederea în ceilalţi şi înţelegerea lecţiilor de viaţă, fiind cel
mai bine indicată în cazurile de depresie;
are efect astringent, antiinflamator, antihemoragic, digestiv, coleretic-colagog, câte 1
linguriţă de tinctură de 3 ori pe zi, într-un
pahar cu apă, de preferat între mese, minim
1 lună sau 3 căni de ceai;
lextract uleios de Salvie sau tinctura
de Salvie sublimează trăirile inferioare în
forme superioare de exprimare, aduc control emoţional, elevare, rafinament, vindecă
rănile emoţionale, câte 1 cps sau linguriţă
de 3 ori pe zi, cu un pahar apă, de preferat
între mese, minim 1 lună;
lgemoderivatul din mlădiţe de Rozmarin este un excelent drenor hepatobiliar,
reduce depresia, ajută la înţelegerea profundă a unităţii cu divinitatea şi acceptarea
lecţiilor de viaţă, creşte vitalitatea, câte 1
monodoză / zi , într-un pahar cu apă, dimineaţa, minim 1 lună;
lLemnul dulce este indicat în situaţiile
în care persoana în cauza trăieşte un profund sentiment de ruşine, umilire, închistare; genereză eliberarea de inhibiţii şi măşti,
dizolvând barierele şi readucând încrederea în resursele proprii, alină şi regenerează,
având efect balsamic, emolient, antiinflamator, cicatrizant, antialgic; în portofoliul
Hofigal se găseşte sub formă de capsule
(1 cps x 3 ori/zi), tinctură (1 linguriţă x 3 ori/
zi) sau ceai, dar şi în compoziţia unor produse vitalizante, imunizante şi detoxifiante,
extrem de utile în depresie şi anume, Complex detoxifiant natural (1 cpr x 3 ori/zi),

Origavir (15-20 pic x 3 ori/zi), Depurin (2-3
cpr pe zi), Flavovit C (1-2 cpr de 3 ori pe zi),
Hof.Imun (1-2 cpr de 3 ori pe zi); produsele
care conţin Lemn dulce nu se recomandă
hipertensivilor şi gravidelor, datorită posibilei retenţii de apă;
lMag Anghinar sublimează mânia
neexprimată care a generat depresia prin
neputinţă, e indicat în afecţiunile gastrice
secundare afecţiunilor hepatobiliare, reduce spasmele şi dismicrobismul digestiv,
reduce balonările, e indicat persoanelor expuse stresului, în cazurile de hipocalcemie,
depresie şi insomnie datorate stresului, câte
2 cpr x 3 ori/zi, minim 1 lună;
lBusuiocul, sub formă de capsule,
tinctură, ceai, purifică toate nivelurile fiinţei, linişteşte şi readuce bucuria de a trăi
persoanelor depresive şi supuse stresului
profesional, care au uitat să mai trăiască şi
pentru împlinirea sufletească, nu numai
pentru ascensiunea socială şi materială; are
efect antispastic, antimicrobian, antitumoral, antiinflamator.
Pentru anxietate şi atacurile de panică se recomandă: Gălbenele, Levănţică,
Busuioc, Păducel, Roiniţă, Passiflora, Valeriană, Angelică, Sulfină, Talpa Gâştei, Traista
Ciobanului, sub formă de ceai (3 căni/zi),
tinctură (1 linguriţă x 3 ori/zi, în apă) sau
capsule (1 cps x 3 ori/zi), toate având rolul
de a reduce mânia şi irascibilitatea, fiind
indicate în cazul celor tensionaţi din cauza
tendinţei de a se impune cu orice preţ şi
care se „aprind” repede când cei din jur nu
le îndeplinesc imediat dorinţele; calmează,
liniştesc, induc sentimentul de stabilitate,
elimină neliniştea şi temerile legate de nesiguranţă, fiind excelente adaptogene; Mag
Anghinar (1-2 cpr de 3 ori/zi) şi Passisclerotin (1 cpr dimineaţa şi 2 cpr înainte de culcare) sunt produse naturale complexe, care
au rolul de a linişti, fără să modifice atenţia
şi concentrarea mentală.

Pentru tulburările comportamentale determinate de excesul de alcool sau
droguri se recomandă Pedicuţă, Păducel,
Mentă, Busuioc, ceaiuri (3 căni/zi) sau capsule (1 cps x 3 ori/zi), Mag Anghinar, Complet antioxidant, Coenzima Q10 în ulei de
cătină forte (câte 1 cps de 3 ori/zi), Spirulină
cu extract total de cătină, Neuromion (câte
2 cpr de 3 ori/zi), Gemoderivat din Arţar, Gemoderivat din Secară (câte 1 monodoză de
2 ori pe zi, în apă), toate cu rol de eliminare
a mâniei şi agresivităţii, dar şi de hrănire a
substanţei nervoase.
Pentru oboseală, neurastenie, insomnie se recomandă Levănţică, Muşeţel, Roiniţă, Valeriană, Passiflora, Talpa Gâştei, Traista Ciobanului, Urzică, Cătină, sub formă de
ceai (3 căni/zi), tinctură (1 linguriţă x 3 ori/
zi, în apă), capsule(1 cps x 3 ori/zi) , Spirulină
cu extract total de cătină, Coenzima Q10 în
ulei de cătină forte (câte 1 cps de 3 ori/zi),
Passisclerotin (1 cpr dimineaţa şi 2 cpr înainte de culcare), Somn uşor (2 cpr înainte de
culcare), gemoderivat din muguri de Salcie,
Stejar, Coacăz negru, Măceş, Rozmarin, produse care regenerează, armonizează, vitalizează, adaptează la stresul cotidian, reglând
ritmul somn-veghe.
Prezentarea de faţă are rolul să trezească interesul către prevenirea agravărilor psihice din perioada sărbătorilor de iarnă. Alegerea produsului potrivit se face nu numai
în funcţie de problemele emoţionale declanşate sau blocate, ci şi după repertorizarea tuturor problemelor de sănătate, astfel
încât să se obţină eficienţă maximă în timp
optim. Consultarea unui medic al companiei Hofigal uşurează căutarea schemei de
tratament ideale tipologiei fiecăruia.
Cu bucurie în Suflet şi Iubire de viaţă, vă
dorim sărbători fericite şi sănătoase!
Dr. Corina Răducea
medic şi psiholog, compania Hofigal
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Sfaturi de sezon

Tratamentul natural în
afecţiuni degenerative
articulare

O

dată cu venirea iernii,
toţi cei care suferă de
afecţiuni articulare trec
printr-o nouă etapă de manifestare a durerii şi a simptomelor ce însoţesc această maladie.

Poliartrita cronică evolutivă este o
boală inflamatorie cronică de cauză necunoscută, care interesează în mod deosebit
sinoviala articulaţiilor şi se manifestă clinic
prin inflamaţii articulare persistente, evolutive, simetrice şi centripete, care prind mai
ales articulaţiile mâinilor. Boala are o prevalenţă de 1-2% din populaţia generală şi interesează mai ales femeile, în raport de 3/1
faţă de bărbaţi.
Boala artrozică este o boală degene
rativă a articulaţiilor, caracterizată prin degenerescenţa cartilajului şi apariţia unor
focare de hipertrofie osoasă la nivelul marginilor articulare, cu manifestări inflamato
rii minime. Boala artrozică este cea mai
frecventă manifestare articulară, care se
manifestă clinic la peste 10% din populaţia
generală, deşi manifestări radiologice de artroză se pot găsi la peste 80% din populaţia
generală.
Pentru aceste afecţiuni ce marchează o
evoluţie în statisticile actuale, HOFIGAL
EXPORT IMPORT SA are numeroase produse ce ajută la depăşirea mult mai uşoară a
episoadelor de activitate specifice leziunilor
intraarticulare.
CONDARTROZ cpr – are în compoziţie
glucozamin sulfat, condroitin sulfat, extract
de cătină.
Este un produs destinat suplimentării
dietei, pentru asigurarea aportului de nutrienţi şi substanţe bioactive necesar menţinerii integrităţii structurale şi funcţionale a
aparatului osteo-articular şi protecţia acestuia în condiţii de efort fizic crescut la sportivii de performanţă, persoane cu profesii
care presupun efort fizic prelungit, la persoane în vârstă cu modificări ale articulaţiilor datorate procesului de îmbătrânire.

14

Contribuie la refacerea şi prevenirea deteriorării cartilajelor; are efect remineralizant,
vitaminizant şi de completare a deficienţelor nutriţionale ale organismului; contribuie la ameliorarea durerilor articulare prin
regenerarea cartilajului; cardioprotector;
antiaterosclerotic; hepatoprotector; imunomodulator; antioxidant puternic; antisenes
cent (încetineşte sau opreşte procesul de
îmbătrânire).
Recomandat ca supliment în artroze,
osteocondrite, osteoporoză; la sportivi cu
activitate fizică intensă şi în caz de traumatisme articulare; în combaterea degradării
anatomice şi funcţionale a articulaţiilor prin
procese de îmbătrânire. Este un supliment
alimentar pe care orice sportiv sau persoană
peste 40 de ani ar trebui să-l utilizeze în completarea dietei şi prevenirea degradării articulaţiilor. Nu are contraindicaţii de folosire în
dozele şi ritmul de administrare recomandat
(1cpr de 3 ori pe zi) dar se recomandă precauţie în sarcină, alăptare şi copii sub 14 ani.
GEMODERIVAT DIN MUGURI DE
COACĂZ NEGRU – drenor universal, antiinflamator sistemic şi antialergic cu acţiune
similară hormonilor corticosteroizi, este recomandat în artroze şi unele forme de reumatism inflamator (artrite, poliartrite, artrita
psoriazică, spondilita anchilozantă).
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GEMODERIVAT DIN MUGURI DE PIN
MONTAN – regenerator pentru sistemul
osteoarticular, normalizează valorile proteinelor serice, beta-lipoproteinelor şi colesterolului total, este indicat ca remediu regenerator pentru sistemul osteo-articular, în
coxartroze, gonartroze, artroze vertebrale,
reumatism cronic degenerativ, osteoporoza postmenopauză şi senilă, fracturi patologice şi întârzierea consolidării fracturilor; în
lombalgii şi cervicartroze, hipocolesterolemiant în ateroscleroza (reduce colesterolul
total şi beta-lipoproteinele).
GEMODERIVAT DIN MUGURI DE VIŢĂ
DE VIE – antiinflamator, imunomodulator,
antireumatic indicat în reumatism articular
acut şi sechelele reumatismului poliarticular
acut, reumatism degenerativ cronic, coxartroză, gonartroză, artroze generalizate, artrite
deformante ale micilor articulaţii (poliartrita
reumatoidă), spondiloze osteofitice, manifestări articulare din gută, osteoporoză.
GEMODERIVAT DIN MLĂDIŢE DE
MĂCEŞ – tonic general, vitaminizant, antiinflamator, antialergic, favorizează creşterea
la copii şi este indicat în decalcificări osoase şi demineralizări juvenile, osteoporoza
postmenopauză, sinovite şi artrosinovite,
întârzieri de creştere la copii, stări de oboseală şi epuizare generală.

Sfaturi de sezon
SPIRULINA – supliment alimentar ecologic pur, ce conţine peste 50 de principii
bioactive, prin care intervine în reglarea tuturor funcţiilor organismului: normalizează
schimburile de substanţe la nivel celular;
restabileşte legăturile intercelulare slăbite;
acţiune antioxidantă; stimulează producţia
de corticosteroizi, insulină, hormoni tiroidieni, adrenalină, noradrenalină; stimulează
creşterea prin prezenţa factorilor de creştere; creşte capacitatea de apărare a organismului în faţa infecţiilor; rol antitoxic prin
facilitarea eliminării metalelor grele, toxinelor şi radionucleotidelor, cu rol important în
apariţia bolilor maligne; previne scăderea
numărului de leucocite după roentgenterapie; creşte cantitatea de hemoglobină şi
numărul de eritrocite; stimulează organele
hematoformatoare; hipolipemiantă si hipocolesterolemiantă; controlează senzaţia de
foame şi pofta de mâncare; ajută procesele
digestive şi este recomandată în afecţiuni
cronice degenerative, hepatite cronice, ciroză hepatică, gastrite, ulcer gastric şi duodenal, diabet zaharat de tip II, insuficienţă
renală şi corticosuprarenaliană; obezitate;
anemii; hipertensiune arterială; cardiopatie
ischemică; distonie neurovegetativă; suprasolicitare nervoasă; efort intelectual susţinut; carenţă de calciu şi magneziu; încetinirea proceselor de îmbătrânire; profilaxia
infecţiilor microbiene şi virale; profilaxia
bolilor maligne; creşterea performanţelor
sportive; fără contraindicaţii şi efecte adverse.
COENZIMA Q10 ÎN ULEI DE CĂTINĂ –
antioxidantă, încetineşte procesul de îmbătrânire a organismului, îmbunătăţeşte
proprietăţile reologice ale sângelui; creşte
contractilitatea miocardului şi a muşchilor
striaţi; antiaritmică; antiaterosclerotică, imu-

nomodulatorie; contribuie la menţinerea
echilibrului hormonal; ameliorează funcţia
reproductivă; energizantă celulară; vitaminizantă; antianemică; antiinflamatorie; detoxifiantă; creşte rezistenţa la efort. Ea este
recomandată în profilaxia afecţiunilor cardio-vasculare (cardiopatie ischemică, HTA,
tulburări de ritm cardiac, cardiomiopatii);
paradontopatii, tulburări de menopauză;
osteoporoză; hipotiroidie; infertilitate; obezitate; afecţiuni neurologice degenerative;
afecţiuni ale tractului digestiv şi anexelor;
sindromul oboselii cronice; suprasolicitări
fizice şi intelectuale.
SUPLIFORM gel – conţine extracte de
Hedera Helix, Aesculus Hippocastanum,
Capiscum Annum, uleiuri esenţiale. Datorită complexităţii substanţelor bioactive
din compoziţie şi a efectelor sinergice între
acestea, produsul accelerează microcirculaţia la nivelul articulaţiilor, previne şi ameliorează fenomenele de celulită, vergeturi,
depuneri adipoase nedorite. Prin acţiunea
uşor revulsivă, de activare a microcirculaţiei
datorate capsaicinei şi componentelor din
uleiurile volatile, se absorb prin piele componentele vasculoprotectoare, antioxidante şi componentele hormono-mimetice. Un
rol deosebit în aceste procese îl au sistemele enzimatice ce se găsesc în extractele de
plante utilizate. Toate aceste componente
implicate în amendarea proceselor inflamatorii contribuie la actiunea lipolitică de îndepărtare a depunerilor excesive de grăsimi.
Ca urmare, se reduc sau dispar fenomenele
inflamatorii caracteristice celulitei, cele distrofice prin depuneri excesive de grăsime
şi modificări ale colagenului pielii, revenind
la normal elasticitatea şi aspectul sănătos al
pielii. Totodată produsul mai are acţiune relaxantă, decongestivă, tonic muscular, seda-

tiv, conferind pielii aspect plăcut catifelat şi
un tonus pozitiv al întregului organism.
OŢET AROMAT DE MENTĂ SAU
TRANDAFIR – bun adjuvant în tratamentul durerilor reumatismale, lombare, luxaţii,
entorse.
TINCTURA DE ARDEI IUTE – are acţiune revulsivă, lubrifiantă, fiind indicată în
reumatism, nevralgii, degerături şi se poate
administra atât intern cât şi extern, local, pe
zonele afectate.
TINCTURA DE ARNICĂ – are acţiune
antiinflamatoare, antisclerotică, fiind recomandată pentru uz extern sub formă de
pansament, în traumatisme, tumefacţii,
dureri musculare, lombosciatică, patologie
nevrotică posttraumatică.
TINCTURA DE CASTAN – are acţiune
antiinflamatoare, decongestivă, astringentă, febrifugă, hemostatică, proprietatăţi capilaro-protectoare. Este indicată în reumatism, entorse, mialgii, varice, hemoroizi şi
se poate administra atât intern cât şi extern
(extern se aplică 1 linguriţă de tinctură diluată în 50 ml apă pe zona afectată).
TINCTURA DE HREAN – se poate utiliza extern sub formă de cataplasme în afecţiuni reumatismale sau frecţii locale.
ULEI VOLATIL DE BRAD – indicat pentru uz extern, în dureri reumatice, nevralgii,
sub formă de frecţii, loţiuni, băi.
ULEI VOLATIL DE PIN – cu acţiune
revulsivă, antiseptică, calmantă, tonifiantă
a sistemului nervos, este indicat în reumatism sub formă de frecţii, băi.
ULEIUL DE MASAJ – este un amestec
de uleiuri volatile obţinute din pin, lavandă,
mentă, salvie. Are acţiune revulsivă, antiseptică, calmantă, antiinflamatoare şi o acţiune
de stimulent general tonifiant şi calmant al
sistemului nervos. El potenţează acţiunea tratamentelor balneare specifice şi este indicat
în reumatism, artroze, artrite, nevroze, stres.
Se administrează extern sub formă de frecţii,
aplicat în strat subţire, masând uşor zona pentru pătrunderea preparatului prin piele.
Acestea sunt doar câteva din produsele ce fac parte din portofoliul Hofigal şi
sunt recomandate în afecţiuni reumatismale, în afecţiuni degenerative articulare.
Este foarte important pentru pacient să
primească indicaţii concrete şi sfaturi de la
persoane instruite, aşa încât pentru o recomandare terapeutică individualizată este
bine ca pacientul să vorbească personal cu
medicul şi să dea detalii despre afecţiunile
pe care le are.
Dr. CLARA PĂTRUGAN
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Noutăţi terapeutice

Noi produse cosmetice pe bază de
antioxidanţi naturali de origine vegetală
Având în vedere noile concepte în biologia pielii şi a părului, ingredientele active
noi pentru împrospatarea, protecţia şi regenerarea pielii şi părului, tehnologiile de
formulare avansate legate de stabilitatea
emulsiilor şi a produselor, precum şi aspectele privind măsurarea eficacităţii şi siguranţei ingredientelor active şi a produsului final,
S.C. HOFIGAL S.A. va realiza în anul 2009,
pe lângă produsele cosmetice existente în
portofoliu, un număr de 15 produse cosmetice noi, pe bază de antioxidanţi naturali şi
nutrienţi esenţiali de origine vegetală.
Pornind de la studiul mecanismelor de
creştere şi de apărare al plantelor împotriva
agenţilor nocivi din mediul înconjurător şi
ţinând seama factorii poluanţi, compania
Hofigal crează noi formule ultra-performante de produse cosmetice destinate special
îngrijirii şi întreţinerii pielii şi părului, cu rolul
principal de:
prevenire a proceselor de îmbătrânire biologică şi prematură prin antioxidanţii
naturali folosiţi;
protecţie a pielii şi părului împotriva
factorilor poluanţi ;
îngrijire şi întreţinere a pielii şi părului
prin hidratare, nutriţie, regenerare celulară
şi tisulară.

Aceste produse conţin o selecţie de
compuşi fitoterapici naturali activi din
plante medicinale şi aromatice, din specii
de plante indigene, sub formă de: extracte
concentrate (afin, oregano, cimbru, lemn
dulce, castan, nuc, gălbenele, muşeţel), gemoderivate (muguri şi mlădiţe de plop, tei,
viţă de vie, orz), sucuri concentrate (pelargonium, aloe vera), uleiuri naturale grase
(cătină, armurariu, porumb, sâmburi de
struguri, in) şi uleiuri eterice (lavandă, salvie,
ienupăr, rozmarin, busuioc).
Noua ofertă de produse cosmetice va
cuprinde:
loţiuni şi şampoane contra căderii
părului şi de regenerare a acestuia;
emulsii purificatoare, creme hidratante şi protectoare pentru ten şi zona oculară;
spumante, uleiuri şi creme de masaj
pentru îngrijirea corpului.
Compoziţia complexă şi variată a principiilor active din plante determină efectul
antioxidant şi de reechilibrare a statusului
redox al pielii, de refacere a matricei intracelulare; previne îmbătrânirea prematură a
pielii, încetineşte procesul de îmbătrânire
biologică şi atenuează ridurile deja formate.

În primăvara 2009 va fi lansată
linia de produse biocosmetice
HOFIGAL-ACTIV care cuprinde:



produse de îngrijire şi
întreţinere facială pentru toate tipurile de ten: Lapte
demachiant tonifiant, Cremă
hidroactivă de zi, Cremă nutritivă de noapte, Cremă emolientă pentru contur ochi, Cremă
pentru prevenirea şi atenuarea
ridurilor.



produse de îngrijire şi
întreţinere corporală:
Cremă de masaj, Gel de baie
relaxant şi revigorant.
Produsele sunt realizate pe
bază de ingrediente şi principii
active naturale, cu mare eficacitate şi afinitate faţă de piele. Ele
sunt combinate după criterii
ştiinţifice cu materii prime de
maximă puritate, conservanţi
naturali, în formule cu textură
ultra bogată.

Produsele cosmetice cu principii active vegetale realizate de către compania
noastră întăresc imunitatea pielii, echilibrează metabolismul, stimulează capacitatea de regenerare şi autorefacere a
pielii şi părului, asigură protecţia pielii şi a
părului împotriva proceselor oxidative şi a
radicalilor liberi dăunatori, asigură menţinerea hidratării normale a pielii, previn şi
întârzie procesul de îmbătrânire a pielii.
Răsfăţ cu produsele cosmetice

HOFIGAL-ACTIV!
Un stil de viaţă sănătos şi ecologic!

Ing. chim. VIORICA CARABELA
Ing. chim. GEORGETA ALEXANDRU
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Centre medicale

Diagnosticare şi tratament
cu biorezonanţă (BICOM2000)
Vă prezentăm o nouă metodă: diagnosticare şi terapie
cu biorezonanţă BICOM 2000. Influenţa substanţelor
toxice se manifestă la foarte mulţi oameni printr-o
nervozitate permanentă, oboseală, lipsă de concentrare etc., factori care duc, implicit, la diferite boli acute,
până la stadiul de cronicizare.
Substanţele toxice îngreunează comunicarea celulelor între ele, producând o dereglare a sistemului
imunitar. Terapia are ca fundament biofizica şi
foloseşte informaţiile câmpului magnetic
din corp pentru depistarea cauzelor ascunse ale bolilor.

Ce este terapia
cu biorezonanţă?
O adevărată revoluţie
în dezvoltarea sistemelor
computerizate care permite detectarea si remodularea deficienţelor, stărilor
patologice a organismului uman şi a ţesuturilor
acestuia. Se bazează pe
cele mai noi descoperiri
din bio fizica cuantică.
Este o metodă nedureroasă, fără medicamente
şi fără efecte secundare.
O metodă de diagnosticare şi tratament care permite
urmărirea apropiată a tuturor
stărilor de tranziţie de la boală
la sănătate, trecând prin caracteristicile undelor fluctuante ale
ţesuturilor corpului, până la nivel celular. Are cea mai avansată tehnologie de
profil, achiziţie a ştiinţei medicale moderne.
Diagnosticare: tipul de scanare (ecograf) reproduce pe ecranul aparatului, în culori, organele interne, fiecare
culoare reprezentând stadiile de sănătate ale organelor, stabilinduse diagnosticul cu exactitate. Se percepe şi recepţionează oricare
semnal de alarmă al organismului, dându-se informaţii detaliate
asupra stării sănătăţii sau a manifestării timpurii a bolii, inclusiv a
prezenţei primelor celule canceroase.

Ce boli se pot trata cu BICOM 2000?
Aproape toate bolile, mai ales cele cronice. Putem enumera doar
în mare, sistematizate pe organe, următoarele: alergii de orice fel;
boli ale aparatului respirator; boli endocrine, ginecologice; boli de
ficat (hepatite de orice formă, detoxifieri), boli de plămâni; boli gastrointestinale; pancreatite, tumori; boli ale sistemului limfatic; boli
cardiace; boli de piele; boli neurologice, sindrom depresiv;
boli renale, carcinom de prostată, insomnii; la copiii
hiperactivi cu sindromul HADS; boli ale sistemului osos etc.

Terapia câmpului
magnetic (BICOM 2000)
Este o modernă şi eficientă terapie la ora actuală împotriva durerilor, a osteoporozei fără medicamente. Ce se poate trata:
toate durerile, coxartroze, os
teoporoze, artrite reumatoide,
artroze, oboseala cronică, dureri cronice, dureri ale sistemului circular, osos, discopatie
lombară, dureri de genunchi,
fracturi de oase, coloana vertebrală, blocaje, accidente la
sport, dureri reumatice.
Cu terapia antifumat BICOM 2000 aveţi şansa să vă
lăsaţi de fumat!
Corpul uman dispune de o
mare capacitate de a se regenera
din momentul în care vă lăsaţi de fumat. Doriţi să vă lăsaţi de fumat?... nu
aveţi curajul să încercaţi?... aveţi teama că
nu reuşiţi? Atunci lăsaţi-vă ajutat de experienţa acumulată de specialiştii noştri, iar restul
este preluat de aparatul BICOM 2000. Adresaţi-vă
nouă cu încredere şi veţi primi cele mai competente
informaţii! Spuneţi un NU hotărât fumatului!
www.dermavital-med.ro telefon 021 322 4004 sau 0731871968
Florica Munteanu
DermaVital Manager
Homeopat/ Nutriţionist/ Specialist Biorezonanţă
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Produse HOFIGAL de succes

Cătinofort
Capsule operculate x 400 mg
Capsule operculate x 600 mg
Compoziţie

n o capsulă operculată conţine: pulpă

prelucrată de fruct de cătină (Hippophae rhamnoides), pulbere spirulină
(Spirulina platensis), ulei esenţial de
cimbru (Thymus vulgaris), ulei esenţial de
brad (Abies alba) şi ulei esenţial de mentă
(Mentha piperita)

Acţiune

n supliment alimentar natural cu proprietăţi vitaminizante,

de remineralizare a organismului, de completare a deficienţelor
nutriţionale, hepatoprotectoare, imunomodulatoare, cu acţiune antianemică,
antiaterosclerotică, antioxidantă; creşte rezistenţa la efort fizic şi intelectual prin aport energetic mărit.

Recomandări

n supliment bogat în substanţe bioactive, recomandat ca adjuvant în: afecţiuni hepatice; hipercolesterolemie; hiperlipemie, afecţiuni funcţionale ale sistemului nervos central; adjuvant în tratamentul unor afecţiuni cardio-vasculare; osteoporoză; suprasolicitări intelectuale şi fizice; oboseală cronică; insomnii; obezitate,
preventiv pentru munca în condiţii toxice, creşterea rezistenţei organismului faţă de unele boli infecto-contagioase şi în perioada de convalescenţă după acestea.

Contraindicaţii

nPersoane cu hipersensibilitate dovedită la componentele şi excipienţii produsului. Nu se administrează la
copii sub 5 ani.

Precauţii

n în sarcină şi perioada de alăptare, numai la recomandarea medicului.

Mod de administrare:

nAdulţi: 3-6 capsule operculate pe zi, după mese, în cure de 1-3 luni, de 2-4

ori pe an.
nAdjuvant în tratamentul specific al unor afecţiuni 6-8 capsule pe zi
după mese în funcţie de stadiul şi reactivitatea bolii. Doza şi ritmul
de administrare vor fi evaluate de către medic.
nCopii 5 -12 ani: 2-3 capsule operculate pe zi, după masă, sau la
indicaţia medicului (în funcţie de vârsta şi greutatea corporală a
copilului).

Formă de prezentare:

n60 capsule în flacon de polietilenă cu sistem de închidere,
introdus în cutie pliantă din carton, însoţit de prospect.
Biolog Iuliana Crişan
Dr. Adrian Muţiu

18

Decembrie 2008 / Ianuarie 2009 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

Produse HOFIGAL de succes

Flavovit C
Comprimate oblong

Compoziţie
Un comprimat oblong conţine un complex de
substanţe active din sucul de fructe proaspete de
cătină (Hippophae rhamnoides), vitamina C, ascorbat
de sodiu, ascorbat de magneziu.

Acţiune
n
supliment alimentar natural cu proprietăţi vitaminizante,
de remineralizare a organismului, de prevenire a proceselor
de îmbătrânire a ţesuturilor (acţiune antisenescentă)
n
imunostimulatoare nespecifică a organismului (acţiune sinergică cu
interferonul α), măreşte rezistenţa organismului la bolile infecto-contagioase
n
antianemică
n
antiinflamatorie generală şi de regenerare a pielii şi mucoaselor
n
de potenţare a eficacităţii tratamentului antimicrobian în infecţii bacteriene
n
accelerează procesul de vindecare a plăgilor şi arsurilor;
n
contribuie favorabil la profilaxia aterosclerozei şi apariţia bolilor cardiovasculare
n
încetineşte procesele de degenerare tisulară datorită acţiunii nocive a radicalilor liberi superoxidici şi reduce procesul de
îmbătrânire precoce şi riscul apariţiei de neoplazii (transformare celulară oncogenă)
n
activează metabolismele glucidic, protidic şi lipidic şi favorizează sinteza şi activitatea unor polipeptide cu funcţii biologice
esenţiale.

Recomandări
nsupliment nutraceutic cu rol de echilibrare a siste mului imunitar (adjuvant în tratamentul general al unor infecţii bacteriene
sau virale acute şi cronice) ndiferite forme de avitaminoze ncardioprotector (protejează vasele coronare) nanemii
nfragilitate capilară, flebite, varice nartroze nadaptogen (stress, creşte rezistenţa organismului la infecţii, în special la copii,
vârstnici, fumători, alcoolici, în perioade de suprasolicitare fizică şi intelectuală, surmenaj, convalescenţă după boli febrile) nhepatoprotector ndupă traumatisme sau postoperator pentru accelerarea procesului de cicatrizare şi de prevenire a
complicaţiilor septice ntonic general al organismului (tonifică şi regenerează ţesuturile prin refacerea
structurii colagenului şi a fibrelor elastice şi fixează calciul în oase)

Precauţii
n
la diabetici, în sarcină şi perioada de alăptare, numai la recomandarea
medicului.

Mod de administrare
n
Adulţi: 1-2 comprimate oblong de 3 ori pe zi (la sportivi se pot administra câte 2-3 comprimate de 3 ori pe zi sau chiar mai mult) sau după
recomandarea medicului.
n
Copii (1 – 14 ani): 1 comprimat de 2 – 4 ori pe zi sau după recomandarea medicului.
Comprimatele se sfarmă în gură, se înghit sau se sug.
În funcţie de suportabilitatea digestivă tratamentul este condus conform cu prescripţia medicală.
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HIPERTENSIUNEA
tratată cu remedii naturale

H

ipertensiunea este una
dintre afecţiunile cele mai
întâlnite în rândul românilor. Din păcate, în ţara noastră nu
mai puţin de 40% din populaţie
este hipertensivă. La nivel mondial, această boală afectează aproximativ un miliard de persoane.

40% dintre români suferă de
hipertensiune
În România hipertensiunea are rolul cel
mai important în producerea mortalităţii,
statisticile medicale arătând că din o sută
de oameni care mor, 62 sunt bolnavi de inimă. În contraexemplu, în ţările din Uniunea
Europeană, rata mortalităţii cauzată de hipertensiune este de doar 37%.
Cele mai multe persoane cunoscute ca
suferind de hipertensiune locuiesc în zona
Banatului şi în Bucureşti, procentul acestora
fiind de aproximativ 50%.

Ce este tensiunea arterială?
Sângele este transportat de inimă la ţesuturile organismului prin artere, presiunea
sângelui reprezentând forţa cu care împinge sângele în pereţii arterelor. La fiecare bătaie a inimii (60-70 bătăi pe minut în repaus)
se pompează sânge în artere. Presiunea arterială este maximă în momentul contracţiei inimii şi pompării sângelui. Aceasta se
numeşte presiune arterială sistolică. Când
inima se relaxează, între bătăi, presiunea arterială scade. Aceasta reprezintă presiunea
arterială diastolică. Tensiunea arterială este
considerată normală atunci când are valori
mai mici de 140/90 mm Hg. Anumite activităţi fac ca presiunea arterială să crească sau
să scadă. De exemplu, dacă alergaţi după
autobuz, presiunea arterială creşte. Când
dormiţi, presiunea arterială scade. Aceste
variaţii ale presiunii arteriale sunt normale.
Unele persoane au o presiune arterială ce
stă majoritatea timpului la valori ridicate.
Sângele acestor persoane împinge în
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pereţii arterelor cu o forţă mai mare decât
în mod normal. Vorbim în acest caz despre
hipertensiune.

Care sunt cauzele şi factorii de risc ?
- Fumatul, consumul de alcool, obezitatea, stresul sau un stil de viaţă sedentar
sporesc riscul de apariţie a hipertensiunii.
- Carenţe în alimentaţia mamei în timpul sarcinii pot predispune fătul la hipertensiune.
- Copiii care se nasc supraponderali sunt mai
expuşi riscului de hipertensiune ca adulţii.

Care pot fi complicaţiile bolii?
În cazul netratării adecvate a hipertensiunii se poate ajunge la probleme medicale
seriose cum ar fi ateroscleroza (îngroşarea
arterelor), infarctul de miocard (atacul de
inimă), dureri de piept (angina), mărirea volumului inimii (hipertrofia), suferinţa rinichilor sau chiar accident vascular cerebral.

Cum putem preveni apariţia
hipertensiunii arteriale?
Pentru a putea preveni apariţia hipertensiunii arteriale este indicat să reducem
cât mai mult factorii de risc. Astfel, sunt foarte importante următoarele: evitaţi fumatul,
mâncaţi o dietă sănătoasă, nu consumaţi
alcool în exces, faceţi exerciţii fizice în mod
regulat, supravegheaţi-vă greutatea (o talie
de peste 100 cm la bărbaţi si 90 cm la femei prezintă un risc sporit) şi evitaţi stresul.

Cum tratăm hipertensiunea?
În primul rând, trebuie ştiut că hipertensiunea trebuie ţinută sub observaţie şi tratată de medic. Pe lângă tratamentul medicamentos pe care mulţi pacienţi hipertensivi
îl folosesc, noi vă propunem câteva remedii
naturale, diete şi exerciţii fizice care vor veni
în sprijinul tratamentului.
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1. Dieta
a. Prima regulă a dietei bolnavului hipertensiv este să consume puţină sare.
Nu adăugaţi sare la mâncare şi nu consumaţi alimente care conţin sare adăugată.
Reduceţi consumul de alimente ce conţin
bicarbonat de sodiu, de peşte sau carne
afumată tratată cu nitrat de sodiu. Folosiţi
un înlocuitor de sare de la farmacie, care
conţine potasiu şi magneziu, elemente ce
scad tensiunea.
b. Consumaţi alimente cu un conţinut scăzut în grăsimi şi calorii. Grăsimile
conţin un număr mare de calorii, aşa că reducând consumul de grăsimi reduceţi şi caloriile. Evitaţi deci, alimente precum untul,
margarina, carnea grasă, brânza, prăjelile,
dulciurile etc. Dintre alimentele cu conţinut
scăzut în grăsimi pe care le puteţi consuma
cu încredere sunt:
l carnea de pui sau curcan la cuptor,
grătar sau fiartă (făra piele); peştele; file de
muşchi fără grăsime.
l laptele degresat, brânza nesărată.
l fructele şi legumele proaspete, congelate sau uscate.
l cerealele şi pâinea cu conţinut redus
de sare.
c. Mâncaţi suficiente alimente care conţin acizi graşi esenţiali: peşte gras, nuci,
seminţe şi ulei de măsline.
d. Mâncaţi alimente bogate în amidon
şi fibre. Ele reprezintă un substituent excelent pentru grăsimi, având un conţinut
redus de calorii, dar bogat în vitamine şi minerale. Dintre aceste alimente enumeram
fructele, legumele, cerealele, orezul, mazarea şi fasolea uscată.
e. Consumaţi mai multe alimente bogate în calciu, cum ar fi lactatele. Alegeţi-le pe
cele cu un conţinut scăzut de grăsime.
f. Potasiul poate scădea tensiunea arterială. Cele mai bogate în potasiu sunt bananele, roşiile şi mazărea.
g. Reduceţi la minim consumul de cofeina şi beţi foarte puţin alcool.
h. Usturoiul ajută la dilatarea vaselor
sangvine, implicit scade tensiunea arte
rială.

Scheme terapeutice

2. Exerciţiile fizice
Faceţi exerciţii aerobice zilnice, cum ar fi mersul pe bicicletă sau
pe jos. Mişcarea şi scăderea în greutate reduc mult tensiunea arterială. Evitaţi să ridicati greutăţi mari.
- Unul din cele mai bune tratamente antihipertensive este uleiul
de peşte, bogat în acizi graşi omega-3. Aceşti acizi sunt prelucraţi în organism şi sunt transformaţi în nişte substanţe extrem de active, numite
eicosanoizi. Aceştia scad nivelul de trigliceride (grăsimi) din sânge, dilată vasele de sânge, fluidifică sângele şi scad astfel tensiunea.

Plantele care ne ajută la tratarea
tensiunii arteriale crescute
- Păducelul este o plantă care tonifică inima, dilată vasele coronare şi normalizează ritmul bătăilor cardiace. Prin acţiunea lui, păducelul se aseamănă cu efectul produs de betablocante şi de diuretice,
medicamente folosite în medicina clasică pentru scăderea tensiunii
arteriale. Planta se poate folosi în cadrul tratamentului sub formă de
infuzie, tinctură, macerat, decoct sau esenţă sau gemodrivat. Curele
cu păducel se fac perioade lungi, peste 6 luni pe an. Atenţie, nu este
indicat ca administrarea preparatelor cu păducel să se facă în acelaşi timp cu tratamentul medicamentos, fiind recomandat consultul
prealabil al medicului cardiolog.
- Isopul scade presiunea sângelui, având acţiune de dilatare a
arterelor. Pentru tratament se foloseşte infuzia de isop, preparată
din 1 lingură de plantă la o cană de apă. Se beau zilnic câte 2 căni
din această infuzie.
- Infuzia de talpa-gâştei scade tensiunea arterială prin efectul
ei de reglare a ritmului cardiac şi a presiunii sangvine. Se prepară o
infuzie din 3 linguri de plantă la o cană cu apă şi se iau câte 3 linguri
pe zi din această infuzie.
- Brânca-ursului este şi ea o plantă renumită pentru efectele ei
de scădere a tensiunii arteriale. Ea dilată vasele de sânge periferice,
ceea ce are ca rezultat reglarea rapidă, puternică şi eficientă a presiunii sangvine. Se foloseşte pentru tratament tinctura de brâncaursului, câte 1 linguriţă de 2 ori pe zi.
- Rozmarinul ameliorează circulaţia şi reglează ritmul bătăilor
inimii. Aceste efecte se datorează uleiului volatil pe care planta îl
conţine. Într-o cană cu apă rece se pun 1 linguriţă de rozmarin şi 3
linguriţe de vâsc. Se lasă la macerat timp de 12 ore. Se beau câte 2
căni pe zi de preparat, dimineaţa şi seara, timp de o lună.
- Usturoiul este util în scăderea tensiunii deoarece conţine
sulfide care distrug colesterolul,
îmbunătăţind astfel circulaţia
sângelui. Puneţi 350 g de usturoi zdrobit în 100 g alcool şi
ţineţi la macerat 10 zile. Decantaţi apoi usturoiul şi luaţi de 3
ori pe zi câte 15 picături de suc
de usturoi.
Articol oferit de revista
“Tratamente naturiste“
Autor: Dr. Iulian BOZOVICI,
medic cardiolog
la clinica Doctor Acasă
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Recenzie

A fost acolo unde s-a născut
civilizaţia lumii
De la început vreau să remarc faptul că am fost mai
mult decât plăcut surprins, chiar emoţionat, de către
motto-ul acestei cărţi: ”Închin această carte omului de
ştiinţă Ing. Ştefan Manea, director general al Hofigal
S.A. Bucureşti, Cetăţean de onoare al comunei Goicea,
fiu al satului ca şi mine, prieten drag, pentru pasiunea
ştinţifică a sa în folosirea plantelor medicinale în tratarea şi îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor de pretutindeni, iubitor de lume pe care a cunoscut-o pe toate meridianele, de progres social şi de înţelegere între oameni”.
Bucuria mea a fost cu atît mai mare când, după o primă
lectură, am constatat că aceast nou volum al scriitorului
Petre Gigea-Gorun, publicat în acest an la Fundaţia “Scrisul Românesc” din Craiova, nu conţine doar relatarea unor
note şi amintiri dintr-o călătorie. Este un adevărat tratat
despre o lume fabuloasă din care s-a născut civilizaţia Europei şi chiar a lumii. Oricine are posibilitatea de a călătorii
pe tărîmul vechii Elade va fi fascinat de locurile şi urmele
unei mitologii care a fascinat şi va fascina generaţii după
generaţii. Dar, citind această carte cu un titlu atât de sugestiv,
O CĂLĂTORIE ÎN ELEDA PE URMELE LUI HOMER ŞI A
ZEILOR OLIMPIENI, am dedus că autorul ei a chiar fost “luminat” de Zeii Olimpieni. Drumul parcurs de el, de la idilica
noastră Craiovă şi până la poalele Olimpului, vestitul munte din
nordul Greciei, acolo unde, potrivit legendelor, sălăşiuiesc zeii,
este imortalizat in paginile acestui volum într-o manieră scriitoricescă de excepţie. Cititorul devine el însuşi călător, cunoscător
de istorie şi literatură antică, dar şi poet. Pentru că, fiecare etapă
a acestei fabuloase călătorii este presărată în mod fericit de sensibile versuri al căror autor este însuşi scriitorul. “Pierdut” în
Universul marilor minuni ale lumii, poetul Petre Gigea-Gorun
sub titlul “În drumul meu pierdut în Univers” scrie următoarele versuri: “În drumul meu pierdut în Univers/ Am transformat iubirea mea în vers,/ O stampă ruptă din necunoscut/
Pecetluind astfel un timp trecut/ În gândul meu au tremurat
dorinţi/ Înfrigurate-n îmbrăţişeri fierbinţi/ Amăgitoare farmece-omeneşti/ Şi întristate patimi pământeşti/ Tulburător a
fost destinul meu/ Asemeni unui rug, am ars mereu/ Pecetluind astfel un timp trecut/ Iubirii dându-i marele trecut,/ Nemărginit cum cere numai ea/ Ca jertfă vie în tinereţea mea”.
Recomand acestă carte tuturor celor care vor să cunoască şi să
înţeleagă mai profund şi sensibil lumea de azi şi mai ales, de
ieri, a vechii Elade. De asemenea, au posibilitate de a se întâlni, prin întermediul slovei, cu un scriitor care, aşa cum am mai
spus cândva, are un suflet de mare român, o carieră şi o cultură
impresionantă, dar şi o modestie greu de imaginat. Este una
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Autorul Petre Gigea – Gorun, economist, diplomat
şi scriitor, s-a născut la 31
martie 1930, în comuna
Goicea Mică, jud. Dolj. Tatăl
său, Ion Gh. Gigea, a fost notar al comunei,
iar mama sa Ecaterina, casnică. Este absolvent al Academiei de
Şiinţe Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi Credit,
unde a obţinut şi titlul de “Diplomat în Ştiinţe Economice”. A îndeplinit, printre altele, pe rând, funcţia de primar al Municipiului
Craiova, prim vice preşedinte al Consiliului Popular al judeţului
Dolj, profesor universitar, Ministru al Finanţelor, Guvernator al
României la Fondul Monetar Internaţional, Guvernator al României la Banca Mondială, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României la Paris şi Ambasador al României la UNESCO etc.
Expert contabil din anul 1965.

din acele valori omeneşti care a făcut şi face cinste şi onoare ţării
şi pământului său natal.
Prietene drag, îţi mulţumesc şi pe acestă cale pentru onoarea deosebită pe care mi-ai făcut-o în a-mi dedica această minunată carte. Pentru că ne aflăm în preajma zilei sfinte a naşterii
Domnului şi a Anului Nou, îţi urez cu mare drag, ţie şi familiei,
la mulţi ani, multă sănătate, fericire şi cât mai multe reuşite, aşa
cum o faci de mulţi ani.
P.S. Acum mă delectez cu “PRINȚESA MEA CU OCHI
ALBAȘTRI”, versuri de dragoste de acelaşi autor. Atât pot spune,
că este în afară de delectare şi o sursă de înţelepciune pentru orice vârstă. Voi vorbi mai pe larg în numărul următor al revistei.
Ing. Ştefan Manea

Din miracolele naturii

MENTA
un panaceu natural

al durerilor abdominale

Plantă erbacee, perenă, hemicriptofită,
medicinală, meliferă, cultivată; se mai numeşte borşniţă, camfor, diană, ferent, ghiazmă, giazma-broaştii, giugiumă, gnintă, iarbă
neagră, iasmă, izmă, izmă de grădină, izmă
de leac, izmă domnească, izmă spirtoasă,
mentă, mintă, mintă bună, mintă de chi-cuşuri, mintă de grădină, mintă de leac, mintă
moldovenească, mintă neagră, mintă rece,
mintă sură, nintă neagră, nintă, nintă broaştească, nintă de camfor, nintă de chicătura,
nintă de picuşuri, nintă rece

Cea mai răspândită plantă
medicinală pe mapamond
Este cunoscută încă din antichitate.
Dacii o denumeau mantia, mentiă, mintă
Ea este amintită în scrierile greceşti ale lui
Dioscorides şi în cele latineşti de către Columella, Plinius cel Bătrân
şi alţii; în scrierile antice
sunt menţionate însuşirile sale terapeutice,
în Papyrus Ebers se
menţionează că izma
a fost folosită în Egipt
cu 1550 ani Î.Hr. Izma
(menta) cultivată este
un hibrid steril apărut
spontan între speciile
de Mentha aquarica şi
Mentha spicata. A fost
evidenţiat şi descris de
un cultivator englez
din Mitcham (1675).
Se pare că acest hibrid
s-a format şi în bazinul
mediteranean. Se con-

sideră că izmă bună (menta) cultivată astăzi
pe tot Globul provine prin înmulţire vegetativă din hibridul apărut în Marea Britanie.
Această plantă este mult apreciată.
Dintre plantele medicinale aflate în cultură, ea este una dintre cele mai răspândite,
fiind cultivată pe tot Globul. În România, a
fost printre primele plante aromatice şi medicinale luate în cultură. Prima cultură experimentală a fost făcută la Cluj, în anul 1905,
pe suprafaţa de 88 m2, de către B. Pater, cu
stoloni obţinuţi de la preotul Iosif Angnelli
din Casări, Ungaria. Cu 21 de ani mai târziu,
respectiv în anul 1926, a început să fie cultivată în scopuri industriale.
La Bod, a luat fiinţă prima distilărie
de mentă. Apar culturi de izmă (mentă) la
Orăştie, din iniţiativa şi îndrumarea farmacistului Andrei Farago. În prezent, cultura
mentei este concentrată în 3 bazine situate
în Banat, Prahova - Buzău şi judeţele Călă-

raşi, Giurgiu, Ialomiţa. (Em. Păun, A. Mihalea,
Anela Dumitrescu, Măria Verzea, O. Coşocariu, 1988). Astăzi, se cultivă aproape pe toate
continentele.
Cele mai mari suprafeţe cultivate se găsesc în S.U.A., Federaţia Rusă, Bulgaria, Italia,
Franţa, Iugoslavia, Ungaria, Polonia, Germania, Cehia, Slovacia şi România, în Africa se
cultivă în Maroc, Egipt, Algeria, în Asia se
cultivă în India, Afganistan.
Soiul „Columna” este de origine românească. A fost creat de Emil Păun în anul
1970, prin selecţie individuală şi omologat
în anul 1972. Este rezistent la cădere. Este
precoce. Are un randament de prelucrare a
uleiului volatil de 0,36%. În prezent, se cultivă pe aproape întreaga suprafaţă cu mentă
din ţară.
Frunzele (Menthae piperatae folium) se recoltează când ajung la lungimea de 6 cm. Se
rupe frunză cu frunză, se aşează în coşuri de
nuiele şi se transportă la locurile de uscare. Părţile aeriene
(Menthae piperatae herba)
se recoltează pentru uscare
când plantele sunt înflorite în
proporţie de 15-20%, iar pentru extragerea uleiului volatil
(Oleum menthae), când plantele au înflorit în proporţie de
cca 50%. Produsul se transportă în aceeaşi zi la locul de
prelucrare. Uscarea frunzelor
şi părţilor aeriene se face la
soare sau la umbră, întinse pe
rogojini, în strat subţire. Frunzele se întorc de 2-3 ori în
prima zi, apoi, în următoarele
- continuare în pagina 24 -
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- continuare din pagina 23 zile, o singură dată pe zi. Uscarea artificială,
la 35°C. Frunzele se ambalează în lăzi speciale, căptuşite cu hârtie de culoare închisă.
Iarba se ambalează în saltele. Randamentul
de uscare este de 6:1 la frunze şi de 4:1 la
iarbă.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ. Frunzele şi
toate părţile verzi ale plantei conţin ulei eteric, lipide, acizii oleic, oleanolic, linolic, melisic, ursolic; sisterol, ergocalciferol, amestec
de parafine (triacontan, hentriacontan),
acizi fenolici (cafeic, clorogenic, ferulic,
cumaric, labiatenic), taninuri, flavonoide
(hesperitina, hesperidina), glucide (ramnoză, galactoză, glucoza, fructoză, zaharoză,
rafinoză, stachioză, verbascoză), carotenoide (rodoxantină, criptoxantină, violoxantină), carotină, enzime (catalază, peroxidază,
polifenoloxidază etc.), vitamina C, vitamina
D2, tocoferoli, acid nicotinic, săruri minerale
cu K, Ca, P, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo. Uleiul eteric este format din mentol, mentonă,
mentofuran, hidrocarburi terpenice (pinen,
terpinen, felandren, limonen, camfen, fenchen, terpinolen, sabinen, cimen, mircen,
cadinen, murolen, bourbonen, cubeben,
cariofilen, bulgaren, copaen etc.), numeroşi
alcooli, fenolii carvacrol şi timol etc. Florile
conţin mai mult ulei eteric decât frunzele.
Rădăcinile sunt lipsite de ulei eteric.
FITOTERAPIE. Părţile aeriene ale
plantei, dar în special frunzele, au utilizări terapeutice în medicina umană şi veterinară.
Principiile active din frunze acţionează bac
teriostatic, antiseptic gastrointestinal, calmant al colicilor hepatobiliare, carminativ,
coleretic, colagog, antidiareic, antireumatic,
antispastic, sudorific, diuretic, sedativ, fortifiant al sistemului nervos, uşor analgezic.
Mentolul acţionează antiemetic şi antiseptic, iar compuşii flavonici coleretic şi
colagog; taninurile acţionează antidiareic; acizii polifenolici acţionează colagog şi
spasmolitic. Prin aplicaţii pe piele sau mucoase, mentolul este un excitant al terminaţiunilor nervoase sensibile la frig. La nivelul mucoasei bucale, are acţiune paralizantă
faţă de elementele gustative. Inspirate pe
nas, mentolul şi uleiul de izmă acţionează
antiinflamator la nivelul sinusurilor. Este un
vasodilatator al mucoasei nazale. La inspiraţie, ochii se ţin închişi pentru a evita iritarea
mucoasei oculare.
Planta se recomandă în medicina umană în colecistopatii, litiază biliară, afec-
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ţiuni cronice ale pancreasului, infecţii gastrointestinale, balonări abdominale, diaree,
vomă, greţuri, nervozitate, litiază renală, reumatism, urticarie, ca dezinfectant bucal.
Medicina veterinară foloseşte planta
ca stomahic, bacteriostatic, expectorant,
astringent, carminativ, antispastic asupra
sfincterelor, antiseptic, antispasmolic, antidiareic, sudorific, excitant al sistemului nervos şi o recomandă în tratarea enteritelor,
enterocolitelor, dispepsiilor, indigestiilor,
crampelor abdominale.
Infuzia are acţiune liniştitoare asupra
durerilor de stomac, calmând spasmele.
Este un bun medicament în tulburările
digestive şi hepatice, având însuşirea de a
mări secreţia bilei. Contribuie la eliminarea
calculilor renali şi hepatici. Se recomandă
în tratamentul diareei pentru propietăţile
sale astringente, antiseptice şi antispasmodice.
Datorită mentolului, ceaiul de mentă
consumat rece şi în cantităţi mici calmează vărsăturile atât la sugari, cât şi la adulţi.
După unii cercetători, ceaiul de mentă fortifică sistemul nervos, redresează funcţiunile
stomacului, ajută la dezintoxicarea organismului prin diureza şi transpiraţia pe care
le produce. Sub formă de cataplasme reci,
aduce alinare în durerile de cap.
În stări de debilitate se recomandă băi
întăritoare cu frunze de izmă. Într-un săculeţ de pânză se pune o jumătate de kilogram de izmă mărunţită şi se agită în apa
caldă a băii. Acţiunea reconfortantă a izmei
se măreşte dacă i se adaugă roiniţă, cimbrişor şi flori de tei.
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MEDICINĂ UMANĂ
Uz intern
1. Pentru tratarea infecţiilor gastrointestinale, balonărilor abdominale, diareei, vomei,
greţurilor, nervozităţii, dischineziei biliare cu
hipertonie: infuzie, din o linguriţă frunze mărunţite (pulbere), la o cană (200 ml) cu apă
clocotită. Se lasă acoperită 30 minute. Se strecoară. Se bea conţinutul a 3 căni pe zi reci.
2. Pentru combaterea vomei: infuzie,
pregătită ca mai sus. Se bea rece, treptat, cu
înghiţituri rare.
3. Pentru tratarea colicilor abdominali
(uşurarea activităţii digestive), calculozei (litiazei) biliare, dischineziei biliare, calculozei
(litiazei) renale şi ca tonic general, boli renale, diuretic şi depurativ (eliminarea toxinelor): infuzie, din o linguriţă frunze mărunţite
(pulbere) la o cană (200 ml) cu apă clocotită.
Se lasă acoperită 20-30 minute. Se strecoară. Se bea conţinutul a 1-2 căni pe zi.
Uz extern
1. Pentru tratarea reumatismului: soluţie, pregătită din 5 ml ulei volatil la 100 ml
alcool. Se aplică fricţiuni în zonele afectate.
2. Pentru dezinfectarea cavităţii bucale:
apă de gură, din 5 ml ulei volatil la 95 ml
alcool concentrat. Din soluţia astfel pregătită se pun în apă câteva picături, se face
gargară şi se clăteşte bine gura. Are efecte
răcoritoare, antiseptice, corectează gustul şi
mirosul neplăcut la fumători.
3. Pentru combaterea viermilor intestinali (oxiuri): decoct, din 16-20 g frunze la
1 l de apă. Se fierbe 10-15 minute. Se lasă
acoperit 20-30 minute. Se strecoară. Se face
o clismă, seara înainte de culcare.

Din miracolele naturii
4. Pentru reconfortarea organismului:
decoct sau infuzie, din 200-300 g frunze
uscate la 3 l de apă. Pentru decoct, se fierb
10-15 minute într-un vas acoperit. Pentru
infuzie, apa clocotită se toarnă peste plante
într-un vas. Se lasă acoperit 15-20 minute.
Se strecoară. Se adaugă apei de baie din
cadă, care nu trebuie să depăşească 37°C.
Baia durează 15-20 minute.
5. Pentru tratarea reumatismului şi inflamaţiilor urechii: unguent, pregătit din 10 g
frunze uscate mărunţite la 1 l ulei. Se lasă la
macerat 4 săptămâni. Se strecoară apoi şi se
păstrează în sticle închise la culoare şi bine
astupate. Se pun în ureche câteva picături
pentru tratarea inflamaţiilor şi se fac frecţii
în durerile reumatice.
6. Pentru tratarea guturaiului, gripei,
durerilor de cap: inhalaţie, cu oţet mentolat, obţinut din macerarea frunzelor în
oţet. Frunzele intră în compoziţia ceaiurilor

recomandate pentru tratarea afecţiunilor
cardiace cu substrat nervos, anginei pectorale, hipertensiunii arteriale, sindroamelor
dispeptice (anaciditate, hipoaciditate), gastritelor hipoacide, enterocolitelor, balonărilor, colicilor hepatobiliare la copii, durerilor
abdominale la copii, diabetului zaharat,
dismenoreei, astmului bronşic, guturaiului,
gripei, tuberculozei pulmonare, arsurilor şi
ca sedativ nervos şi remineralizant.
7. Homeopatic, diluţiile tincturii-mame
de la a 3-a decimală la a 4-a centezimală se
întrebuinţează în laringite şi traheite provocate sau agravate de fumat, praf, ceaţă şi aer
proaspăt respirat.
Contraindicaţii. Consumul excesiv poa
te da stări de intoxicaţie, manifestate prin
greaţă, vomă, în cazuri extreme duce la

moarte. Nu se administrează bolnavilor de
ulcer. Administrarea repetată în doze ponderabile provoacă iritarea mucoasei respiratorii
şi, mai discret, a mucoasei vaginale şi a pielii.
MEDICINĂ VETERINARĂ
Uz intern. Pentru tratarea enteritelor,
enterocolitelor, dispepsiilor, indigestiilor,
crampelor abdominale, stărilor a frigare: infuzie, din 2-5 g frunze uscate, peste care se
toarnă 100 ml apă clocotită. Se lasă acoperită 30 minute. Se strecoară. Se răceşte. Se
administrează prin breuvaj bucal (se toarnă
pe gât). Se mai utilizează tratamentul prin
electuării sau sub formă de ulei. Dozele de
tratament: animale mari (cabaline, taurine),
20-40-50 g; animale mijlocii (ovine, caprine, porcine), 2-5-10 g; animale mici (pisici,
câini), 0,5-1-3 g, găini 0,2-0,5 g.
COSMETICĂ
Pentru îngrijirea tenului gras, seboreic:
infuzie, din 2 linguriţe frunze mărunţite
(pulbere) peste care se toarnă o cană (200
ml) cu apă fierbinte. Se lasă acoperită 15-20
minute. Se strecoară. Se aplică loţionări ale
tenului.
INDUSTRIE
Uleiul eteric extras din plantă este utilizat în industria medicamentelor, pastelor
de dinţi, săpunurilor, băuturilor, bomboanelor, preparatelor pentru frecţii. (Ctin Pîrvu,
Enciclopedia plantelor, vol. II)
Farm. GABRIELA VLĂSCEANU
Biolog GEORGETA NEGRU
Asist. FLORENTINA BURCEA
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În sprijinul medicului practician

Suplimentele Hofigal
în ajutorul bolnavilor de hepatită
cronică de etiologie virală
Studiu de caz
Scurt istoric: În Noiembrie 2006 am
publicat un studiu care s-a dorit a fi o
evaluare a eficienţei terapiei adjuvante
cu suplimente fitoterapeutice si gemoterapeutice la un lot de 149 de pacienţi cu
infecţia cronică cu virus hepatic de tip B
şi C; aceştia au fost monitorizaţi timp de 6
luni, în unele cazuri chiar 9 luni şi au primit
tratamente cu produse Hofigal în cure
de câte 3 luni, separate de 3 săptămâni
de pauză, cu suplimente fitoterapeutice
(Se-Spirulină, Cătinofort, Coenzima Q10
în ulei de cătină, Redigest, Echinacea, Ulei
de peşte Omega 3-Omega 6, Armuhep,
Flavovit C) şi gemoderivate în monodoze
(gemoderivat din mlădiţe de rozmarin,
din muguri de nuc, din muguri de alun,
din muguri de coacăz negru, din radicele
de orz). De menţionat că toţi pacienţii s-au
prezentat înainte de începerea tratamentului cu o documentaţie medicală care a
fost consemnată şi înregistrată în dosarul
fiecăruia, iar la terminarea seriilor de tratament s-au repetat investigaţiile medicale;
de asemenea, s-au consemnat şi observaţiile clinice referitoare la evoluţia stării
generale. Coroborând şi comparând datele clinice şi cele de laborator, au fost fost
consemnate următoarele:
la peste 60% dintre aceştia au fost
înregistrate ameliorarea sau/ şi normalizarea parametrilor biochimici, hepatici
(TGO, TGP, GGT), ai electroforezei proteinelor serice .
la peste 80% dintre aceştia au fost
înregistrate ameliorarea sau/şi normalizarea valorilor hemoleucogramei şi a
formulei leucocitare, ale glicemiei, colesterolemiei totale, a fracţiilor lipidice, a trigliceridelor, a enzimelor, a ureei serice şi a creatininei (la pacienţii care au prezentat aceste
modificări de parametri).

l
l

Concluziile etapei preliminare au
fost: rezultatele obţinute la aceşti pacienţi
ne-au îndreptăţit să credem că folosirea
produselor Hofigal în tratamentul fitoterapeutic adjuvant terapiei alopate posedă reale beneficii pentru bolnavii cu hepatită cronică de etilologie virală. Şi precizam
la acea dată că vom continua să adăugăm
noi observaţii clinice şi de laborator, studiul
aflându-se în plină desfăşurare.
În prezent, după mai bine de doi ani,
revenim cu noi date referitoare la efectele
folosirii extractelor din plante în terapia adjuvantă a hepatitelor cronice. Nu voi intra
în amănunte până nu voi face următoarele
precizări: am urmat aceeaşi metodologie
de lucru, pe care cer permisiunea să o reamintesc pe parcursul lucrării, pentru cei
care nu au citit articolul iniţial; de asemenea, am considerat ca lot de pacienţi doar
persoanele noi luate în evidenţă, care s-au
prezentat din luna Noiembrie 2006 până în
prezent, pe care le-am monitorizat şi care au
primit scheme de tratament mai laborioase
cu produse noi, intrate recent în portofoliul
companiei Hofigal; concluziile pe care
le-am consemnat acum au fost comparate
cu cele rezultate în prima fază a lucrării, primul lot devenind astfel un fel de lot martor,
iar rezultatele acestei comparaţii s-au dorit
a fi o evidenţiere a trendului ascendent al
calităţii produselor Hofigal şi menţinerea la cote ridicate a calităţii actului medical
la nivelul compartimentului de consiliere.
Date introductive: se constată o incidenţă crescută a infecţiei hepatice cronice
cu virus de tip B si C, cu implicaţii deosebite
în domeniul biologic, social, familial, profesional, economic. Această patologie este
provocată de multipli factori externi sau interni care determină o scădere apreciabilă a
capacităţii de apărare a organismului. Dintre factorii externi amintim factori poluanţi,

de degradare ai mediului, stresul cotidian,
modificarea obiceiurilor alimentare tradiţionale, excesul de alimente procesate bogate
în aditivi şi coloranţi alimentari, expunerea
la diverse surse de iradiere sau substanţe
toxice şi mai ales diversificarea modalităţilor de transmitere a infecţiilor prin diverse
căi (contactul cu sânge infectat – transfuzii
sangvine cu sânge incomplet testat, transmiterea acelor de seringă contaminate de
la o persoană la alta fără a fi sterilizate (în
cazul consumatorilor de droguri), sau o altă
modalitate de transmitere fiind cea sexuală
(frecvent întâlnită în cazul relaţiilor neprotejate cu parteneri multipli, ocazionali), toate
acestea converg către o creştere a incidenţei infecţiilor cu virus hepatic de tip B si C.
Deşi s-a practicat vaccinarea de tip Engerix
B (în cadrul unor grupuri de vârstă cu risc şi a
unor grupuri profesionale cu risc crescut de
contaminare), infecţia cronică cu VHB continuă să se facă responsabilă de mai bine
de un milion de decese anual, iar 8-20% din
totalul cazurilor de îmbolnăvire cu VHB pot
dezvolta ciroză hepatică, în timp ce 30% din
totalul cazurilor de infecţie cronică cu VHC
pot dezvolta aceeaşi complicaţie.
Revenind la lotul pacienţilor ce s-au
adresat cabinetului de consultanţă din
Noiembrie 2006 încoace, dacă ne referim
la arealul de răspândire al acestor cazuri,
marile oraşe industrializate şi zonele rurale
îşi menţin supremaţia, bolnavii luaţi în studiu aparţinând unor diverse medii sociale şi
profesionale, persoane active, salariaţi dar şi
pensionari.
Scopul lucrării actuale: evaluarea eficienţei terapeutice a produselor fitoterapeutice si gemoterapeutice Hofigal, folosite
în tratamentul adjuvant al unor cazuri de infecţie cronică cu virus hepatic de tip B şi C.
- continuare în pagina 28 -
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- continuare din pagina 27 Material şi metodă: a fost luat în studiu
un lot de 237 bolnavi dintre care 122 de bărbaţi şi 115 de femei cu vârste cuprinse între
24 şi 76 de ani care s-au prezentat la cabinetul de consiliere cu documentaţie medicală
completă (bilete de externare, echografii,
investigaţii paraclinice, puncţie bioptică hepatică) precum şi schemele terapeutice alopate urmate până la data respectivă. Toţi au
solicitat tratament fitoterapeutic adjuvant
şi indicaţii igieno-dietetice corespunzătoare stadiului afecţiunii lor.
Din cei 237 bolnavi cuprinşi în studiu, 96
au prezentat infecţie cronică cu virus hepatic tip B (dintre care: 51 bărbaţi şi 45 femei)
iar 141 de pacienţi au prezentat infecţie cronică cu virus hepatic de tip C (dintre care: 45
bărbaţi şi 96 femei). Aceştia au primit pe o
perioadă de minim 6 luni, (în câteva cazuri
au primit tratament chiar 9 luni, departajate
în cure de câte 3 luni separate de 3 săptămâni de pauză ) tratament adjuvant complex cu produse fitoterapeutice Hofigal
(Protector hepatic Forte, Se- Spirulină, Cătinofort, Spirulină cu extract total de cătină,
Coenzima Q10 în ulei de cătină, Redigest,
Echinacea, Ulei de peşte Omega 3-Omega
6, Armuhep, Flavovit C, Complex Detoxifiant Natural, Reglacid) şi gemoderivate în
monodoze (gemoderivat din mlădiţe de
rozmarin, muguri de nuc, muguri de alun,
muguri de coacăz negru, din radicele de orz,
din radicele de secară). La sfârşitul acestor
intervale de timp pacienţii au primit recomandarea de a repeta investigaţiile paraclinice specifice (transaminaze, bilirubinemie,
creatinină, uree, electroforeza proteinelor
serice, hemoleucogramă cu formulă leucocitară, glicemie, cholesterolemie, trigliceridemie, în unele cazuri gamma GT, viremie,
echografie abdominală în funcţie şi de posibilităţile financiare ale fiecărui pacient).
Aceştia au fost chemaţi la control periodic,
la intervale de câte trei luni, reevaluându-se
clinic şi biologic evoluţia lor sub tratamentul adjuvant cu suplimente Hofigal.

minute înainte de mesele principale, zilnic,
în serii de câte 3 luni
lSe- Spirulină – 6 comprimate / zi (2+
2+ 2), administrate cu 30 de minute înainte
de mesele principale, zilnic în serii de câte
3 luni
lSpirulină cu extract total de cătină 6 comprimate / zi (2+ 2+ 2), administrate cu
30 de minute înainte de mesele principale,
zilnic în serii de câte 3 luni
lCoenzima Q10 în ulei de cătină (30
mg.) - 6 capsule/zi (2+ 2+2), administrate cu
30 de minute înainte de mesele principale,
20 de zile/lună, în prima lună, apoi doar 4
capsule/zi (1+2+1), 20 de zile/lună, administrate tot cu 30 minute înainte de mesele
principale, următoarele două luni.
lCătinofort – 6 capsule/ zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de
zile/lună în primele două luni, continuând
apoi cu 4 capsule/zi (1+2+1) 20 de zile/lună,
a treia lună.
lRedigest – 6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zilnic timp de 3 luni.
lReglacid -6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele
principale, zilnic timp de 3 luni.
lEchinacea- 6 capsule/zi (2+2+2), administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni.
lHof.Imun - 6 capsule/zi (2+2+2), administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni
lArmuhep – 6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu 15 minute înainte de mesele
principale, 20 de zile/lună, timp de 3 luni.

Tratament (modalităţi de administrare al suplimentelor):
Toţi aceşti pacienţi incluşi în studiu
după Noiembrie 2006, au primit următoarele suplimente, în scheme individuale de
tratament, care au variat de la caz la caz, în
funcţie de stadiul şi gravitatea complicaţiilor :
lProtector Hepatic Forte – 4-6 comprimate/ zi (2+2+2), administrate cu 15
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lUlei de peşte Omega 3 si Omega 6
(cod şi sardină) - 6 capsule/zi (2+2+2), administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni
lComplex Detoxifiant Natural - 6
capsule/zi (2+2+2), administrate cu 15 minute înainte de mesele principale, 20 de
zile/lună, timp de 3 luni(comprimatele se
sug)
lFlavovit C – 500 mg – 3 comprimate/zi (1+1+1), administrate după mesele principale, 20 de zile/lună timp de 3
luni(comprimatele sunt masticabile)
În paralel cu produsele fitoterapeutice
au fost recomandate şi următoarele gemoderivate, adăugate în funcţie de particularităţile simptomatologiei fiecărui pacient (rezultate din unele complicaţii sau eventuale
boli asociate):
lGemoderivat din mlădiţe de rozmarin: 1-2 monodoze/zi, diluate în câte 50
ml apă plată şi băute cu 15 minute înainte
de mesele de dimineaţă şi/sau prânz, zilnic
în cure de 3 luni.
lGemoderivat din muguri de coacăz
negru: 1-2 monodoze / zi diluate în câte 50
ml apa plată şi băute cu 15 minute înainte
de mesele de dimineaţă şi/sau prânz, zilnic
timp de 3 luni.
lGemoderivat din muguri de alun:
1-2 monodoze/zi diluate în câte 50 ml de
apă plată şi băute cu 15 minute înainte de
mesele de prânz şi/sau seara, zilnic timp de
3 luni.
lGemoderivat din muguri de nuc:
1-2 monodoze /zi diluate în câte 50 ml apă
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plată şi băute cu 15 minute înainte de mesele de prânz şi/sau seara, zilnic timp de 3
luni.
lGemoderivat din radicele de orz:
1-2 monodoze/zi diluate în câte 50 ml apă
plată şi băute cu 15 minute înainte de mesele de prânz şi/sau seara, zilnic timp de 3
luni.
lGemoderivate din radicele de secară: 1-2 monodoze/zi diluate în câte 50 ml
apă plată şi băute cu 15 minute înainte de
mesele de prânz şi/sau seara, zilnic timp de
3 luni.
Aceste gemoderivate au fost administrate după cum urmează: mlădiţe de rozmarin
o monodoză dimineaţa + muguri de coacăz
negru, o monodoză la prânz + muguri de
alun, o monodoză seara; altă asociere: gemoderivat din mlădiţe de rozmarin, o mono
doză dimineaţa + mugur de alun, o monodoză la prânz + radicele de orz, o monodoză
seara; altă asociere: gemoderivat din muguri
de coacăz negru, o monodoză dimineaţa +
gemoderivat muguri de alun, o monodoză la
prânz + radicele de secară, o monodoza seara ; altă asociere: gemoderivat din mlădiţe de
rozmarin, o monodoză dimineaţa + muguri
de coacăz negru o monodoză la prânz + muguri de nuc, o monodoză seara.
Aceste asocieri au fost recomandate în
funcţie de particularităţile simptomatologiei specifice fiecărui pacient, sau funcţie de
bolile asociate.
Obiectivele acestui tratament au fost
următoarele:
ncreşterea capacităţii de apărare a organismului contra agenţilor infecţioşi virali,
stimularea funcţiilor de detoxifiere a orga-

nismului, diminuarea ratei de formare a radicalilor liberi (prin administrarea de Spirulină cu extract total de cătină, Se- spirulină,
Protector Hepatic Forte, Complex Detoxifiant Natural, Echinacea, Coenzima Q10 în
ulei de cătină, Armuhep, Flavovit C).
ncreşterea gradului de protectie hepatică, ameliorarea funcţionalităţii şi metabolismului celulei hepatice (prin administrarea
de Protector Hepatic Forte, Spirulină cu extract total de cătină, Se-spirulina, Armuhep,
Cătinofort, Redigest, Coenzima Q10 în ulei
de cătină, Ulei de peşte Omega 3-Omega
6, Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin,
Gemoderivat din muguri de alun, Gemoderivat din muguri de nuc, Gemoderivat din
radicele de orz, din radicele de secară).
n favorizarea procesului de refacere a
celulei hepatice (prin administrarea de Com-

plex Detoxifiant Natural, Protector Hepatic
Forte, Spirulină cu extract total de cătină,
Se- spirulin, Armuhep, Ulei de peşte Omega
3-Omega 6, Redigest, Cătinofort, Echinacea,
Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin, Gemoderivat din muguri de alun, Gemoderivat
din muguri de nuc, Gemoderivat din muguri
de coacăz negru).
Pacienţii au fost urmăriţi la nivelul cabinetului de consultanţă şi observaţiile clinice
obţinute în urma acestor vizite periodice au
fost următoarele:
ncreşterea rezistenţei fizice la efort
moderat sau mediu (plimbări prelungite,
urcatul scărilor, îndeplinirea unor activităţi
gospodăreşti, casnice )
ncreşterea rezistenţei psihice la stres
cotidian
ndispariţia senzaţiei de oboseală cronică.
nîmbunătăţirea apetitului şi al performanţelor fizice
nameliorarea relaţiei cu mediul şi familia
Din investigaţiile paraclinice efectuate
la sfârşitul fiecărei cure de tratament adjuvant cu produse Hofigal au fost constatate următoarele concluzii:
nla peste 65% dintre aceştia au fost înregistrate ameliorarea sau/ şi normalizarea
parametrilor biochimici, hepatici (TGO, TGP,
GGT) şi ai electroforezei proteinelor serice .
nla peste 85% dintre aceştia au fost înregistrate ameliorarea sau/şi normalizarea
valorilor hemoleucogramei şi a formulei
leucocitare, ale glicemiei, cholesterolemiei
totale, a fracţiilor lipidice, a trigliceridelor, a
enzimelor, a ureei serice şi a creatininei (la
pacienţii care au prezentat aceste modificări
de parametrii iniţial, la primele analize).

Concluzii

l
l

din punct de vedere al numărului de pacienţi luaţi în evidenţă şi incluşi în
cele două loturi, se observă o creştere a adresabilităţii cu aproximativ 40%

în ceea ce priveşte patologia hepatică, se observă o creştere a infecţiei cronice hepatice cu VHC, cu valori aproape duble faţă de infecţia cronică cu VHB,
de asemenea se poate observa o uşoară predominenţă a sexului femeiesc în cazurile de hepatită cronică cu VHC

l

comparând observaţiile clinice şi investigaţiile specifice de laborator efectuate la ambele loturi de pacienţi, poate fi susţinut şi demonstrat trendul
ascendent al calităţii produselor Hofigal. Rezultatele obţinute la aceşti pacienţi ne confirmă (oare pentru a câta oară), că folosirea produselor Hofigal în
tratamentul fitoterapeutic adjuvant terapiei alopate posedă reale beneficii pentru bolnavii cu hepatită cronică de etilologie virală.
Dr. Teodor Henri Sissea
Biol. Ec. Gabriel Ivopol
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În sprijinul medicului practician

Echinacea
vaccinul antigripal natural
Studiu de caz
O epidemie de gripă poate afecta aproximativ 30-60% din indivizii neimunizaţi
dintr-o populaţie. De aceea, este imperios
necesară efectuarea unei profilaxii corecte
a populaţiei generale cu preparate naturale imunostimulatoare, o atenţie deosebită
fiind acordată categoriilor de persoane cu
susceptibilitate crescută faţă de virozele
respiratorii.
Efectele benefice redutabile ale utilizării
remediilor din Echinacea sunt cel antibacterian şi cel antiviral, în special faţă de virusul gripal şi alţi agenţi patogeni cu tropism
respirator. Peste 350 de studii clinice atestă
efectele de tip imuno-protector al Echinaceei în evoluţia infecţiilor respiratorii, ca şi
posibilitatea utilizării ei în profilaxia acestor
boli. Se recomandă administrarea preparatelor de Echinacea încă de la apariţia primelor semne de boală şi pînă la dispariţia lor.
Valorea terapeutică a echinacei este
recunoscută astăzi atât de medici alopaţi,
cât şi de fitoterapeuţi, în special prin efectul
imunostimulator. Echinacea poate să ajute
la reducerea simptomelor răcelii, dar şi să
prevină infectarea cu anumite virusuri care
produc IACRS, susţin cercetătorii americani.
Conform unei metaanalize publicate
în prestigiosul Jurnal Lancet Boli Infecţioase, Echinacea poate preveni 58% din
cazurile de răceală şi poate reduce durata
bolii cu 1,4 zile.
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Combinaţia dintre vitamina C şi Echinacea reduce incidenţa răcelii cu 86%,
Echinacea simplă reduce cu 65%, iar
atunci când pacienţii au fost inoculaţi
direct cu un rinovirus, Echinacea a redus
riscul de a dezvolta răceala cu 33%.
Efectele Echinaceei pot fi amplificate
dacă se asociază administrarea ei cu alţi factori imunomodulatori: vitamina C, zinc sau
plante ca Lemnul dulce. Dozele recomandate de Echinacea – între 30-300mg/zi şi de
vitamina C – între 60-180mg/zi, începând
de la copii şi până la adulţi, asigură un tratament optim dar şi o profilaxie de durată,
conferind o protecţie reală a sistemului imunitar, care este astfel antrenat într-o manieră
naturală şi blândă pentru a face faţă agresiunilor zilnice multiple.
Virtuţile terapeutice ale echinaceei se
datorează prezenţei unei game largi de
substanţe bioactive cum sunt acidul cloro
genic, acid cafeic, esteri, echinacozide, polizaharide. Aceşti constituenţi au acţiune
antiinflamatorie, antivirală şi imunostimulatoare, proprietăţi ce pot explica rolul împotriva rinovirusului.
Asupra sistemului imunitar, Echinacea
acţionează stimulând atât apărarea nespecifică (macrofagele), cât şi apărarea specifică
(limfocitele T): această acţiune se realizează
prin fixarea componentelor polizaharidice
pe receptorii celulelor imune, determinând
creşterea producţiei de interferon, limfokine,
a interleukinei 1, a activităţii fagocitare şi a
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citotoxicităţii antitumorale. Efectul imunoreglator este completat de inhibiţia hialuronidazei bacteriene la nivel tisular, de stimulare
a producţiei de glicozaminoglicani şi a activităţii fibroblastice, contribuind la stimulare a
regenerării tisulare şi la reducerea inflamaţiei.
S-a constatat, de asemenea, un efect de stimulare adrenosimpatică, cu rol adaptogen.
În acest sens, Hofigal a conceput şi a
fabricat o serie de produse apifitoterapeutice şi gemoterapeutice care previn infecţiile
acute ale căilor respiratorii superioare sau
pot diminua riscul complicaţiilor în cazul
declanşării virozelor respiratorii.
Astfel, în cadrul cabinetului de consiliere fitoterapeutică, am luat contact cu o serie
de pacienţi care mi-au solicitat scheme de
tratament pentru profilaxia şi tratamentul
infecţiilor acute de căi respiratorii superioare atât la copii, cât şi la adulţi.
Studiu de caz 1: Copil în vârstă de 4 ani
şi 6 luni M.A., cunoscut cu episoade recurente de IACRS, în urma cărora a dezvoltat
o bronşită cronică asmatiformă sub tratament alopat; i-am recomandat următoarea
schemă cu scop de prevenire a virozelor
respiratorii:
lUlei de cătină (pic.) – 5 pic*3/zi, luate
cu 1 lgţ. de miere Hofimel S, timp de 15 zile/
lună, 3 luni;
lSpirulină cp. 200 mg – 1+1+0, după
mesele principale, timp de 15 zile/lună, 3
luni;

În sprijinul medicului practician
lUlei de peşte (Omega 3 + Omega 6)
– 1+1+0, după mesele principale, timp de
15 zile/lună, 3 luni;
lGemoderivat din mlădiţe de măceş
– o monodoză/zi diluată în 50 ml apă plată sau ceai, înainte de masa de prânz cu 15
min, timp de 15 zile/lună, 3 luni;
lInfuzie ceaiuri – echinacea, măceşe
(frunze şi flori), Sicfruct zmeură.
Pentru uşurarea modalităţii de administrare am recomandat (Spirulină, Ulei de cătină şi Gemoderivat din mlădiţe de măceş),
în primele 15 zile ale fiecărei luni şi celelalte
produse (Ulei de peşte şi Extravit M) în a
doua jumătate a fiecărei luni.
Obiectivele tratamentului au fost:
nprofilactic în perioade cu risc crescut
de infecţii cu virusuri gripale prin creşterea
apărării nespecifice a organismului faţă de
diverşi agenţi bacterieni;
ncreşterea aportului de substanţe nutritive şi vitamine pe durata sezonului rece;
nasigurarea unei dezvoltări psiho-somatice armonioase.
Copilul a urmat 2 cure de tratament, cu
pauză de o lună între cele 2 cure. În timpul
tratamentului intervalul de timp dintre crizele asmatice a crescut, cu creşterea rezistenţei organismului faţă de infecţii.
Studiu de caz 2: Copil în vârstă de 3 ani
şi 4 luni C.G. a acuzat în urmă cu 10 zile următoarele simptome: dureri la înghiţit, obstrucţie nazală, tuse productivă, T=38,2°C
pentru care a urmat tratament alopat prescris de medicul pediatru. Simptomatologia s-a remis, cu persistenţa însă a unei tuse
seci, iritative, pentru care i-am recomandat
următoarele:
lTusimun (sirop) – ½ lgţ*3/zi, diluate
in 100 ml apă plată sau ceai, între mese,
timp de 7 zile;
lFlavovit C 200 (cp.) – 1+1+1, între
mese, cp. pentru supt, 15 zile/lună, 3 luni;
lUlei de cătină (pic.) - 5 pic*2/zi, luate
cu 1 lgţ. de miere Hofimel S, timp de 15 zile/
lună, 3 luni.
Obiectivele tratamentului au urmărit:
nacţiunea antiinflamatorie şi uşor cicatrizantă asupra mucoaselor căilor aeriene
superioare;
nefectul emolient, de calmare a tusei,
sedativ;
nacţiunea imuno-stimulatoare (stimularea mecanismului de apărare antiinfecţioasă a organismului);
nscurtarea perioadei de convalescenţă
după bolile febrile.

Studiu de caz 3: Pacienta S.M., în vârstă
de 34 de ani, având în antecedente episoade
repetate de rinosinuzită prezintă următoarele
simptome: cefalee, rinoree muco-purulentă,
obstrucţie nazală, T=37,8°C, frisoane, astenie
fizică, simptomatologie debutată în urmă cu
24-48 de ore. Datele relatate de pacientă coroborate cu examenul paraclinic de laborator
(hemogramă şi biochimie în limite normale
cu excepţia unui fibrinogen = 472mg/dl şi a
VSH-ului =38mm/h) şi cu radiografia de sinusuri anterioare ale feţei stabilesc diagnosticul
de rinosinuzită maxilară bilaterală acută, în
urma căruia i-am prescris următoarea schemă de tratament fitoterapeutic:
lHof.Imun (cps.) – 1+1+1, înainte de
mesele principale cu 15-30 min, timp de 21
de zile, 21 de zile pauză apoi încă o cură de
21 de zile;
lUlei volatil de busuioc în miere de
albine (md.) – 1+1+0, diluate în 50 ml apă
plată sau ceai, înainte de masă cu 15 min,
timp de 10-14 zile;
lSpirulină cu extract total de cătină
(cp. 500 mg) – 2+2+0, înainte de mesele
principale cu 15-30 min, 3 luni;
lFlavovit C 500 (cp.) – 1+1+1, între
mese, timp de 3 luni;
lGemoderivate (monodoze):
- dimineaţa – o monodoză muguri de
coacăz negru;

- prânz – o monodoză muguri de brad
alb;
- seara – o monodoză mlădiţe de măceş,
diluate în 50 ml. apă plată sau ceai, înghiţite
cu 15 min. înainte de masă, timp de 3 luni;
Obiectivele tratamentului au fost:
nacţiunea antiinflamatoare şi imunostimulatoare, prin creşterea rezistenţei nespecifice a organismului (Hof.Imun, Ulei volatil
de busuioc cu miere de albine, Gemoderivate din muguri de coacăz negru, muguri
de brad alb, mlădiţe de măceş);
nasigurarea aportului de substanţe
bioactive necesare funcţiilor fiziologice ale
sistemului imunitar şi pentru ameliorarea
simptomatologiei unor infecţii acute, recidivante ale căilor respiratorii superioare
(Hof.Imun, Spirulină cu extract total de cătină, Flavovit C 500);
nefect tonic general al organismului în
stările de astenie (Hof.Imun, Spirulină cu extract total de cătină).
Pacienta a urmat o cură de tratament.
Simptomatologia s-a îmbunătăţit după
aprox. 7 zile de administrare, cu remisiunea totală a simptomelor după terminarea schemei de tratament, precum şi cu
normalizarea valorii probelor inflamatorii
sanguine.
Dr. Iulia Burghiu – Hobeanu
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În sprijinul medicului practician

Tulburările
menstruale
şi fitoterapia

F

iecare femeie suferă în anumite perioade ale vieţii de tulburări menstruale. Curele de
slăbire, dietele inadecvate sau un
regim de hrană incorect, fumatul,
stresul, factori toxici, anxietatea
şi alte tulburări psihice afectează
ciclul menstual.

4. Tulburări în durata ciclului:
lmenstre cu durata redusă (oligomenoree)
lmenstre prelungite peste 6 zile (polimenoree)
lmenstre cu durata mai mare de 10 zile
(menoragii).
5. Dismenoreea=menopatii algice.

Menstruaţia reprezintă acele scurgeri
fiziologice sangvinolente, de mucus şi detritusuri celulare endometriale superficiale;
acestea au loc ciclic sau periodic, de la pubertate la menopauză (mai puţin în perioada de gestaţie sau de lactaţie). La femeile
sănatoase, ciclul normal durează 28-30 de
zile, iar sângerarea menstruală 4-6 zile.
Cele mai importante tipuri de tulburări
menstruale:
1. Amenoreea (absenţa menstruaţiei).
2. Tulburări de ritm:
lcicluri menstruale rare (bradimenoree)
lcicluri menstruale foarte rare 2-4/an (spaniomenoree)
lcicluri menstuale scurtate (tahimenoree)
3. Tulburări cantitative:
lflux redus (hipomenoree)
lflux abundent (hipermenoree)

Tulburările menstruale, fie ele de ritm
sau de cantitate, sunt cauzate mai ales de
afecţiuni organice genitale şi boli de sistem.
Se vorbeste de un control neuroendocrin al
menstruaţiei, aceasta presupunând controlul ritmului, cantităţii şi calităţii hormonilor
ce intervin în determinismul ciclurilor endometriale normale. S-a constatat existenţa
influenţei sistemului nervos central prin stimuli psihogeni şi senzoriali reflecşi asupra
ovulaţiei şi menstruaţiei.
Dismenoreea este un simptom care afectează multe din femeile de vârstă reproductivă şi este definită ca senzaţia de crampă
dureroasă la nivelul abdomenului inferior,
însoţită de alte simptome cum ar fi durerea
de cap, tahicardia, greaţa, vărsături, tremurături sau diareea, toate acestea apărând puţin
timp înaintea sau în timpul menstruaţiei. Dis-
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menoreea poate fi primară şi secundară. Dismenoreea primară se înregistrează în general
la fete tinere (sub 20 de ani) şi apare imediat
dupa menarhă, fără a fi însoţită de condiţii
patologice. Dismenoreea secundară apare
mai târziu, fiind determinată de condiţii patologice care dau durere în cursul menstruaţiei.
O estimare a incidenţei dismenoreei indică
astfel: dismenoreea primară se întâlneşte la
aproximativ 75% dintre femeile sub 20 de ani
şi aproximativ 35% din femei afirmă simptome menstruale, dintre care 15% necesită
analgezice.
Având în vedere procentul ridicat de
femei care prezintă tulburări menstruale,
fitoterapia reprezintă o alternativă de tratament la cel alopat care constă în special în
contraceptive orale şi antiinflamatoare nesteroidiene cu efecte secundare multiple.
Tratamentul natural este indicat şi în asociere cu cel alopat sau se pot folosi aceste remedii pentru a preveni apariţia tulburărilor
menstruale.
În tratamentul sau prevenţia tulburărilor menstruale folosim cu rezultate foarte
bune următoarele gemoterapice, din:
lCoacăz negru (Ribes nigrum) are
acţiune direcţionată în mod deosebit asu-
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pra glandelor suprarenale, a căror scoarţă o
stimulează, determinând eliberarea de substanţe cu marcată acţiune antiinflamatorie,
comportându-se ca un cortizon natural,
fără a avea toxicitatea acestuia. De asemenea are şi acţiune de reducere a valorilor
vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH) şi
alte proprietăţi imunostimulante. Este folosit mai ales în dismenoree.
lRozmarin (Rosmarinus officinalis)
are acţiune asupra axului suprarenalo-gonadic şi împiedică senescenţa gonadică la
femei. Are indicaţii în caz de frigiditate, dispareunie, dismenoree.
lZmeur (Rubus idaeus) este un remediu corector al tulburărilor hormonale
feminine ale pubertăţii şi menopauzei. Reprezintă un antispastic uterin şi acţiune de
echilibrare a axei hipotalamo-hipofizo-gonadice, fiind indicat în: amenoree şi oligomenoree la orice vârstă (împreună cu Salcie
amenţi) dismenoree la femei tinere şi în
premenopauză, sindrom premenstrual, sterilitate feminină, chisturi ovariene (asociat
cu Coacăz negru), fibrom uterin (împreună
cu Arin alb, Mur, Coacăz negru), mastopatie
fibrochistica, metroragii, etc.
lSalcie amenţi (Salix alba) prezintă
organospecificitate asupra axei hipotalamo-hipofizo-suprarenaliano-genitale, cu
proprietăţi estrogenizante, fiind indicat în
amenoree, dismenoree, sindrom premenstrual, sterilitate cu hipoestrogenie, hipooligomenoree.
lStejar amenţi (Quercus pedunculata) reprezintă un stimulent poliendocrin
şi imunitar, cu acţiune asupra corticosuprarenalei şi gonadelor. Gemoterapicul este
considerat un revitalizant pentru organismele debilitate şi senescente sau care nu
reacţionează bine la administrarea de alte
medicamente. Din acest motiv este considerat un drenor universal.
Aceste gemoterapice se administrează individual 2-3 monodoze/zi sau asociat,
maxim 4 gemoderivate/zi, fără a se amesteca, în general la distanţă de 2-3 ore. Durata
tratamentului variază de la 2 luni pâna la 1
an în funcţie de patologia pacientei şi evoluţia simptomatologiei.
Pe lângă gemoterapice se pot asocia
pentru potenţarea efectelor o serie de tincturi, de:
lCoada şoricelului - are o compoziţie
chimică complexă cu acţiuni multiple, efectul său antiinflamator şi antispastic fiind datorat extractelor apoase din inflorescenţe
şi conţinutului în flavonoide, iar efectul hemostatic cu durata de 1-2 ore o recomandă

pentru tratamentul menoragiilor şi metroragiilor.
lCoada calului - este o altă plantă cu
efect hemostatic utilizată cu succes în tratarea tulburărilor menstruale, iar prin conţinutul său în acid silicic şi silicaţi are efect
favorabil în prevenirea şi încetinirea osteoporozei.
lTraista ciobanului - prin conţinutul
său în alcaloizi are acţiune hemostatică fiind recomandată în hipermenoree.
lPăpădia - conţine taraxerol şi taraxasterol, 2 compuşi cu rol de echilibrare
hormonală. Astfel, ea este una dintre cele
mai importante plante medicinale recomandate în cazul afecţiunilor cu implicare
hormonală, cum ar fi de exemplu, sindromul premenstrual.
lLemnul dulce - este una dintre cele
mai utilizate plante în fitoterapia tradiţiona
lă; stimulează glandele suprarenale (principalii apărători ai corpului la stres), echilibrează balanţa hormonală şi are efecte
antiinflamatorii puternice. În consecinţă,
este una din plantele folosite cu succes în
terapia tulburărilor menstruale. Forma de
prezentare este de tinctură sau capsule.
Aceste tincturi se pot administra individual sau asociat în doze de 20-30 pic x3/zi,
după mese, pe o perioadă cuprinsă între 3
-6 luni în funcţie de severitatea tulburărilor
pacientei.
În prevenţia şi tratamentul tulburărilor
menstruale se pot folosi şi o serie de produse care asociază mai multe componente cu
efect de potenţare reciprocă:
lHof.Estronat - conţine extract de
cimbru, extract de zmeur, extract de căti-

nă, extract de salvie, ulei volatil de cimbru.
Are rol de echilibrare blândă a nivelului
hormonal estrogenic, reglează din punct
de vedere cantitativ ciclul menstrual, rol
antiinflamator, tonic al sistemului nervos,
imunostimulator. Se administrează 2-3
cpr/zi, timp de 2-4 luni.
lHof.Imun Forte - are în compoziţie extract de zmeur, lemn dulce, echinacea, fiind un supliment alimentar
recomandat persoanelor cu tulburări
menstruale care asociază un fond de
imunodepresie manifestat prin infecţii
frecvente în sfera urogenitală. Se administrează 1-2 cpr de 3 ori/zi pe o perioadă de 6-8 saptămâni.
lComplex detoxifiant natural - asociază în compoziţia sa mai multe extracte:
de lemn dulce, de fructe de armurariu, de
busuioc, de cimbru, fructe de zmeur, extract de roiniţă, de mentă, de levănţică şi
ulei volatil de rozmarin şi mentă, realizând
un fitocomplex cu o pronunţată acţiune
detoxifiantă generală, cu rezultate deosebite la pacientele care asociază tulburări
menstruale. Se administrează 1-2 cpr de
3-4 ori/zi timp de 2-3 luni.

Tulburările menstruale reprezintă
o patologie frecventă în practica
medicală, iar fitoterapia deţine
nenumărate remedii, atât pentru
prevenţia, cât şi pentru tratamentul acestora.
Dr. Aniela RĂducĂ
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Restituiri cu Ştefan Manea

Pariul cu
sănătatea
românilor
continuă!
– Ştefan Manea în dialog cu psihologul Maria Şerban –
Se poate spera într-un trai ecologic?
lPăşind în anul 2009,
poate că cifra nouă (9)
s-ar putea dovedi premonitorie pentru omul
acestui secol?
lPoluarea, stresul, recrudescenţa unor boli, ceea
ce semnifică slăbirea
progresivă a imunităţii,
ne-ar putea convinge să
creăm un ecosistem favorabil sănătăţii?
lPerformanţele biologiei
moleculare, dar şi răspunsul tot mai convingător al organismului faţă
de stilul de viaţă sănătos
– o ecuaţie posibilă a
viitorului nostru?
34

Iată, pe scurt, stimate d-le Ştefan Manea, temele dialogului nostru din acest
număr al revistei. S-a acreditat ideea
că primul deceniu al mileniului III va
fi marcat de eforturile cercetătorilor,
medicilor, ale oamenilor de ştiinţă
şi ale tuturor locuitorilor planetei
Pământ, pentru o viaţă ecologică.
Pentru îndepărtarea deprinderilor
nesănătoase dăunătoare, care induc
imunodeficienţa. Credeţi că această
idee s-a abandonat sau există motive
suficiente pentru a o relansa cu forţe
sporite pentru noul an 2009, ultimul
din primul deceniu al mileniului?
Este într-adevăr o mare problemă, atât
la nivel naţional cât şi planetar, scăderea
alarmantă a imunităţii populaţiei, care dezvoltă numeroase probleme de sănătate, datorate fumatului, consumului de alcool, de
droguri, alături de un comportament social
şi sexual libertin, aberant şi o inserţie familială şi profesională deficitară. Efectele nocive ale unui ecosistem defavorabil sănătăţii
sunt consecinţa poluării, stresului, exploziei demografice, alimentaţiei nesănătoase.
Acestea au condus, încă de la finele mileniului II al recrudescenţa unor boli, cum ar
fi bolile sistemice, neoplaziile, tuberculoza,
hepatitele virale, SIDA, etc.
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Există însă şi elemente pozitive, încurajatoare, ale ştiinţelor medicale?
Evident! Şi aici este vorba de rezultatele deosebite obţinute de genetică,
ce descifrează cel mai complex AND-ul
(amprenta nostră bio-psihică). La fel şi
clonarea genelor anticancerigene, cu rolul lor esenţial în fiziologia celulelor. În
preocupările imunoterapeuţilor lumii
au stat şi stau, în continuare, cercetările
din domeniul biochimiei, farmacologiei, al experimentelor clinice şi de laborator, în ceea ce priveşte explozia bolilor transmisibile, acreditate cu temerea
că ele vor fi de nestăpânit, ca urmare a
creşterii numărului voiajurilor internaţionale.
Făcând o mică paranteză, la acest
capitol esenţial pentru sănătatea
umană la acest aspect esenţial
pentru sănătatea umană, este
important să se reamintească faptul
că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat asupra unor
adevăruri cutremurătoare: “tuberculoza, paludismul şi mai ales SIDA
au făcut de 6 ori mai multe victime
decât toate războaiele din aceeaşi
perioadă!!!”.

Restituiri cu Ştefan Manea

Aşa este. Astfel de relaţii nu mai pot
fi ascunse şi nici mistificate din punct de
vedere al consecinţelor dar, şi în ceea ce
priveşte sănătatea planetei. Pare de neconceput faptul că virusurile, bacteriile
şi alte microorganism dăunătoare, au
ajuns să fie mai “inteligente” decât omul
însuşi. Astfel, cum se explică faptul că,
în faţa ofensivei alopate, cu institute de
specialişti cu cele mai bune intenţii (de
cele mai multe ori), rezultatele terapeutice sau preventive sunt sub aşteptări?
Adaptabilitatea tulpinilor de viruşi faţă
de asaltul vaccinurilor reflectă un adevăr
pe care, vrând-nevrând, trebuie să-l consemnăm. Omul zileleor noastre este din
ce în ce mai vulnerabil în faţa Naturii,
deoarece şi-a pierdut facultatea primordială de a o respecta, de a trăi în armonie
cu aceasta şi de a accepta principiile biologicului, viului.
Stimate d-le Manea, poate că dumneavostră, ca om de ştiinţă, cercetător în domeniul biochimismului
uman, puteţi să lămuriţi cititorii
rubricii asupra următoarei întrebări “De vreme ce Marele Creator
ne veghează şi ne dirijează destinul,
până la un anumit punct, cum poate
fi explicată geneza Răului?”.

Răul uman provine din dezechilibrele noastre interioare. Acestea sunt induse
- la rândul lor – de echipamentul genetic
defectuos (ex. părinţi vicioşi), din lipsa de
armonie în “treimea” corp + suflet (psihic)
+ spirit (conştiinţă). Dumnezeu este Natura şi Natura este Dumnezeu. Omul este
suprema creaţie a acestui univers şi el trebuie să acţioneze în armonie şi consens cu
Dumnezeu, adică cu Natura.
Corpul – “carcasa” sfântă trebuie tratat
cu respect, cu stimă şi preţuire, de fiecare
dintre noi prin alimentaţie echilibrată,
naturală, evitarea exceselor sau a viciilor,
toate ferind corpul de rău (îmbolnăviri).
Sufletul – trebuie purificat printr-un
mental puternic, sănătos, având la bază
principii adecvate. Numai în acest fel el
poate forma o “alianţă” armonioasă cu
corpul.
Spiritul curat, puternic, implică luciditatea şi limpezimea conştiinţei.
Când aceste trei instanţe fundamentale funcţionează sinergic, echilibrat,
omul poate spera la o existenţă lungă,
fericită, lipsită de sincopele bolilor, suferinţelor, infirmităţilor, tragediilor.

Există totuşi speranţe, prerogative,
pe termen scurt, mediu sau lung, legate de un trai ecologic, în deceniile
care vor urma?
Este greu de presupus că educaţia
adevărată pentru un stil de viaţă sănătos,
ecologic, se poate rezolva peste noapte.
Dar ea poate fi începută cu curaj, cu speranţă, cu argumentele ştiinţei, ale artei
terapeutice, ale credinţei, indusă de slujitorii bisericii. De fapt, începutul a fost
fost deja făcut. Paşi importanţi în acest
demers există. Numai că acest început nu
trebuie abandonat, nici slăbit (ca motivaţie). Generaţiile noi aşteaptă la porţile
cunoaşterii forme şi metode noi, moderne, credibile, atractive şi în primul rând,
accesibile gândirii lor în plină formare,
pentru consolidarea unui stil de viaţă
ecologic.
Putem spera că generaţia nepoţilor noştri va trăi mai sănătos, mai
mult, mai frumos, mai armonios
faţă de mama Natură?
Cu siguranţă, da! Chiar dacă nu în
proporţie covârşitoare, salvarea omului,
a Naturii, a Planetei este strict legată de
existenţa ecologică!
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Masaj şi Reflexoterapie la
Complexul Medical HofiMed

!
!
!
U
NO

Toţi simţim nevoia să ne relaxăm, să scăpăm de fluxul neîncetat
al presiunilor profesionale şi casnice… de aceea uneori avem nevoie de un masaj terapeutic şi de reflexoterapie.

Ce înseamnă ?!

O formă medicală de ameliorare şi chiar de vindecare
a anumitor boli ale corpului şi de ce nu, ale sufletului.
Un masaj bun vă afectează întreaga fiinţă, la toate nivelurile,
având ca beneficii fizice:
lrelaxarea şi tonifierea muşchilor,
lameliorarea fluxului venos al sângelui,
lcalmarea sistemului nervos,
l
stimularea fluxului limfatic şi întinderea ţesutului
conjunctiv al articulaţiilor,
lîndepărtarea ţesutului adipos.
l
reducerea durerilor coloanei, a durerilor cervicale,
toracice, lombare şi sacrale.
Masajul poate regla tensiunea, poate calma durerile de cap, relaxează muşchii încordaţi.
Raportat la psihic, îndepărtează stresul şi anxietatea, poate alunga insomnia.
Masajul a fost şi este folosit pentru a-i vindeca pe bolnavi sau
pentru a le alina durerile.

Ngam-ul
Se poate practica şi Ngam-ul (denumirea chinezească pentru
micromasajul chinezesc), combinat cu presopunctura. Se pot folosi
manevrele Ngam-Mo (a calma cu mâna) pentru calmarea durerilor,
sau Tonei-Na (a pune în mişcare) pentru stimulare.
Micromasajul chinezesc acţionează asupra meridianelor de acupunctură tendino-musculare şi se adresează energiei de apărare a organismului Wei-Qi, distribuită cel mai superficial la nivelul corpului.

Vertebroterapie
Coloana vertebrală are o importanţă deosebită deoarece ea reprezintă un ax solid ce susţine capul, trunchiul şi membrele superioare, greutatea lor fiind transferată mai departe pelvisului şi membrelor inferioare.
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Prin structura solidă pe care o prezintă, coloana vertebrală îndeplineşte trei roluri majore:
l
rolul de protecţie a măduvei, deoarece în canalul
vertebral se găseşte măduva spinării, învelită în meninge;
l
rolul static, de susţinere a capului, trunchiului
şi membrelor superioare;
lrolul biomecanic.
Curburile patologice ale coloanei vertebrale pot fi ereditare sau
dobândite. Dezvoltarea şi funcţionarea unor viscere poate fi influenţată negativ, de către curburile patologice ale coloanei vertebrale.
Fiecare vertebră sau grup de vertebre sunt răspunzătoare de
buna funcţionare a organelor vitale aflate în zona respectivă. Orice
deplasare de disc sau deformare a coloanei pe o perioadă de timp
mai îndelungată conduce la blocarea unor energii, ceea ce induce
efecte secundare negative asupra bunei funcţionări a organelor
aflate în zona blocajului. În aceste situaţii se poate interveni prin diverse metode asupra coloanei, pentru a înlătura blocajul şi durerea
din zona respectivă.
Intervenţiile asupra coloanei vertebrale se fac progresiv, începând cu masajul simplu şi terminând cu manipulările vertebrale şi
încărcarea cu bioenergie. Fiecare zonă din coloana vertebrală prezintă tehnici specifice de manipulare a vertebrelor. Aceste manipulări constau din apăsarea cu degetele sau cu palma pe vertebrele
afectate. Se utilizează mişcări de apăsare, răsucire, tracţiune sau ciocănire, de la caz la caz.
Deoarece fiecare vertebră are o frecvenţă de rezonanţă specifică, se poate interveni asupra ei şi prin utilizarea unor metode nemecanice, cum ar fi: pe cale sonoră prin folosirea notelor muzicale,
pe cale cromatică prin folosirea culorilor sau folosind cristale energizate colorate. Aceste metode pot fi folosite separat sau combinat în
situaţia în care asupra coloanei vertebrale a pacientului nu se poate
interveni mecanic. În acest fel se poate evita aplicarea unor intervenţii chirurgicale pe coloana care uneori, sunt şi riscante. Ca orice
metodă şi vertebroterapia are limitele ei. Manevrele mecanice nu se
aplică în cazurile de osteoporoză, hernie de disc, tumefieri sau fracturi, femeilor care sunt însărcinate, unde sunt necesare intervenţiile
medicilor specialişti.
Timpul, durata şi numărul de şedinţe variază de la caz la caz.
După fiecare şedinţă este necesară o pauză de 24 de ore, perioadă
în care nu trebuie să se ridice greutăţi care pot să afecteze starea
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coloanei vertebrale, având în vedere faptul că manipulările pe coloană şi punerea discurilor la locul lor reprezintă, în speţă, nişte “operaţii fără bisturiu”.
Un regim alimentar adecvat, completat cu suplimentele alimentare naturale corespunzătoare, conduce la scurtarea perioadei de
convalescenţă şi la asigurarea unei bune energizări a organismului.
(Bebe Stratulat, 2008)
În Complexul medical HofiMed se folosesc uleiuri de masaj pe
bază de arnică, lavandă, rozmarin, calendula (plante cu conţinut bogat în uleiuri volatile) ce induc un efect calmant, relaxant, prin vasodilataţie locală şi creştere a excitabilităţii neuro-motorii.
Reflexoterapia, o altă formă medicală de vindecare, influenţează toate părţile corpului, prin stimularea punctelor reflexogene
situate în special pe labele picioarelor, pe mâini şi pe cap. Ea vizează
restabilirea echilibrului energiei vitale a tuturor glandelor şi a tuturor organelor corpului.
Este componenta reflexologiei, care se ocupă cu tratamentul
prin masaj al punctelor reflexe diagnosticate ca fiind sensibile (dureroase) sau cu articulaţiile interfalangiene, într-o ordine care ţine
seama de ecoul biologic al fiecărui organ reprezentat şi fără obiecte
intermediare (beţişoare, baghete).
În timpul executării masajului, punctele reflexe trebuiesc controlate în permanenţă pentru a nu se traumatiza zonele învecinate
şi a evalua deblocarea cristalelor, deoarece defecţiunile organelor
se manifestă şi sub forma aglomerărilor în punctele reflexe corespunzătoare a cristalelor (acidul uric, săruri, alte impurităţi).
Prin masaj se facilitează circulaţia sanguină şi transportul toxinelor spre organele de eliminare sau detoxifiere. Perturbarea circulaţiei în zonele reflexe face ca suferinţa organului corespunzător să
avanseze. Masarea zonelor reflexogene pe parcursul a mai multor
şedinţe implică fisurarea cristalelor de toxine, a depunerilor, pe care
circulaţia sanguină le va trimite spre organele de eliminare, îmbunăţind starea de sănătate. Buna circulaţie sanguină este vitală pentru
fiecare organ sau zonă din organism, deoarece transportă material
nutritiv, hormoni, anticorpi, oxigen, deşeuri metabolice şi alte substanţe neidentificate încã.
Cu cât circulaţia sanguină este mai anevoioasă, cu atât mai greu
va surveni vindecarea. Miile de metri de material tubular prin care
circulă sângele (artere, vene, capilare) în corpul nostru, se menţin în
activitate prin vasoconstricţie şi vasodilataţie, funcţionarea lor depinzând de activitatea musculară.
O circulaţie bună se menţine prin activităţi musculare adecvate
pentru fiecare zonă din corp. Dacă activitatea muşchilor slăbeşte,
ţesuturile se fibrozează, circulaţia sanguină în acea zonă devine
greoaie, articulaţiile de la mâini, picioare şi coloană devin rigide,

dureroase, exercitând presiuni asupra unor terminaţii nervoase sau
vasculare.
În consecinţă, activitatea nervilor şi cea sanguină este stânjenită, fluxul sanguin perturbându-se datorită produselor toxice care se
acumuleazã în organele afectate şi în punctele lor reflexe. Sau invers,
dacã circulaţia sanguină este deficitară într-un anumit segment din
corp sau într-un organ, funcţia acelui segment, respectiv organ, este
perturbată, ajungându-se (dacă situaţia nu se remediază) la distrugerea structurilor proprii. Toate acestea conduc cu timpul la anchiloze, dureri, boli organice, intoxicarea organismului, slăbirea puterii
de apărare împotriva bolilor. Picioarele se resimt, devenind reci şi
chiar dureroase. Dacă nu se acordă atenţia cuvenitã acestor stări în
faza incipientă, se vor descoperi ulterior tulburări la distanţă în corp,
în organele de legătură.
Reflexoterapia poate fi aplicată la toate categoriile de vârstă,
profilactic şi pentru afecţuni acute sau cronice. Marele avantaj constă în completa lipsă de toxicitate, în condiţiile în care civilizaţia
noastră traversează o epocă foarte poluantă, inclusiv pe plan medicamentos.
Prin reflexoterapie nu se tratează simptomatologia bolilor, ci cauzele lor. Reluarea normală a circulaţiei sangelui în organul sau zona
afectată este un mare câştig, deoarece sângele transportă substanţele de asimilaţie, dezasimilaţie şi apărare.
O bună circulaţie sanguină conduce la accelerarea reconstituirii normale a ţesuturilor şi organelor lezate de boală, în plus atrage
reechilibrarea bioenergetică în zona afectată. Oricine ştie că în jurul
apelor repezi se formează curenţi care scad în intensitate sau dispar
în raport cu reducerea cantităţii şi vitezei de scurgere a apei. La fel,
câmpul bioenergetic se perturbă în zonele cu circulaţie sanguină
deficitară şi se reface odată cu redresarea circulaţiei, acesta fiind un
argument care susţine ideea că reflexologia constituie o punte de
legătură între medicina clasică şi cea orientală.
Un alt avantaj al reflexoterapiei este verificarea stării de sănătate
a unui individ într-un timp foarte scurt. De obicei la această metodã
recurg bolnavii care nu au obţinut vindecarea afecţiunilor prin remedii medicamentoase, sau cei care doresc să fie sănătoşi folosind
căi netoxice. (Ieronim Fogoros, Sibiu, 2008)

Masajul şi reflexoterapia sunt cele mai vechi, mai
simple, dar şi cele mai benefice proceduri medicale...
aşadar, încercaţi-le!!!
Tehnician maseur Elena GÎtiţă
Farmacist Gabriela Vlăsceanu
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Sfaturi de sezon

Stresul oxidativ (II)
Care sunt ţintele privilegiate ale radicalilor liberi?

În primul rând membranele celulare, proteinele şi ADN-ul. Membrana celulară filtrează diverse elemente nutritive (O2, nutrienţi) dar şi elemente negative (bacteriile);
punctul slab, “călcâiul lui Achile” la acest nivel îl constituie prezenţa în structura membranei celulare a acizilor graşi nesaturaţi, foarte vulnerabili la radicalii liberi care, prin
mecanisme de peroxidare lipidică, pot determina în timp chiar distrugerea totală a
membranei celulare .
nproteinele sunt de asemenea ţinte predilecte ale radicalilor liberi, care pot
determina prin mecanisme specifice amputarea proteinelor, modificarea calităţii
proteice (care conduce în timp la fibrozarea şi sclerozarea ţesuturilor), realizânduse astfel îmbătrânirea lor precoce.
ncodul genetic este identitatea noastră, “hard disk-ul” nostru; ADN-ul transmite
directorului său executiv, ARN-ul, informaţii ce vor servi la fabricarea de noi celule ce
vor înlocui piesele uzate; radicalii liberi atacă lanţurile de ADN şi duc la modificarea
structurilor noilor celule, apărând astfel celule modificate genetic; chiar şi în astfel de
situaţii, există un sistem de control al celulelor, care identifică şi repară erorile celulelor
modificate.

Cum luptăm contra
stresului oxidativ?

Menţinerea eficacităţii şi integrităţii
sistemelor de antioxidanţi specifice organismului constituie mijloacele naturale de
luptă contra stresului oxidativ. Despre acestea am amintit la capitolul ,,Care sunt mijloacele naturale de luptă contra radicalilor
liberi?’’. În cele ce urmează, voi încerca să
dezvolt modalitatea şi nivelurile de luptă a
acestor sisteme antioxidante. Cele două nivele de acţiune contra radicalilor liberi sunt
membrana celulară – prima linie şi interiorul celulei - a doua linie:
La nivelul membranei celulare acţionează în special antioxidanţii liposolubili,
deci sunt preferate vitaminele liposolubile,
coenzima Q10, vitamina E, beta-carotenul.
Este bine de ştiut că asocierea dintre coenzima Q10, vitamina E şi beta-caroten poate
neutraliza cu succes cel mai periculos radical liber şi anume oxigenul singlet.
La al doilea nivel, în interiorul celulei,
acţionează cu precădere antixidanţii hidrosolubili, dintre care amintim vitamina C,
vitamina P, Bioflavonoidele, o parte dintre
vitaminele complexului B, anumiţi metaboliţi precum ureea, bilirubina, unele sisteme
enzimatice interne – superoxiddismutaza
(SOD), glutation-peroxidaza (GPX), glutation-reductaza, catalaza (CAT), glutationS-transferaza,
glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza etc.; sisteme non-enzimatice,
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hormoni (melatonina, angiotensina), macromolecule specifice (albumina, feritina,
flavonoidele); micromolecule specifice
hidrosolubile (acidul uric, acidul ascorbic,
acidul lipoic, glutationul), vitamine hidrosolubile, minerale, etc. Este bine de ştiut că
vitamina C şi vitamina E acţionează sinergic
şi dezvoltă o activitate antioxidantă superioară. De asemenea Zincul, Seleniul, Magneziul, Calciul şi Sodiul au un rol important
în această direcţie. De menţionat şi un alt
aspect care ţine de relaţia dintre comunicarea celulară la nivel de membrană şi radicalii
liberi: aceste căi de comunicare intracelulară se realizează practic prin intermediul
canalelor de calciu; la bătrâneţe, rezerva de
calciu din organism scade, de aceea este
imperios necesară menţinerea unui nivel
optim de calciu, pentru a fi menţinute pe
de o parte rezervele strategice de calciu şi
pe de altă parte, pentru menţinerea integrităţii şi funcţionării acestor canale de comunicare intracelulară, ca mijloc de eliminare a
metaboliţilor şi de favorizare a mecanismelor antioxidative.
Iată de ce cunoscându-se aceste amănunte banale, dar esenţiale pentru menţinerea sănătăţii şi longevităţii, specialiştii
şi cercetătorii companiei Hofigal au
conceput, sub directa îndrumare a domnului Director General Ştefan Manea o gamă
variată de produse cu acţiune benefică
de distrugere a radicalilor liberi, adevăraţi

Decembrie 2008 / Ianuarie 2009 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate

soldaţi universali în lupta contra speciilor
oxigen-reactive; dintre acestea amintim
următoarele suplimente alimentare care,
datorită compoziţiei lor, deţin aceste caracteristici esenţiale pentru sănătatea noastră:
Fiamarant, Spirulină capsule (variantele de
400 mg. şi 500 mg.), Se-Spirulină, Spirulină
cu extract total de cătină, Coenzima Q10 în
ulei de cătină în cele două variante (15 mg.
sau 30 mg.) sau L-Carnitină Complex (care
conţine şi coenzima Q10 dar şi echinacea),
Complet antioxidant, Complex detoxifiant
natural, Depurin, Protector hepatic Forte,
Flavovit C (variantele de 200 mg. şi 400 mg.),
Polivitamine naturale de calciu şi magneziu, Hof.Imun, Hof.Imun Forte, Condartroz,
Menolap, sunt numai câteva exemple din
portofoliul de produse Hofigal, comercializate în toate farmaciile şi magazinele
de profil din ţară. În cele ce urmează, voi descrie principalele caracteristici ale acestor
suplimente alimentare:

l

Fiamarant – cu rol energizant, fortifiant, antioxidant, îmbunătăţeşte
toate manifestările biochimice de la nivelul
canalelor de calciu, are şi acţiune calmantă, emolientă, diuretică, antiseptică, reface
flora intestinală; este recomandat în afecţiunile tractului digestiv, reno-urinar (gastroduodenite, hepatite de diverse etiologii),
sindroame de malabsorbţie şi malnutriţie, afecţiuni ale sistemului nervos central
(surmenaj, astenie psihică), suprasolicitări
nervoase, fizice, gută, artritism, stări de convalescenţă după boli infecto-contagioase,
menopauză, osteoporoză, rol benefic în
prevenirea îmbătrânirii.
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Spirulină – capsule de 400 mg., 500
mg, are un rol deosebit în normalizarea tuturor funcţiilor metabolice ale organismului, normalizează schimburile la
nivelul membranei celulare şi restabileşte
legăturile intercelulare, are un hotărâtor rol
antioxidant, stimulează funcţiile endocrine,
secreţia de hormoni, creşte capacitatea de
apărare a organismului, are rol antitoxic
prin favorizarea
eliminării de metale grele, toxice,
radionuclizi, stimulează hematopoieza, regenerează celula
hepatică; este
recomandată în
toate afecţiunile
cronice hepatice
(hepatite cronice, ciroză hepatică), gastrite, gastro-duodenite, ulcer, stres fizic sau psihic crescut,
susţinut, deficienţe de calciu şi magneziu,
senescenţă disfuncţii metabolice etc.

activi biologic în lupta contra radicalilor
liberi. Se recomandă în majoritatea afecţiu
nilor digestive, cardio-vasculare, hepato-bi
liare, în stări postinfecţioase, disfuncţii metabolice, neoplazii, radiaţii de orice natură.

l

Spirulină cu extract total de cătină
– asociere benefică pentru sănătatea
organismului. Extractul de cătină este o sursă ideală de aminoacizi, acizi graşi saturaţi şi
nesaturaţi şi aminoacizi esenţiali, polizaharide, vitamine hidrosolubile şi liposolubile,
hormoni vegetali, enzime, microelemente
(vitamina E, A, C, P, complexul B) şi pigmenţi

l

Complet Antioxidant – conţine extracte de fructe de afin, sâmburi de
struguri, pulbere de fructe de cătină, moţul curcanului, biomasă de spirulină, cu rol
deosebit în combaterea radicalilor liberi, cu
rol antiinflamator şi de reechilibrare a metabolismului. Este recomandat în toată gama

l

Coenzima Q10 în ulei de cătină (variante de 15 mg., 30 mg.), cu rol deosebit antioxidant, combate fenomenele de
îmbătrânire, creşte contractilitatea muşchiului cardiac, a muşchilor striaţi, echilibrează hormonal, ameliorează funcţia de
reproducere, creşte rezistenţa la efort; recomandată în toate afecţiunile cardio-vas-

l

Se-Spirulină – comprimate cu rol
deosebit antioxidant, normalizează
schimburile şi activităţile metabolice la nivel celular, stimulează secreţia de hormoni
corticoizi, tiroidieni, insulină, neurotransmiţători (adrenalină, noradrenalină), favorizează detoxifierea organismului de substanţe
rezultate din catatabolism, substanţe toxice, metale grele, stimulează hematopoieza,
spermatogeneza, lactaţia, prezintă acţiune
antivirală. Seleniul acţionează sinergic cu
vitamina E în prevenirea deteriorărilor oxidative la nivelul membranei celulare, favorizează producerea de enzime oxidative, etc.

tectoare, îmbunătăţeşte memoria şi creşte
rezistenţa la efort fizic şi stress psihic prelungit.

de afecţiuni cardiovasculare, disfuncţii me
tabolice, în ateroscleroză, osteoporoză, os
teopenie, atenuează simptomatologia fenomenului de îmbătrânire .

l

culare, (HTA, BCI), cardiomiopatii, tulburări
de ritm, parodontopatii, tulburări de menopauză, infertilitate, hipotiroidie, obezitate,
afecţiuni digestive şi ale glandelor anexe,
sindrom de astenie fizică şi psihică.

Complex Detoxifiant Natural – combină în cel mai avantajos şi inteligent
mod extractele de rădăcină de lemn dulce,
fructe de armurariu, busuioc, fructe de zmeur,
roiniţă, cimbru, mentă, levănţică şi ulei volatil
de rozmarin, toate cu un efect antioxidant
de primă clasă, asigurând detoxifierea de calitate a organismului, regenerarea organelor
interne, ameliorând disfuncţiile metabolice,
digestia, cu efect de eliminare a substanţelor

l

L-Carnitin Complex – asociază în
mod armonios proprietăţile stimulativ-metabolice şi stimulativ-energetice ale
Carnitinei şi Coenzimei Q10 (cu efect de distrugere masivă a radicalilor liberi), cu aportul
de vitamine, microelemente şi flavonoizi din
extractele de cătină, echinacea şi zmeur. Recomandările se înscriu pentru aceeaşi gamă
variată de afecţiuni: efect cardioprotector,
antisenescent, regenerativ asupra musculaturii striate şi a miocardului, de asemenea
efect stimulator asupra spermatogenezei,
reglator hormonal şi metabolic, hepatopro-

toxice rezultate din catabolism sau a substanţelor toxice specifice alcoolului, insecticidelor,
metalelor grele, ciupercilor; cu efect neurosti
mulator şi imunomodulator, este recomandat
în toate afecţiunile digestive, hepatobiliare, ciroză, steatoză hepatică, boli cardio-vasculare,
combate efectele negative ale alcoolismului,
tabagismului (împreună cu un alt produs de
excepţie care este Tutun Stop, ideal pentru cei
ce vor să renunţe la fumat şi care vor să diminueze efectele dezastroase ale acestui viciu
asupra organismului), reduce efectele radioterapiei şi chimioterapiei de durată.
- continuare în pagina 40 -
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Sfaturi de sezon
- continuare din pagina 39 -

l

Depurin – combină extractele de trei
fraţi pătaţi, lemn dulce, cătină, rădăcină de păpădie şi brusture, cu efect antioxidant, de
eliminare
a toxinelor
rezultate
din diverse procese
metabolice,
efect imunomodulator, uricozuric, depurativ, de stimulare
a secreţiilor hepatobiliare, pancreatice,
antialergic, hipoglicemiant moderat; re
comandat în special în gută, calculoze
renale, infecţii cronice reno-urinare, ede
me, gastrite hipoacide, dislipidemii, afecţiuni dermatologice etc.

l

Protector Hepatic Forte – conţine
extracte de echinacea, lemn dulce, fructe de armurariu, propolis, cu efecte
hepatoprotectoare şi antioxidante deosebite, de stimulare a fluxului hepatobiliar, a
sistemului imunologic; combate steatoza
hepatică, protector al mucoasei digestive; e
recomandat pentru toată gama de afecţiuni
hepato-biliare, gastrointestinale,
în detoxifierea organismului, în
lupta contra
radicalilor liberi; e foarte activ în lupta contra formelor de hepatită
cronică de etiologie virală (mai ales virusul
hepatic C), în ciroze, neoplazii, reduce reacţiile şi neplăcerile de după chimioterapie şi
radioterapie, luptă contra efectelor dezastruoase ale medicaţiei antiretrovirale la pacienţii cu infecţie HIV- SIDA.

l

Flavovit C – conţine extracte de fructe
de cătină şi vitamina C în cantităţi de
200 mg. sau 800 mg. (varianta copii sau adulţi),
cu rol deosebit în remineralizarea, vitaminizarea, refacerea organismului, efect imunostimulator
nespecific;
creşte rezistenţa organismului,
încetineşte
procese-
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le de degenerare tisulară datorată acţiunilor
radicalilor liberi superoxidici, are efect anti
senescent şi reglator al metabolismului glucidic, protidic, lipidic, reglează întreg organismul; se recomandă în toate formele de
afecţiuni cardiovasculare, digestive, hepatobiliare, în tratamentul adjuvant al infecţiilor
bacteriene, virale, în stimularea imunologică
nespecifică la toate categoriile de vârstă; reface şi susţine integritatea vaselor de sânge,
accelerează procesele de cicatrizare tisulară .

l

Polivitamine naturale cu Calciu şi
Magneziu – datorită unui conţinut
bogat
în
ioni de Calciu şi Magneziu prezintă efecte
de remineralizare optimă a or
ganismului,
dar şi de
întreţinere a luptei contra radicalilor liberi.
Sunt recomandate în toate afecţiunile
consumptive, în boli infecto-contagioase,
sindroame de malabsorbţie, boli cardiovasculare, hipocalcemii şi hipomagneziemii de diverse etiologii la adult şi copil,
osteoporoză, rahitism, carenţe vitaminice
şi minerale.
Hof.Imun Forte – conţine extracte de
fructe de zmeur, rădăcini şi părţi aeriene
de Echinacea Purpureea şi Echinacea Angustifolia, Lemn dulce cu efect antioxidant puternic; intervine benefic în stimularea imunităţii,
reduce biosinteza prostaglandinelor, reduce
inflamaţia, reduce şi fluidifică secreţiile
bronşice, are
acţiune vaso
protectoare,
cardiopro-

l

tectoare, normalizează raportul dintre colesterolul bun şi rău (HDL/LDL), stimulează
cicatrizarea plăgilor şi datorită acidului elagic
conţinut, prezintă acţiune antileucemică.
Recomandat în infecţii acute sau cronice ale
căilor respiratorii, ale tractului urinar, în toate
bolile cronice cardiovasculare, în tratamentul
ulcerelor gastroduodenale etc. Se recomandă cu precauţie în cazul hipertensiunii arteriale, al bolilor autoimune. Este contraindicat
în cazul administrării de anticoncepţionale
orale, HIV-SIDA etc.

l

Condartroz – conţine extract de cătină, condroitin sulfat şi glucozamina
sulfat cu efect benefic în refacerea şi prevenirea deteriorării cartilagiilor, în remineralizareaacestora,
în regenerarea suprafe
ţelor articu
lare; are efect
antioxidant
puternic şi
antisenescent; este
recomandat în artroze, osteocondrite, osteoporoză, în caz de traumatisme articulare şi
preventiv, ca urmare a proceselor de îmbătrânire la nivel articular.

l

Menolap – conţine pulbere din rădăcina de brusture, cu efect intens
depurativ,
detoxifiant,
diuretic, hipoglicemiant, hipocolesterolemiant;
recomandat în disfuncţii metabolice, precum diabetul zaharat, dislipidemii, gută, dezechilibre hormonale, sindrom premenstrual,
sindrom menopauzal etc.

Iată o parte dintre produsele Hofigal care pot deveni cei mai fideli prieteni ai
sănătăţii. Consumând periodic aceste produse, în cure de câte 3 luni, separate
de o lună pauză, minim 2-3 cure pe an, se poate obţine o revigorare a întregului
organism, se pot combate efectele nedorite ale stresului cotidian şi se pot preveni o multitudine de afecţiuni specifice unei vieţi agitate, cu multiple surse de
factori agresivi fizici, psihici, toxici, chimici, radiaţii.
Omul modern trebuie să înveţe că prevenţia este mama înţelepciunii, iar armonia dintre Trup, Suflet şi Spirit este bolta de Aur a sănătăţii noastre. Să încercăm
să promovăm, să susţinem şi să întărim neîncetat, oriunde am fi, această Boltă.
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Dr. Teodor Henri Sissea, Medic apifitoterapeut
Complex de Terapie Naturală „Alexandra” Breaza

Parteneriat

Asistenţă medicală şi spirituală
Sub acest generic, în data de 24 iulie a.c.,
Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii
Publice au încheiat un protocol de cooperare în domeniul sănătăţii. Scopul central al
acestui protocol este acela de a reglementa
acţiunile de cooperare între cele două instituţii în domeniul asistenţei medicale si spirituale. Scopul declarat al protocolului este
acela de a se crea “o comunitate sănătoasă
din punct de vedere fizic, psihic, social şi
spiritual, prin creşterea gradului de conştientizare şi implicare în acţiunile de prevenire şi combatere a practicilor care dăunează
sănătăţii”.
Fiind o premieră istorică, acest protocol dă o nouă dimensiune rolului Bisericii
Ortodoxe în societate. Statul, prin Ministerul Sănătăţii Publice, intră în parteneriat cu
biserica cea mai puternică de la noi, lăsând,
aşa cum ni s-a precizat, deschise căile de colaborare şi cu celelalte confesiuni. Cu sprijinul acesteia va încerca să promoveze o serie
de programe, proiecte şi practici care au ca
rezultat o viaţă mai sănătoasă în rândul populaţiei. În obiectul acestui protocol se au în
vedere următoarele direcţii de acţiune:
l Creşterea calităţii vieţii prin dezvoltarea unui stil de viaţă şi a unui mediu de viaţă
sănătos;
l Facilitarea accesului la asistenţă medicală, socială şi spirituală, în sistem integrat,
în România;
l Identificarea priorităţilor care vor sta
la baza elaborării de programe şi proiecte
comune, în vederea găsirii de răspunsuri la
nevoile specifice de asistenţă medicală ale
categoriilor vulnerabile din punct de vedere
social şi a persoanelor aflate în dificultate;
l Stabilirea premiselor de colaborare,
de schimb de informaţii şi asistenţă, în domeniul asistenţei medicale integrate cu domeniul asistenţei sociale şi spirituale.
Dincolo de aspectul benefic şi pragmatic al acestui document, trebuie remarcat
faptul că prin el se reconfirmă, oficial, vocaţia istorică a Bisericii Ortodoxe de alinare a
suferinţelor trupeşti şi sufleteşti. Se ştie că
primele lăcaşuri de tratare a bolilor şi de alinare a suferinţelor au apărut pe lângă aşezămintele bisericeşti. Sunt mărturie nenumărate farmacii preoţeşti, celebrele bolniţe
(astăzi, spitale) ridicate chiar în interiorul
unor mânăstiri.

În cuvântarea sa cu ocazia evenimentului de semnare a protocolului, Înalt
Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a spus printre
multe altele:
“Semnarea Protocolului privind
Parteneriatul «Asistenţă Medicală şi
Spirituală», între Ministerul Sănătăţii Publice şi Patriarhia Română, are
multiple semnificaţii. Mai întâi, acest
Protocol este urmarea firească a practicii şi tradiţiei bimilenare a Bisericii
de a ajuta la diminuarea şi alinarea suferinţei umane, lucrare întemeiată pe învăţătura Sfintei Evanghelii şi hrănită din
vindecările minunate săvârşite de Mântuitorul Hristos, doctorul sufletelor şi al trupurilor
noastre. Implicarea Bisericii în asistenţa socială şi
medicală este deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate
practică. Opera socială a Bisericii derivă din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru
toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă
şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Aşa se explică mulţimea instituţiilor de binefacere sau asistenţă socială înfiinţate sau patronate de Biserică de-a
lungul secolelor, adesea cu sprijinul împăraţilor, regilor şi domnitorilor creştini, dar
şi cu sprijinul tuturor celor milostivi şi darnici. În omul bolnav, sărac, flămând şi gol,
umilit sau privat de libertate, este prezent tainic Hristos Însuşi, iubitorul de oameni,
Care ne cheamă să fim milostivi ca Tatăl nostru Cel din Ceruri, Care revarsă ploaia
Sa şi peste cei buni şi peste cei răi; pe cei buni îi răsplăteşte şi pe ceilalţi îi miluieşte. Cu
alte cuvinte, fapta noastră bună, izvorâtă din iubire milostivă şi dezinteresată, poartă în ea o lumină cerească şi devine o comoară a sufletului pentru veşnicie”.

Referindu-se la acest aspect, ministrul
Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a afirmat că:
”Statul, prin Ministerul Sănătăţii Publice
şi Guvern, ar putea finanţa parţial aceste
obiective, pentru că Patriarhia Română nu
are fonduri suficiente pentru dotarea şi ridicarea spitalelor. Există deja la Iaşi Spitalul
Providenţa şi în ţară mai multe cabinete medicale (patronate de biserică) cărora trebuie
să le dăm un statut special. În spaţiile pe care
le are Patriarhia Română putem ridica spitale
sau cabinete medicale”. Referindu-se strict la
protocol, Eugen Nicolăescu a mai spus: “Protocolul pe care l-am semnat înseamnă statuarea unei colaborări între biserică şi structurile Misterului Sănătăţii Publice. Dorim (prin
aceasta) să ajungem mai mult la mintea şi la
sufletele oamenilor, utilizând, de asemenea
credibilitatea pe care o are Biserica Ortodoxă în comunităţile locale. Preoţii cunosc din

toate perspectivele realităţile din comunităţile noastre locale şi pot ajuta foarte mult şi
la instruirea oamenilor din punct de vedere
medical. Astfel, putem împreună să-i tratăm
mai bine şi să le găsim alinare şi vindecare a
suferinţelor. Intenţionăm să creăm un cadru
legal prin care Ministerul Sănătăţii Publice să
finanţeze, în viitor, acţiuni medico-sociale, în
folosul şi spre binele oamenilor”.
Ca instituţie aflată în slujba sănătăţii,
Compania Hofigal salută această iniţiativă,
considerând-o ca fiind o solidă temelie a
unui nou început privind cooperarea tuturor factorilor responsabili de prevenire
şi combatere a practicilor ce dăunează sănătăţii. De asemenea, Hofigal îşi afirmă dorinţa de a sprijini acest demers, cu adevărat
benefic pentru populaţie.
Mihai Chirea
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Răspundem cititorilor

Flebita şi ulcerul varicos se pot vindeca natural
Am fost diagnosticată cu infecţie
urinară. La stomac, am gastrită
cronică cu glande de tip piloric,
am ficatul mărit (cu colesterol 216,
trigliceride 263) şi am giardia.
Soţul meu are bronşită cronică de
la fumat şi probleme cu inima, cu
ficatul şi are giardia.
De asemenea, o prietenă vă scrie
prin intermediul meu că a fost
diagnosticată cu flebită, cu început
de ulcer varicos fără rană, tensiune
cu tratament, pietre la fiere şi la
rinichi. Totodată, pe piciorul stâng,
în dreptul gleznei, are un hematom,
care însă nu a plesnit şi are dureri
foarte mari (se umflă piciorul şi i s-a
întărit pielea în jurul lui).
Vă rog să ne recomandaţi câte un
tratament natural. (B E, 54 de ani,
Mangalia)
Voi răspunde întâi doamnei E.B., pentru
afecţiunile căreia recomand asocierea următoarelor produse Hofigal:
lSpirulina - capsule de 500 mg, 6 capsule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de
minute înainte de mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni.
lCătinofort - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de
zile; faceţi pauză 10 zile, apoi continuaţi cu
4 capsule pe zi (1+2+1), administrate după
mesele principale, 20 de zile pe lună, timp
de 2 luni.
lRedigest - 6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
lFiamarant - 4 comprimate pe zi
(1+2+1), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
lEchinacea-6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni.
lTinctură de ienupăr - 45 de picături
pe zi (15+15+15), diluate în 50 ml de apă
plată şi băute după mesele principale, zilnic,
timp de 3 săptămâni apoi, după o pauză de
o lună, se repetă administrarea de tinc-
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tură de ienupăr, în acelaşi mod, 15 picături
de 3 ori pe zi, timp de 3 săptămâni.
lTinctură de coada calului - 90 de picături pe zi (30+30+30), diluate în 100 ml de
apă plată şi băute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 30 de zile, în pauză de o
lună (când nu se administrează tinctura de
ienupăr).
lExtract uleios de cimbru - 30 de picături pe zi (10+10+10), administrate înainte de mesele principale, 20 de zile pe luna,
timp de 3 luni. Pot fi administrate în puţină
miere, ceai sau lapte.
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
nCombaterea inflamaţiei localizate
la nivelul mucoasei digestive, normalizarea procesului de digestie, îmbunătăţirea
pro-cesului de absorbţie a nutrienţilor
la acest nivel, combaterea spasticităţii şi
normalizarea tranzitului intestinal (Spiru
lină, Catinofort, Redigest, Fiamarant, Echinacea).
nCombaterea infecţiei urinare cu E. Coli
(Echinacea, Spirulină, Tinctură de ienupăr,
Tinctură de coada calului).
nCombaterea hipercolesterolemiei şi
hipertrigliceridemiei, protejarea şi echilibrarea funcţiilor metabolice ale ficatului
(Spirulină, Cătinofort, Redigest, Echinacea).
nCombaterea parazitozei intestinale
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(Spirulina, Echinacea, Extract uleios de cimbru, Redigest). În ceea ce priveşte alimentaţia, vă recomand consumul masiv de legume fierte, carne fiartă de vită, pui sau peşte,
paste făinoase (cu moderaţie), lactate de
gresate. Evitaţi cu desăvârşire condimentele, afumăturile, prăjelile, mâncărurile cu
sosuri grele. Evitaţi zeama de carne (carnea
fiartă se consumă separat de supa în care a
fiert).
Pentru soţul dumneavoastră, vă
recomand următoarele produse,
administrate simultan:
lCoenzima Q10 în ulei de cătină forte
- 2 capsule pe zi (1+0+1), administrate cu 30
de minute înainte de mesele de dimineaţa
şi seara, zilnic,timp de 3 luni.
lComplet antioxidant - 3 comprimate pe zi (1+1+1), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de 3
luni.
lUlei de peşte Omega 3/6 - 6 capsule pe zi (2+2+2), administrate după mesele
principale 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
lFlavovit C - 500 mg, 3 comprimate pe
zi (1+1+1), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
lRedigest - 6 capsule/zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.

Răspundem cititorilor
lEchinacea - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni.
lTinctură de pătlagină - 90 de picături pe zi (30+30+30), diluate în 100 ml de
apă plată şi băute cu 15 minute înainte de
mesele principale, zilnic, timp de 30 de zile.
Pauză timp de o lună, apoi repetă tratamentul, urmând aceeaşi schemă, timp de
30 de zile.
lTinctură de iarbă mare - 90 de picături pe zi (30+30+30), diluate în 100 ml de
apă plată şi băute cu 15 minute înainte de
mesele principale, zilnic, timp de 30 de zile,
în pauza de o lună când nu se administrează tinctura de pătlagină.
Bineînţeles, tratamentul va fi însoţit de
un regim alimentar adecvat, acelaşi ca şi în
cazul dumneavoastră.
Obiectivele tratamentului pentru soţul
dumneavoastră sunt următoarele:
nAsigurarea protecţiei coronariene,
combaterea riscurilor de accidente ischemice, coronariene, îmbunătăţirea forţei de
contractare a inimii, normalizarea valorilor
tensiunii arteriale (Coenzima Q-10 în ulei de
cătină, Ulei de peşte Omega 3/6, Complet
antioxidant).
nNormalizarea valorilor colesterolului.
normalizarea funcţiilor metabolice hepatice, protejarea celulei hepatice (Complet
antioxidant, Omega 3/6 din ulei de peşte,
Redigest, Flavovit C, Tinctură de pătlagină,
Coenzima Q-10 în ulei de cătină).
nStimularea sistemului de apărare a organismului, combaterea infecţiilor (prin suplimente bogate în fitocianide), diminuarea
secreţiilor bronşice (Echinacea, Tinctură de
pătlagină, Tinctură de iarbă mare, Flavovit C).
Pentru prietena dumneavoastră vă
recomand următorul tratament cu
produse Hofigal:
lComplet antioxidant - 3 comprimate pe zi (1+1+1), administrate după
mesele principale, 20 de zile pe lună, timp
de 3 luni.
lCoenzima Q10 în ulei de cătină - 6
capsule pe zi (2+2+2), administrate cu 30
de minute înainte de mesele principale, 20
de zile pe lună, apoi face pauză 10 zile, după
care continuă cu 4 capsule pe zi (1+2+1),
administrate tot înainte cu 30 de minute de
mesele principale, 20 de zile pe lună, următoarele 2 luni.
lHof.Imun - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni

lHofisan - 6 comprimate pe zi (2+2+2),
administrate înainte cu 30 de minute de
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
lTinctură de brusture - 60 de picături
pe zi (20+20+20), diluate în 50-70 ml de apă
plată şi băute după mesele principale, zilnic,
timp de 30 de zile; se face pauză o lună, apoi
repetă timp de 30 de zile.
lGemoderivat din muguri de plop
negru -o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
în apă plată şi baută în 4-5 înghiţituri mici,
cu 15 minute înainte de masa de dimineaţă,
zilnic, timp de 3 luni.
lGemoderivat din muguri de coacăz
negru - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
în apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici,
cu 15 minute înainte de masa de prânz, zilnic, timp de 3 luni.
lGemoderivat din muguri de castan
sălbatic - o monodoză pe zi, diluată în 50
ml în apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
mici, cu 15 minute înainte de masa de seară,
zilnic, timp de 3 luni.
Local se pot aplica comprese cu soluţii
diluate în tinctură de arnică, tinctură de tătăneasă, tinctură de salvie sau tinctură de
sulfină. Pentru diluţii, se combină câte 10 ml
din fiecare tinctură la 300 ml de apă fiară şi

apoi răcită. Compresele pot fi aplicate local,
de 3-4 ori pe zi.
De asemenea, seara, înainte de culcare,
se pot face băi de picioare, adăugând 5-10 ml
de tinctură de levanţică, Ia 8-10 litri de apă.
De încercat şi ozonoterapie, complemantar.
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
nÎmbunătăţirea circulaţiei sangvine ve
noase şi arteriale la nivelul membrelor inferioare, îmbunătăţirea elasticităţii vaselor
sangvine şi combaterea edemelor (Coenzima Q10 în ulei de cătină, Complet antioxidant, gemoderivate de plop negru, muguri
de castan sălbatic, comprese locale cu diluţii de tinctură de arnică, tătăneasă şi salvie).
nCombaterea fenomenelor spastice şi
inflamatorii locale având drept cauză litiaza biliară, diminuarea calculilor renali (prin
erodarea progresivă a acestora), îmbunătăţirea diurezei (Hof.Imun, Hofisan, Tinctură
de brusture).
Pentru date suplimentare, vă rog să
ne contactaţi la telefon 021-3340026 sau
0720087673, zilnic, de luni până vineri, între
9.00-14.00.
Mult succes!
Dr. TEODOR SISSEA
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Editorial
- continuare din pagina 1 În acest proces al dezintoxicării organismului, al curăţării fizicului, dar şi al
psihicului prin post, viaţa spirituală are rol
determinant.
Nu putem vorbi de o sănătate exclusiv
prin rugăciune; putem vorbi de o sănătate
atunci când îi dai organismului ce-i trebuie
(vitamine, enzime, micro şi macroelemente,
apă curată) şi credinţă în ceea ce este lăsat de
Dumnezeu – adică produse naturale curate.
Compoziţia chimică a Spirulinei arată că
toate cele cerute se găsesc în această algă.
Veţi descoperi pentru dumneavoastră
această adevărată minune a naturii. Este
mare păcat să nu ne folosim de aceasta. Cu
cât veţi profita de ea mai devreme, de la
tinereţe, cu atât veţi constata binefacerile şi
minunile ei la bătrâneţe.
Spirulina nu are egal: conţine proteine
şi aminoacizi (absolut toţi), carbohidraţi,
compuşi fosforilaţi, lipide, în care predomină
un acid mult dorit, acidul γ linoleic (omega
3), carotenoizi, steroli, compuşi minerali,
complexe antioxidante strict necesare.
DE REMARCAT: SPIRULINA NU
ARE TOXICITATE. Mai adaugăm şi:
a) Rolul aminoacizilor din Spirulină,
pentru producerea polipeptidelor, hormonilor cerebrali şi corectarea funcţionării sistemului endocrin în producerea hormonului
vital - insulina.
b) Spirulina diferă de celelalte plante
şi prin aceea că depozitează poliglicolii ca
rezervă de energie şi nu amidonul, precum
plantele, ceea ce o apropie de regnul animal.
Această proprietate constituie după părerea
majorităţii specialiştilor “secretul Spirulinei”,
fiind suportul activităţilor în procese caracteristice organismului animal, dar şi vegetal.
c) Acidul glutamic se găseşte în Spirulină
în cantităţi neobişnuit de mari (8-12%). Se
ştie rolul major de detoxifiere a organismului şi faptul că glutamina (prin aminarea
acidului glutamic) se recomandă împotriva
oboselii, depresiei şi impotenţei.
d) Glicina are rol în sinteza hemoglobinei. Ca precursor al glutationului, aceasta se
combină cu acidul colic şi formează glucocolaţi (săruri biliare) cu rol deosebit în digestie.
Este factor major de oprire a îmbătrânirii.
e) Serina participă la sinteza cefalinei şi
sfingomielinei.
f) Arginina trece în ornitină, care permite
sinteza spermidinei şi sperminei, prolamine
considerate principali factori de creştere.
g) Tirozina este precursorul a doi hormoni
tiroidieni şi anume: triiodtironina şi
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tiroxina. Tiroxina este deosebit de importantă
în eliminarea dereglajelor tiroidiene. Trebuie
remarcat că tiroxina este precursor al adrenalinei şi noradrenalinei, substanţe cu rol deosebit
în păstrarea echilibrului nervos vegetativ.
h) Triptofanul conduce la formarea
serotoninei, care este un vasoconstrictor
puternic, un bun stimulator al contracţiei
muşchilor netezi, un excelent neurotransmiţător al sistemului nervos central. Aşa
se explică rezultatele excelente în reglarea
tensiunii arteriale şi a activităţii sistemului
nervos central. Aminoacizii, baza sintezei proteinelor şi lipidelor, stau şi la baza
producerii insulinei. Insulina, cu rolul
cunoscut de a stimula transportul glucozei
din sânge în ţesuturi, se poate oxida sau
converti în lipide. Diminuarea producerii ei conduce la hiperglicemie şi deci la
diabet zaharat.
i) Spirulina este însă, în acelaşi timp,
aşa cum am spus şi o polivitamină. Ea
aduce aportul de aminoacizi, dar şi de
vitamine, conţinând vitaminele din regnul
vegetal, dar şi animal, liposolubile, dar şi
hidrosolubile. Spirulina conţine: α caroten
(provitamina A), vitaminele B1, B2, B6,
B12, E şi în cantităţi deosebite, vitamina H
(biotina).
j) Spirulina conţine şi câţiva pigmenţi
clorofilieni cu efecte deosebite în procesele
metabolice. Spirulina conţine 7% ficocianină. Aceste substanţe au rol de oxidoreducători cu reglaj în multe din procesele care au
loc la nivel celular, ceea ce face celula să-şi
păstreze elasticitatea şi puterea membranară
de transfer energetic.
k) Spirulina asociată cu niacină, piridoxină sau gluconat de calciu, activează producerea hormonilor, în special a adrenalinei şi
insulinei, măreşte eficienţa sistemului nervos
şi stimulează întreţinerea muşchilor cu energia glicogenului.
l) Spirulina reglează pofta de mâncare
(anume organismul semnalizează satisfacţia tractului digestiv, controlând senzaţia
de foame şi pofta de mâncare din centrii
hipotalamusului), având un rol reglator.
Este cunoscut faptul că centrul foamei şi
centrul de saţietate reacţionează la nivelul
glucozei din sânge, iar Spirulina are
anumite efecte benefice asupra metabolismului glucidelor, acţionând direct asupra
fluxului de hormoni.
Concluzia:
SPIRULINA POATE ÎMBUNĂTĂŢI
SUBSTANŢIAL STAREA DE SĂNĂTATE
A POPULAŢIEI.
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La aceste virtuţi ale Spirulinei adăugăm
darul lui Dumnezeu pentru români CĂTINA. Spun români, deşi ea se găseşte pe tot
globul, dar cătina din România este etalon
de referinţă mondială. Multe ţări au fost determinate să înfiinţeze institute de cercetare
pentru cătină.
Este un dar de la Dumnezeu pe care
noi l-am batjocorit, l-am tăiat, i-am dat foc
pentru a distruge plantaţiile.
Utilizările terapeutice ale
cătinei:
Fructul, frunzele, coaja, cât şi seminţele,
au fost şi sunt utilizate în practica medicală şi
alimentaţie, cu rezultate spectaculoase.
Au fost studiate componentele chimice
şi efectele lor asupra organismului uman; din
fericire, efectele negative sunt foarte puţine şi
neînsemnate.
Pentru că există o literatură deosebit
de bogată şi numeroase cercetări în această
direcţie, prezentăm mai jos utilizările în
funcţie de principiile active care, fără îndoială, vor uimi prin complexitate lor atât pe
specialişti, cât şi pe nespecialişti.
Primele utilizări terapeutice moderne
au fost iniţiate în 1950 în Rusia. Cătina este
înregistrată oficial în Farmacopeea chineză
din 1977.
Preparatele realizate pe bază de ulei de
cătină au fost utilizate în arsuri termice şi
chimice, afecţiuni ale pielii, determinate de
expunerea prelungită la iradieri.
Intern, uleiul de cătină este utilizat în
tratamentul unor afecţiuni ca: ulcer gastric şi
duodenal (de orice natură), diaree, urticarie
şi stări alergice, maladii neuroendocrine, reumatism, afecţiuni circulatorii, hepatice (în
special hepatite), alcoolism, anemii, astenie
şi, în ultimul timp, antistres.
Proprietăţile bactericide îl recomandă
îndeosebi în infecţiile gastrointestinale şi
dermice (stimulează epitelizarea ţesuturilor).
Utilizările în geriatrie au fost spectaculoase;
în ultimul timp cercetările îl recomandă în
oncologie. Acţiunea antiinflamatoare este din
ce în ce mai des evidenţiată prin cercetările
clinice. Cercetările în Marea Britanie au evidenţiat capacitatea de inhibare tumorală. Nu
sunt de neglijat nici rezultatele excelente în
tratarea hipertensiunii arteriale a afecţiunilor
coronariene, oftalmologice, gingivitelor.
Cu ajutorul uleiului de cătină se pot trata
o serie de afecţiuni precum:
a) AFECŢIUNI DERMATOLOGICE
- dermatoze, acnee, eczeme, psoriazis,
keratoză, afte, porfirii, lupus eritematos

Editorial
(forme cutanate), arsuri, degerături, protecţia
împotriva radiaţiilor
• Extern: se aplică local pe zona afectată;
• Intern: câte 3 linguriţe de 3 ori/zi înainte
de fiecare masă (15 g/zi) cu o linguriţă de
miere, exceptând diabeticii care pot folosi
pâine prăjită sau tărâţe de grâu.
b) AFECŢIUNI OSTEOARTICULARE
- osteoporoză, necroză osoasă, cancere
osoase;
- coxartroză, artroze, artrite, poliartrite
reumatoide, reumatism articular.
• Intern: câte 2 linguri de 3 ori/zi, după
fiecare masă (20-30 g/zi)
c) AFECŢIUNI OFTALMOLOGICE
- infecţii oculare, fotofobii, retinopatii,
glaucom, cataractă, blefaroconjunctivite
cronice;
• Intern: de la 1 linguriţă de 3 ori/zi până la
1 lingură de 3 ori/zi, în funcţie de gravitatea
afecţiunii, după fiecare masă, pe o linguriţă
de miere sau zahăr
d) AFECŢIUNI O.R.L.
- amigdalite, otite, rinite şi laringite;
• Intern: 1 linguriţă de 3 ori/zi, după fiecare
masă, pe o linguriţă de miere sau zahăr
e) AFECŢIUNI ALE APARATULUI
RESPIRATOR
- viroze respiratorii, traheite, pneumonii,
pleurezii, etc.
- astm bronşic, emfizem pulmonar;
- cancer bronhopulmonar sau cancere ale
altor segmente ale tractului respirator;
- TBC.
• Intern: 1 linguriţă de 3 ori/zi, înainte de
fiecare masă (în cazul astmului bronşic,
formelor grave de pneumonie, al cancerelor
se utilizează până la 3 linguri de 3 ori/zi)
f) AFECŢIUNI CARDIO
VASCULARE
- miocardite, arterite, ateroscleroză (cu
hipercolesterolemie), HTA, boli coronariene, stenoză mitrală, insuficienţă cardiacă,
infarct miocardic
• Intern: 1-2 linguriţe de 3 ori/zi, înainte de
fiecare masă, cu o linguriţă de miere.
g) AFECŢIUNI ALE APARATULUI
DIGESTIV
- inflamaţii digestive, colite, enterocolite,
stomatite, gingivite, parodontoze, hemoroizi;
- parazitoze şi viroze digestive, candidoze
digestive;
- constipaţie, diaree;
- ciroză hepatică, hepatite acute şi cronice,
gastrite, ulcere gastrice si duodenale;
- leucoplazii digestive, cancere hepatice,
pancreatice, gastrice, bucale, esofagiene,
intestinale;

• Intern: 1 linguriţă de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, cu o linguriţă de miere. Doza
se poate mări până la dublu.
h) AFECŢIUNI ALE APARATULUI
RENO-URINAR
- nefrite, glomerulonefrite, cistite, infecţii
urinare joase, TBC renal, cancer renal, etc.
• Intern: 1-2 linguriţe de 3 ori/zi, înainte de
fiecare masă, cu o linguriţă de miere.
i) AFECŢIUNI ALE APARATULUI
GENITAL
- infecţii genitale, mastite, metroragii,
menometroragii, sterilitate;
- inflamaţii din sfera genitală - anexite. etc.
- adenom de prostată, adenocarcinom de
prostată etc.
- leucoplazii din sfera genitală;
- fibroame uterine;
- cancere uterine, ovariene, tubare, mamare, cervicale, etc.
• Intern: 1-2 linguri de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, cu o lingură de miere.
j) AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
- corectează defectele (anomaliile) hematopoiezei;
- hemofilii, anemii, coagulopatii, talasemii etc.
- leucemii, limfoame Hodgkin şi non-Hodgkin;
- la imunodeprimaţi.
• Intern: 1-2 linguriţe de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, pe o lingură de miere.
k) AFECŢIUNI ALE SISTEMULUI
NERVOS Şl PSIHICE
- depresie, anxietate, nevroză, stres;
- radiculite, encefalite, meningite;
- boala Alzheimer, boala Parkinson, epilepsie (reduce numărul crizelor comiţiale până
la a le suprima), convulsii;
- cancere ale diferitelor segmente nervoase.
• Intern: 1-2 linguri de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, cu o lingură de miere.
- ciroză hepatică, hepatite acute şi cronice,
gastrite, ulcere gastrice si duodenale;
- leucoplazii digestive, cancere hepatice,
pancreatice, gastrice, bucale, esofagiene,
intestinale;
• Intern: 1 linguriţă de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, cu o linguriţă de miere. Doza
se poate mări până la dublu.
l) AFECŢIUNI ALE APARATULUI
RENO-URINAR
- nefrite, glomerulonefrite, cistite, infecţii
urinare joase, TBC renal, cancer renal, etc.
• Intern: 1-2 linguriţe de 3 ori/zi, înainte de
fiecare masă, cu o linguriţă de miere.
m) AFECŢIUNI ALE APARATULUI
GENITAL
- infecţii genitale, mastite, metroragii,
menometroragii, sterilitate;

- inflamaţii din sfera genitală - anexite. etc.
- adenom de prostată, adenocarcinom de
prostată, etc.
- leucoplazii din sfera genitală;
- fibroame uterine;
- cancere uterine, ovariene, tubare, mamare, cervicale, etc.
• Intern: 1-2 linguri de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, cu o lingură de miere.
n) AFECŢIUNI HEMATOLOGICE
- corectează defectele (anomaliile) hematopoiezei;
- hemofilii, anemii, coagulopatii, talasemii
etc.
- leucemii, limfoame Hodgkin si non-Hodgkin;
- la imunodeprimaţi.
• Intern: 1-2 linguriţe de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, pe o lingură de miere.
o) AFECŢIUNI VIRALE
- poliomielită, infecţii cu herpes simplex
(mai ales cele genitale);
- alte infecţii virale;
- SIDA.
• Intern: 1 lingură de 3 ori/zi înainte de
fiecare masă, cu o lingură de miere.
p) ÎN PROFILAXIA ŞI PREVENIREA
ÎMBOLNĂVIRILOR
- profilaxia şi prevenirea îmbolnăvirilor;
- ridicarea statusului imunitar al organismuilui;
- refacerea organismelor solicitate fizic si
psihic sau aflate în convalescenţă.
• Intern: 1 linguriţă de 3 ori/zi după fiecare
masă, cu o lingură de miere.
Această cură ar trebui făcută profilactic de 2-3 ori/an, câte 30 de zile, în special
toamna, iarna şi primăvara.
Se observă o serie de suprapuneri, dar
în realitate, spirulina şi cătina se completează.
Spirulina cu extract total de cătină (extract din fruct, frunze) este de departe unul
din cele mai complexe produse, care asigură
în orice dietă tot ce îi trebuie organismului
la orice vârstă, util formării copilului (intelect, capacitate de a învăţa), util studentului,
util profesorului, util celor care fac sport şi
muncă fizică, util oricărui om în vârstă.
Luat preventiv, foarte multe boli şi
necazuri ar putea fi evitate.
Luat în post ajută la dezintoxicare, luat
după Crăciun vă ajută să reduceţi intoxicaţiile datorate exceselor.
Aş mai adăuga că este extrem de util
celor ce nu consumă carne (vegetarienilor),
deoarece în plante vitamina B12, care este
foarte necesară organismului, nu se găseşte.
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Reţete culinare naturale de sezon

Salată orientală de iarnă

Vinete murate
Ingrediente

Ingrediente
l ceapă
lcastraveţi muraţi
l măsline
l mărar, pătrunjel, ulei, oţet de mere, sare, piper

400 g
400 g
200 g

l Cartofii se pun la fiert în apă cu sare
l Se taie ceapa feliuţe subţiri (peştişori)
l
Pentru cine nu poate suporta ceapa foarte iute, se amestecă cu
sare şi se lasă un pic la înmuiat, apoi se clăteşte bine cu apă şi se
lasă la scurs
l Curăţăm castraveţii (castraveţi în saramură),
l
Apoi se taie cartofii (să fie călduţi, deoarece aşa absorb mai bine
uleiul şi oţetul şi au un gust mult mai bun
l
Într-un pahar punem puţin oţet, sare şi apă (după gust)
l Peste cartofii tăiaţi bucăţele adăugăm castraveţii tăiaţi şi ceapa
l Turnăm ulei, apoi oţet
l
Adăugăm restul ingredientelor: măsline, mărar şi pătrunjel tocat,
piper
l Se amestecă bine
l Se păstrează la loc întunecos şi rece.

Timp de preparare:

Peste 35 min

Redusă

Menţiuni
Este o reţetă de post, deci de ajutor pentru cei ce ţin postul
Crăciunului.
Produse Hofigal ce conţin unele dintre ingredientele
sus menţionate:
ceapă
oţet
mărar 
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3 kg.
1 buc.
1 kg.

Preparare

Preparare

Complexitate:

lvinete
lvarză albă
lmorcov
ltulpini de ţelină, foi de viţă, hrean, sare

tinctură de ceapă, vin cu ceapă
oţet aromat de mentă, trandafiri, din fructe de pădure
ulei esenţial de mărar
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lVinetele se curăţă şi se taie longitudinal.
lSe pun apoi vinetele la fiert 1-2 minute în apă cu sare.
l
Vinetele se opăresc în apă doar cât să se înmoaie, apoi se scot şi
se lasă 1-2 ore să se scurgă (astfel va ieşi şi sucul iute din vinete)
l
Între timp preparăm saramura (1 lingură sare la 1 l de apă) în
care se vor mura vinetele şi amestecul pentru umplut vinetele.
Pentru saramură fierbem apa împreună cu sarea, 1 minut.
l
Compoziţia pentru umplut vinetele: varza se toacă fin, se amestecă împreună cu ţelina şi morcovul ras şi se freacă pentru a se
înmuia, cu 1 lingură de sare.
l
Vinetele bine scurse se umplu cu amestecul de varză, apoi se
înfăşoară cu frunze de viţă şi se leagă.
l
Vinetele se aşează apoi în borcane şi se toarnă peste ele
saramura.
lSe lasă la murat aprox. 2-3 săptămâni.
l
Borcanul cu vinete murate trebuie ţinut într-un loc călduţ prima
săptămână, până încep să se mureze un pic vinetele, apoi se
poate da la loc mai răcoros.

Timp de preparare:
Complexitate:

Peste 1 oră

Medie

Produse Hofigal ce conţin unele dintre ingredientele
sus menţionate
morcov
ţelină
viţă de vie
hrean

extract uleios de morcov
tinctură de ţelină, Protein forţă
gemoderivat din viţă de vie
tinctură de hrean, vin cu hrean

Adrese utile

UNITATE
CLEOFARM 1 Colentina
CLEOFARM 2 Crângaşi

ADRESA
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

TELEFON/FAX
021-240.28.53;
fax: 021-241.15.41
021-220.02.87;
fax: 021-220.01.93
021-314.15.45;
fax: 021-315.93.11
021-424.22.69/
021-424.22.70
021-334.51.35/
021-334.00.26;
fax: 021-334.59.05
021-221.18.94;
fax: 021-212.18.93
021-311.70.43;
fax: 021-312.45.30
0246-221.246

MOBIL
0730.087.692
0730.087.686
0730.087.685
0730.087.687
0730.087.673
0730.087.693
0730.087.684
0730.087.698

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

0244-51.90.24;
fax: 0244-40.75.44

-

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

0244-34.32.22;
fax: 0244-34.30.94

-

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

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

-

Şos. Colentina nr. 76,
bl. 111, parter, s2
Constanţa, str. Cişmelei
19, bl. 3, sc.B, ap. 23
Constanţa, str. Mihai
Viteazu nr. 51
Constanţa, str. Daliei nr. 6,
str. Baba Novac nr. 1

021-240.73.40/
031-808.89.98

0730.087.694

0341-805.257

0721.750.903

0241-515.427

0745.855.536

0241-617.046

0745.049.234

În aceste unităţi se acordă consiliere gratuită, iar în unele dintre ele
produsele HOFIGAL pot fi cumpărate fără adaos comercial
Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788
Foto produse: Adrian Ionescu
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~n numele angaja]ilor HOFIGAL
urez cititorilor revistei, tuturor
românilor, S\rb\tori fericite, multe
realiz\ri.
~n anul care urmeaz\ bel[ug, s\n\tate
[i un c\lduros LA MUL}I ANI!
{tefan Manea
P.S. Pentru c\ ne afl\m `n vremea
fascinant\ a colindelor, permite]i-mi s\
v\ colind cu o frumoas\ poezie de
iarn\, scris\ de prietenul [i marele om
de cultur\ Adrian P\unescu, c\ruia
[i pe aceast\ cale, `i urez din inim\ s\
aib\ un An Nou mai bogat, cu multe
`mpliniri [i s\n\tate!

Un gând de iarn\
Adrian P\unescu

Când primele ninsori or s\ se cearn\,
Atunci va fi mai greu de cei pleca]i,
Atunci s\ cân]i peste al vie]ii za],
Atunci s\-]i fluturi bra]ul peste iarn\.
Prin lume numai oameni de z\pad\,
Un foc din vatra stânilor s\ smulgi,
{i, cu puterea disper\rii dulci,
S\-l la[i deasupra spa]iului s\ cad\.
Se vor a[terne între noi vecernii,
Din clopote c\dea-vor chiciuri mari,
Atunci visez, frumos\, s\ apari
La marile instan]e ale iernii.
{i-apoi s\ ning\ mult ca-n fra]ii Grimm,
{i sub z\pezi de bronz s\ ne iubim.

