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Editorial

BURUIENI?

TOPINAMBURUL (napul)
şi AMARANTUL (ştirul),
plantele viitorului,
alimente şi medicamente
Aceste plante, actualmente „buruieni”
pe care ne luptăm să le distrugem, prin
compoziţia lor chimică de excepţie reprezintă daruri ale Domnului, pe care lumea
antică s-a bazat, iar lumea modernă... încă
le ignoră, dacă nu chiar sfidează.
Spunând compoziţie chimică de excepţie, nu este nici o exagerare.
TOPINAMBURUL conţine o cantitate de până la 20% substanţă uscată, iar din
aceasta, în proporţie de 80% un polimer al
fructozei – inulina. Mai conţine fier, calciu,
magneziu, mangan, potasiu, sodiu, siliciu,
zinc. În compoziţie are şi proteine, pectine,
aminoacizi, vitaminele B1, B2 şi C.
Proteinele conţin 8 aminoacizi indispensabili, pe care organismul uman nu-i
sintetizează şi anume arginină, valină,
histidină, izoleucină, leucină, lizină, triptofan, fenilalanină.
Tulpina şi frunzele conţin mai mult de
4% triptofan şi leucină, iar β-caroten (provitamina A) 45 mg la 100g.; cantităţile de
Ca, Mg şi K fac din nap o materie primă de
excepţie împotriva OSTEOPOROZEI şi în
general, a bolilor datorate lipsei de calciu.

Lumea de astăzi este lumea stresului, a
agresiunii, a agitaţiei, a epuizării sistemului nervos, a alienării, narcomaniei.
Hrana actuală constă în produse „sterile”, rafinate, modificate genetic, aparent
atrăgătoare datorită adaosurilor „inofensive” de coloranţi, corectori de gust şi miros,
conservaţi, aditivi etc.
În aceste condiţii, napul şi amarantul
sunt adevărate daruri cereşti pentru sănătatea umană şi animală în general.
Componenta pe care o aminteam Inulina – este pentru om un dar de mare
preţ. Este un polizaharid natural unic, care
conţine fructoză în proporţie de 95%. El
a fost descoperit în 1804 în rădăcinile de
iarbă mare - Inula helenium L, de unde a
primit şi numele; în afară de topinambur,
inulina se găseşte în rădăcinile de cicoare,
păpădie şi ale altor plante (sub formă de
hidrocarbonat de rezervă), dar în cantităţi
mai mici.
Inulina este higroscopică, se dizolvă
uşor în apă fierbinte şi se dizolvă greu în
apă rece. Cantitatea de inulină din topinambur depinde de specie, de condiţiile
naturale şi de întreţinerea plantei. Ea se
descompune uşor, până la fructoză.
În stomac inulina nu se absoarbe; o
parte din ea se descompune în mediul acid
al sucului gastric în lanţuri de fructoză
mai scurte şi molecule separate de fruc-

Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

toză, care pătrund în circulaţia sanguină.
Inulina are acţiune benefică din momentul
intrării în organismul uman: de la nivelul
stomacului până la tractul gastro-intestinal
se scindează cu ajutorul acidului clorhidric
şi a enzimelor în molecule de fructoză şi
lanţuri scurte de fructoză, care intră în circulaţia sanguină. Partea de inulină rămasă
nescindată se îndreaptă repede spre intestin, legând o mare cantitate de substanţe ce
nu sunt necesare organismului, precum:
metalele grele, radionuclizii, cristalele de
colesterol, acizii graşi, diferiţi compuşi chimici toxici ce pătrund în organism odată
cu hrana sau iau naştere datorită activităţii
microbilor ce trăiesc în intestin.
În afară de aceasta, inulina stimulează
în mod deosebit capacitatea de contractare
a pereţilor intestinali, ceea ce accelerează curăţarea organismului de toxine, de
alimentele neprelucrate şi de substanţele
dăunătoare. Efectul antitoxic al inulinei se
amplifică în prezenţa celulozei, care se găseşte de asemenea în topinambur. Lanţurile
scurte de fructoză ce se adsorb în intestin
şi în sânge continuă să exercite funcţia antitoxică şi depurativă prin legarea, neutralizarea şi uşurarea eliminării din organism
a produşilor toxici ai metabolismului şi a
compuşilor chimici proveniţi din mediul
exterior.
- continuare în pagina 46 -
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Sănătatea sufletului

Pagini de istoriografie medico-farmaceutică
privind semnificaţia bolniţelor mânăstireşti
Începând cu acest număr al revistei
noastre, în colaborare cu Societatea Română de Istoria Farmaciei
(S.R.I.F.) şi Cercul Farmaciştilor din
Bucureşti (C.F.B.) vom prezenta sub
genericul „Sănătatea sufletului- Sănătatea trupului” instituţii de caritate (bolniţe) aflate pe lângă mânăstiri
care, prin prezenţa lor, conferă o
nouă dimensiune a vieţii monahale
de la noi, tămăduirea.

Din Asia Mică aceste instituţii s-au răspândit în toată lumea creştină. Chiar şi Muntele Athos avea astfel de asezăminte în care se
acorda asistenţă medicală. Cea mai veche este
înfiinţată în anul 1191 de către Craiul Nenanici
şi fiul său Sava, la Mânăstirea Hilandar. Sfân-

Prin vestigii arheologice este atestat faptul că viaţa mânăstirească a fost prezentă în
Ţările Române încă din secolul al XII-lea.
Pustnicii creştini vieţuiau în schituri modeste şi total izolate. În urma lor au venit din
centrul Europei călugării din marile ordine
catolice, care au construit edificii bisericeşti
impunătoare. Totodată, reglementau izolarea
şi îngrijirea bolnavilor contagioşi, a leproşilor
sau “mişeilor”, cum mai erau cunoscuţi aceştia în Evul Mediu .
Termenul de “bolniţă”, provenit din slavonescul bolnicia, desemnează locul unde
se află bolnavi sau o bisericuţă sau o cameră
subterană unde se păstrează osemintele călugărilor defuncţi. Bolniţa era, de fapt, un mic
perimetru înconjurat de ziduri, aflat la o oarecare distanţă de incinta marilor mânăstiri,
în care erau construite câteva chilii, uneori,
o bisericuţă şi cimitirul mânăstirii. Aici se
retrăgeau şi erau îngrijiţi călugării bătrâni şi
bolnavi, beneficiind de un regim mai îngăduitor, obligaţiile rituale putând fi îndeplinite cu
mai puţină rigoare în biserica bolniţei. Fiecare astfel de asezământ avea un călugăr-bolnicer care îngrijea de confraţii săi.
În această formă incipientă de organizare, bolniţele pot fi considerate ca prime forme
de organizare medicală, asistenţa acordată
aici fiind de origine călugărească.
Într-o formă organizată aceasta a pornit
din Asia Mică, unde au luat fiinţă pe lângă
mânăstiri „xenodochiile” (casele de primire
pentru călătorii străini), „ptochotrofiile” (casele pentru săraci) şi „nosocomiile” (spitalele),
ca urmare a unor prevederi ale primului Sinod Ecumenic de la Niceea din 325, în care
fiecare episcop era obligat să înfiinţeze astfel
de aşezăminte. Însuşi Vasile cel Mare fondează astfel de instituţii de binefacere (un nosocomion şi o leprozerie) denumite de contemporani “basiliade”.
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tul Sava va redacta şi tipicul acestui asezamânt
şi tot el în 1207 va fonda bolniţa Mânăstirii
Studenica. Tipicoanele celor două mânăstiri
reproduc prevederile conţinute în statutele
vestitelor fundaţii constantinopolitane de la
Mânăstirea Pantocrator şi de la Mânăstirea
Sfânta Fecioară Everghetida, însă Sfântul
Sava trece pe seama stareţului mânăstirii
Hilandar anumite îndatoriri medicale, care
la Constantinopol reveneau medicului. În
biblioteca acestei mânăstiri s-au păstrat anumite manuscrise medicale care conţineau
fragmente din tratatele autentice sau apocrife
ale lui Hipocrate, Galen, Dioscoride.
Marile domnii ruseşti au dezvoltat, de
asemenea, acest tip de instituţie cu ajutorul
unor importante danii, ceea ce le-a permis
întreţinerea a numeroase aşezăminte (spitale,
leprozerii). În “Viaţa lui Feodosie Pecerski”,
aparţinând cronicarului Nestor, păstrată într-o versiune din secolul al XII-lea, există date
despre întemeierea primelor bolniţe în Rusia,
după 1050, pe lângă Mânăstirea Kievo-Pecerskaia.
În Ţara Românească, bolniţa apare, probabil, după organizarea vieţii mânăstireşti în
secolul al XIV-lea. Pâna în secolul al XVI-lea
nu este atestat documentar nici un astfel de
asezământ. Cele mai cunoscute bolniţe din
acest spaţiu sunt cele de pe lângă Mânăstirile
Bistriţa, Cozia, Hurezi, Brâncoveni (ce vor
fi prezentate treptat în această rubrică).
Aici însă, trebuie să precizăm că, dacă în
alte spaţii precum cele enumerate, avem de-a
face cu bolniţa ca instituţie medicală organizată pe lângă marile mânăstiri, în spaţiul
românesc, avem cunoştinţă mai mult despre
bisericile care au aparţinut acestor bolniţe.
Toate cele patru bolniţe sunt amplasate în
afara zidurilor mânăstirii, aşa cum prevedeau
tipicoanele şi la origine cuprindeau, pe lângă
biserica-bolniţă, câteva chilii şi cimitirul, în
acest caz biserica având şi funcţia de capelă
funerară. În prezent, cimitirele mai există
doar la Cozia şi la Hurezi, la Brâncoveni fiind atestat doar arheologic prin săpăturile din
anul 1956, iar despre Bistriţa nu avem informaţii cum că ar fi existat un cimitir în jurul
bisericii-bolniţă.
Acest tip de biserică, specific Ţării Româneşti, nu este un spaţiu funerar propiu-zis, aşa
cum poate fi adeseori pronaosul unei biserici
mânăstireşti, fiindcă aici nu se făceau înmormântări. Cu excepţia Coziei, în exonartex-ul
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căreia există o piatră de mormânt, ulterioară
însă datei la care a fost ridicată biserica; în
nici-una din celelalte biserici nu există astfel
de situaţii. Aici, cel mult, se oficiau slujbele
de înmormântare pentru călugării defuncţi,
programul iconografic al acestui spaţiu fiind
adecvat acestei funcţii. Slujba de înmormântare a unui călugăr începea în propria-i chilie,
după care era purtat în biserică, în timp ce se
cântă canonul lui Lazăr. Începea apoi citirea
celor şapte pasaje din Evanghelie, întrerupte
de rugăciuni, tropare şi psalmi. După ce se
încheiau cele şapte pasaje, trupul defunctului era purtat către mormânt unde se citea
Viziunea lui Ezechiel (XXXVII, 1-10), apoi
Evanghelia Învierii lui Lazăr, apoi se spunea
rugăciunea finală.
Pentru că drumul spre mântuire trebuia
pavat cu exemple concrete din mediul călugăresc, s-au ales pentru programul iconografic
al spaţiilor funerare şi teme cu caracter moralizator, cum ar fi Viaţa adevăratului călugăr, sau teme care fac trimitere la adevăratele
modele ale lumii monastice, sfinţii anahoreti
şi călugări. Interesul faţă de Sfinţii vindecători
„Anarghiri” este ilustrat de iconografia frescelor din bisericile româneşti.
Cuvântul bolniţă (arhaism din paleoslav)
este folosit şi astăzi, cu înţelesul de spital, la
multe popoare slave ca: ruşii, sârbii, bulgarii
etc. De aici a derivat şi termenul de bolnicer
– un frate călugăr cu presupuse cunoştinţe de
medicină tradiţională. Dar la noi, bolniţa, ca
instituţie existentă pe lângă mănăstiri îşi are
originea în Bizanţul din Evul Mediu, unde
biserica şi-a asumat şi organizarea asistenţei
bolnavilor şi defavorizaţilor sociali.
Asistenţa medicală acordată de călugării
mânăstirilor nu era o ştiinţă propriu-zisă, aşa
cum va fi mult mai târziu, ci oferea îngrijire
trupească, dar punea accentul mai ales pe alinarea sufletească bazată pe o adâncă credinţă
şi pe evlavie. Pentru alinarea suferinţelor se
citeau acatiste, moliftele Sfântului Vasile cel
Mare, “privegherea şi maslul cel făcător de
minuni”, se bea agheazmă sfinţită la Marile
sărbători sau se atingeau sfintele moaşte.
Iatroistoriografii români P. Gh. Samarian,
V. L. Bologa, V. Manoliu, S. Iszak, N. Marcu
ş.a. au avut în vedere semnificaţia medicofarmaceutică a acestor bolniţe, insistând asupra terapiilor folosite sub genericul “leacuri
mănăstireşti”.
La preambul istoric al rubricii şi-au adus contribuţia: Farm. Gabriela Vlăsceanu(1), Istoric Antoaneta
Lucasciuc(2), Farm. Maria Suliman(3), Farm. Maria
Soporeanu(4).
(1) – Hofigal Export Import S.A Bucureşti, (2) Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” – Suceava,
(3) - Agenţia Naţională a Medicamentului – Bucureşti, (4) – Membru SRIF, Bucureşti

Sfinţilor români,
rugaţi-vă pentru noi…
Poporul nostru a avut şi are, desigur,
eroii săi naţionali, alături de poeţi, scriitori, artişti, filozofi, persoane clericale,
medici, oameni de stat, de incontestabilă valoare, dar trebuie să se ştie limpede
că are şi un număr mare de sfinţi, cunoscuţi şi necunoscuţi, pe care noi i-am
numit eroi spirituali, pentru viaţa lor şi
misiunea lor exemplară.
Colonel Dumitru Răducanu
Farmacist primar şi publicist
Purtător al Crucii Patriarhale a B.O.R.
Sărbătorirea sfinţilor români a fost instituită în 1992 pentru a fi slăviţi toţi sfinţii
ştiuţi şi neştiuţi în fiecare an, în Duminica
a doua după Rusalii, în toate bisericile ortodoxe române.
Unul dintre locaşurite cu acest hram
este Mânăstirea "Duminica Sfinţilor Români" din Popeşti Leordeni, care a fost
sfinţită de vrednicul plecat la Domnul,
Patriarhul Teoctist.

[…] Proscomidiarul - care închipuie
Staulul în care s-a născut Iisus Hristos şi
mormântul în care a fost îngropat. Aici se
aduc darurile credincioşilor, unde preotul
sau ieromonahul pregăteşte prescurile şi
vinul -„Cinstitele Daruri”- pentru a fi sfinţite la Sfânta Euharistie - „Taină sfântă” care
constituie centrul cultului creştin. Tot aici
se păstrează şi sfintele vase şi obiecte:
Potirul - vas sfinţit în forma unei cupe,
făcut din metal preţios, în care se pun vinul şi apa pregătite la proscomidie şi sfinţite în timput sfintei liturghii pentru împărtăşirea clericilor şi poporului credincios.
Discul - are forma unei farfurii plate,
din metal preţios, aur sau argint, pe care
se pune Sfântul Agneţ care este scos de
preot din prescuri pentru pregătirea cinstitelor daruri.
Copia este obiectul liturgic folosit la
tăierea prescurilor.
Steluţa - obiect de cult ce simbolizează steaua care a călăuzit magii care vesteau Naşterea Domnului.
Acoperămintele – obiecte de cult în
număr de trei, ca nişte valuri mici, pătrate,
ce servesc la acoperirea sfintelor vase în
timpul slujbelor.
Pe peretele de vest, în registrul de jos,
în trei ocniţe succesive sunt reprezentaţi în
mozaic patriarhii Miron Cristea, Justinian
Marina şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Deasupra, în mozaic, este înfăţişată
icoana ,,Duminicii Sfinţilor Români" potrivit
cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos: ,,Eu
sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele" (Ioan 15, 5),
cu chipuri de sfinţi români în medalion.

Această ultimă ctitorie a sa era una la
care ţinea foarte mult, mai ales că acolo
sunt atelierele Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, patriarhul Teoctist dorind ca aceasta să reînvie
ceea ce a fost Schitul Maicilor înainte de
demolare.
"Biserica Ortodoxă Română – mama
noastră duhovnicească – îi pomeneşte cu
evlavie, desigur, pe cei cunoscuţi, neîncetând să îndreptăm un gând şi către cei
necunoscuţi".
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ALOE

HOFIGAL

TINCTURĂ DE ALOE
(Aloe vera L. – folium)

Compoziţie: antrachinone,
polizaharide, steroli.

o plantă biblică care tămăduieşte de milenii omenirea
Într-un psalm (despre care Bartolomeu Valeriu Anania ne spune că Sfinţii Părinţi şi Părinţii
filocalici i-au atribuit o valoare mesianică, considerând că este închinat lui lisus Hristos, Fiul cel
Iubit al Tatălui), Aloe apare alături de Smirnă şi
Balsam, toate trei plante bineplăcute lui Dumnezeu: ,,Smirnă şi balsam şi aloe mireasma şi-o
răspândesc în veşmintele Tale; din palate de
fildeş. Te înveselesc ele, fiice de împăraţi, întru
cinstea Ta." (V.T., Psalmul 44:8, BVA, pag. 666). Cu
ulei de Aloe şi Smirna va fi îmbibat giulgiul în
care este înfăşurat trupul Mântuitorului: ,,Şi a
venit şi Nicodim - cel care venise la El mai înainte, noaptea -, aducând ca la o sută de litre de
amestec de smirnă şi aloe. Deci ei au luat trupul
lui lisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme,
aşa cum este obiceiul de îngropare la Iudei" (N.T.,
loan 19:39-40, BVA, pag. 1580).
Imagini încrustate ale plantei Aloe vera au
fost găsite pe ziduri egiptene datând din anii
4000 înainte de Hristos! Egiptenii credeau că
sucul de Aloe are o putere miraculoasă de vindecare. Din acest motiv, ei atribuiau plantei un
statut regesc şi o socoteau un simbol al nemuririi, asezând-o printre alte ofrande funerare
în mormintele faraonilor. În faimosul papirus
"Ebers" (1550 i.Hr.), în care sunt descrise 200 de
plante medicinale, sunt prezentate şi 12 formule
de preparate pe baza de Aloe în amestec cu alte
plante. Reginele Nefertiti şi Cleopatra o foloseau
în ritualurile de înfrumuseţare. Negustorii arabi
au răspândit informaţia despre calităţile terapeutice ale plantei Aloe şi în alte părţi ale lumii.
Tot în Antichitate, speciile de Aloe cu proprietăţi vindecătoare erau cunoscute de greci,
romani, babilonieni, indieni şi chinezi. Se spune că Alexandru cel Mare a fost îndemnat de
Aristotel, după cucerirea Persiei, să ocupe insula
Socotra din Oceanul Indian, unde creştea miraculoasa plantă atât de necesară pentru tratarea
soldaţilor răniţi. Şi în Ţara Sfântă, Aloe era cunoscută şi utilizată pentru aceleaşi proprietăţi.

Proprietăţi terapeutice
Rezumativ, produsele originale de Aloe vera
prezintă următoarele recomandări:
stimulente ale digestiei şi circulaţiei sanguine şi limfatice, hepatoprotectoare,
stimulente ale funcţiei hepatice a colecistului şi
rinichilor;
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în ulcerul gastro-duodenal, cu acţiune
cicatrizantă şi cu acţiune antibacteriană
asupra Helicobacter pylori, în acest caz fiind benefică asocierea cu extracte pe bază de Hydrastic
canadensis şi cu vitamina U din sucul celular de
Varză albă;
în diabetul de tip II, asociat cu alte antidiabetice din plante (cu ,,insulina vegetală", de exemplu), reglează metabolismul glandei
pancreatice sau chiar vindecă boala, după un
tratament de cel puţin şase luni;
în diabetul de tip I, produsele de Aloe
scad doza zilnică de insulină necesară cu
până la 50%;
în afecţiunile hepatobiliare, stimulează
secreţia de interferon, jucând un rol important în hepatitele de tip B şi C şi stimulează
regenerarea celulelor hepatice;
în afecţiunile oculare, reduc opacitatea
cristalinului în cataracte, ameliorează vederea în cazuri de miopie şi vindecă blefaritele şi
conjunctivitele;
în tratamentul extern, dau rezultate bune
în plăgi infectate, în cicatrizarea rănilor şi
în dureri reumatismale;
în alergii, atenuează pruritul şi previn
erupţiile cutanate;
dau rezultate bune în numeroase dermatite, recomandându-se asocierea tratamentului extern cu cel intern.









Recomandările privind utilizarea preparatelor de Aloe vera par multe, dar nu exagerat dacă
ţinem seama de numărul mare de compuşi chimici (peste 75) pe care îi conţine gelul extras din
plantă. Preparatele de Aloe vera nu se adresează
unui organ afectat, ci acţionează asupra întregului
organism. În prezent au loc numeroase cercetări,
ale căror rezultate, pe măsură ce vor fi confirmate
prin studii clinice, vor conduce la utilizarea gelului de Aloe vera şi ca factor colagen, ca antioxidant în bolile canceroase, în psoriazis etc.
Observaţii
În cazuri rare s-a observat o hipersensibilitate la unele produse pe bază de Aloe vera
care nu au fost suficient purificate sau care
conţin conservanţi chimici.
(“Plante şi miresme biblice/Hrană pentru
suflet şi trup” Ovidiu Bojor, Răducanu Dumitru)
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Acţiune: puternic purgativă, anti
inflamatorie, cicatrizantă, antibac
teriană, antivirală, detoxifiantă, he
mostatică, hipocolesterolemiantă.
Recomandări
Intern: tratament simptomatic al
constipaţiilor cauzate de alterarea
primară a motilităţii colonului.
Extern: arsuri termice, arsuri so
lare, arsuri chimice, dermatite,
plăgi, trombangeită.
Contraindicaţii: sarcină şi peri
oada de alăptare, hemoroizi, colo
nopatii inflamatorii organice (rec
tocolită ulcerativă, boala Crohn),
constipaţii de cauze ocluzive, du
reri abdominale, constipaţii cro
nice, afecţiuni
renale, apendi
cită, copii sub
12 ani.
Precauţii: rare
ori pot să apară
diaree şi dureri
abdominale
la pacienţi cu
colon iritabil,
hipopotase 
mie (la apariţia
acestor simpto
me tratamen
tul se întrerupe
şi manifestările
dispar); în pre
zenţa oricăror
simptome abdominale acute de
cauze neelucidate nu se adminis
trează tinctură de aloe; nu se ad
ministrează împreună cu medica
mente antiaritmice, digitalice sau
cu alte laxative.
Mod de administrare
Intern: 10 –20 de picături diluate
în puţină apă de 3 ori pe zi, înainte
de masă, maximum 8-10 zile.
Extern: tinctură diluată 1:2 în apă
fiartă şi răcită sub formă de com
prese.

Noutăţi terapeutice

Comprimate pentru supt
Compoziţie: supliment alimentar ce conţine extract
din rădăcină de lemn dulce (Glycyrrhiza radix), extract
de cătină (Hippophae fructus), extract de salvie (Salviae herba), extract de şovârf (Origani herba), extract de
isop (Hyssopi herba), extract de echinacea (Echinacea
herba), extract de zmeură (Rubii idaei fructus), extract
de măceşe (Cynosbati fructus), ulei volatil de cimbru
(Thymi aetheroleum), ulei volatil de fenicul (Foeniculi
aetheroleum) şi excipienţi.
Acţiune: produs destinat suplimentării dietei pentru
proprietăţile antiseptice ale căilor respiratorii (nazofaringian şi traheo-bronşic), de stimulare a mecanismelor imunologice de apărare ale organismului împotriva infecţiilor respiratorii - gripă, guturai, angine specifice sezonului rece, calmant al tusei; produsul are
acţiune tonică şi de stimulare generală.
Recomandări: supliment alimentar care asigură aportul de substanţe bioactive în infecţii acute şi cronice ale
căilor respiratorii; pentru ameliorarea simptomelor
neplăcute din gripă îndeosebi în fazele incipiente (tuse,
coriză, jenă respiratorie, febră, dificultăţi la deglutiţie,
stare de curbatură, inapetenţă).
Precauţii: în sarcină şi perioada de alăptare; copii sub
vârsta de 5 ani, persoane cu sensibilitate dovedită la
una din plantele din compoziţia preparatului.
La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se recomandă consultarea medicului sau farmacistului.
Mod de administrare: Produsul este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar
variat şi echilibrat.
2 comprimate de 2 - 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de
mesele principale sau la recomandarea medicului. Se
poate administra în cure de maximum 6-8 săptămâni.
Biolog IULIANA CRIŞAN
Ing. chim. MARIANA VĂTAFU

EVITUS
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Noutăţi terapeutice

Compoziţie: produsul conţine miere de albine, ulei de cătină
(Hippophae oleum), ulei volatil de mentă (Mentha piperita aetheroleum), ulei volatil de levănţică (Lavandulae aetheroleum) şi
ulei volatil de salvie (Salviae aetheroleum).
Acţiune: remediu natural cu proprietăţi vitaminizante şi de re
mineralizare a organismului, cu acţiune antianemică; îmbunătăţeşte funcţia de detoxifiere a ficatului şi asigură troficitatea
celulei hepatice; ajută digestia; cu rol de echilibrare a sistemului
imunitar; măreşte rezistenţa organismului faţă de infecţii cu germeni virali şi bacterieni; este cardioprotector, hipolipemiant şi
hipocolesterolemiant; combate efectele negative ale suprasolicitării nervoase şi a stresului.
Supliment alimentar, obţinut prin combinarea armonioasă a calităţilor nutriţionale şi energetice ale mierii de albine cu uleiul de
cătină (complex polivitaminic cu acţiune regeneratoare asupra
metabolismului celular) şi uleiurile volatile de mentă, levănţică şi
salvie; contribuie la susţinerea şi normalizarea dietelor dezechilibrate şi este benefic pentru activarea metabolismelor glucidic, protidic şi lipidic.
Recomandări: în hepatită cronică, ciroză hepatică; pentru
ameliorarea unor tulburări dispeptice, digestie dificilă şi lentă,
dischinezie biliară, gastrită, ulcer gastric şi duodenal; în perioadele de suprasolicitare fizică şi intelectuală, surmenaj; contribuie
favorabil în profilaxia aterosclerozei şi apariţia bolilor cardiovasculare; în infecţii microbiene şi virale; catar al căilor respiratorii
superioare; în convalescenţă după boli febrile; pentru creşterea
rezistenţei organismului la infecţii (în special la copii, vârstnici,
fumători, alcoolici); în diferite forme de avitaminoze; benefic
în diverse forme de anemie, inclusiv cele nutriţionale şi cele de
sarcină; pentru menţinerea funcţiilor fiziologice ale sistemului
nervos central şi periferic; pentru încetinirea proceselor de îmbătrânire precoce ale organismului.
Contraindicaţii: nu au fost semnalate până acum la dozele
şi ritmul de administrare recomandate; nu se administrează în
diabetul zaharat.
Precauţii: La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se recomandă consultarea medicului sau
farmacistului.

HOFIMEL S formula 1
6
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Mod de administrare: Produsul este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat.
Adulţi: 2 linguri pe zi, diluate în puţină apă sau ceai după mesele principale / 3 - 4 monodoze pe zi, după mesele principale.
Copii peste 3 ani: 2 linguriţe pe zi diluate în puţin ceai, după
mesele principale / 1 – 2 monodoze pe zi, după mesele principale sau după recomandarea medicului.
Biolog IULIANA CRIŞAN
Ing. chim. MARIANA VĂTAFU

Noutăţi terapeutice

Compoziţie: Acest supliment alimentar conţine concentrat hidrolizat
din cuticulă de pipotă de pui, extract uscat din fructe de armurariu
(Cardui marianae fructus), extract uscat din fructe de zmeur (Rubii
idaei fructus), extract uscat din tuberculi de topinambur (Helianthi
tuberosus bulbus) şi excipenţi.
Acţiune: îmbunătăţeşte procesul de digestie, contribuie la reglarea procesului de absorbţie a substanţelor nutritive şi repartizarea acestora în
organism; reglează tranzitul intestinal; stimulează dezvoltarea microorganismelor specifice florei utile pentru înhibarea germenilor patogeni
la nivelul intestinului gros; hepatoprotector şi reglator al funcţiilor hepatice; acţiune antiinflamatorie şi antiseptică la nivelul tubului digestiv
şi a organelor anexe; reglează motilitatea tubului digestiv şi a colecistului;
previne formarea calculilor biliari şi renoureterali, având efect litolitic;
contribuie la reglarea metabolismului lipidelor şi reducerea riscului de
ateroscleroză; hipocolesterolemiant şi hipoglicemiant; detoxifiant (favorizează eliminarea toxinelor şi a metalelor grele din organism); acţiune
de îmbunătăţire a absorbţiei calciului.
Recomandări: supliment alimentar care asigură enzimele şi substanţele
bioactive necesare pentru completarea şi normalizarea dietelor dezechilibrate în: hepatită cronică, ulcer gastric şi duodenal, gastrită, duodenită,
colopatii cronice şi funcţionale, dismicrobism intestinal, pancreatită,
dischinezie biliară, litiaze biliare şi renale, sindrom postcolecistectomie,
indigestii acute, alergodermii de cauze alimentare, carenţe în aportul
alimentar al enzimelor de bază. Adjuvant în distrofii, intoxicaţii medicamentoase, gută, obezitate (încetineşte absorbţia intestinală şi scade rata
de utilizare a caloriilor din sursele de hrană); pentru reglarea tranzitului
intestinal la persoane imobilizate timp îndelungat; poate fi administrat
diabeticilor (supuşi tratamentului antidiabetic de lungă durată).
Asocierea concentratului hidrolizat din cuticulă de pipotă de pasăre
(substituient polienzimatic) cu inulină (polizaharid cu funcţie prebiotică importantă) realizează un supliment alimentar recomandat
pentru crearea condiţiilor de echilibrare enzimatică a aparatului digestiv, benefic în stimularea şi menţinerea proceselor metabolice ale
organismului în parametri fiziologici.
Contraindicaţii: nu sunt semnalate până acum la dozele şi ritmul de
administrare recomandate.
Precauţii: La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea
produsului şi se recomandă consultarea medicului sau a farmacistului.
Mod de administrare: Produsul este un supliment alimentar şi nu
înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat.
Adulţi:
Doza de atac: 2 comprimate de 3 ori pe zi cu jumătate de oră înaintea
meselor sau la 2 ore după mese.
Doza de întreţinere: 2 comprimate de 2 ori pe zi (înaintea mesele de
prânz şi seara sau la 2 ore după mese).
Pentru afecţiunile cronice: doza de întreţinere în cure de câte 3 săptămâni cu pauze de 3-5 zile; se recomandă utilizarea permanentă în boli
digestive cronice.
Copii 1-3 ani: jumătate de comprimat de 3 ori pe zi.
Copii 3-12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi.
Biolog IULIANA CRIŞAN
Ing. chim. MARIANA VĂTAFU

REDIGESTPLUS
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Sfaturi de sezon

Prevenirea celulitei

cu ajutorul produselor naturale
elulita se referă la
grăsimea cu aspect
neplăcut de sub piele
şi la excesul de fluide din
ţesuturi, fapt care cauzează denivelări ale epidermei. Celulita este o
dereglare a schimbului de
substanţe, prin acumularea sub piele a grăsimilor
şi a reziduurilor toxice.
În 12% din cazuri celulita
apare în perioada de pubertate,
25% - datorită consumului de anticonceptionale, 20% - în timpul
şi după sarcină şi 25% din cazuri
în perioada de menopauză. Celulita apare frecvent în perioada
„exploziilor hormonale”. Estrogenii acţionează asupra vaselor
sanguine din ţesutul adipos subcutanat. Ca rezultat al dereglării
circulaţiei sângelui în vasele mici,
se dereglează aportul de oxigen
spre ţesutul de grăsime. Apar celule moarte şi celule muribunde
ce duc la apariţia conglomeratelor dure de grăsime. Rezultatul
este suprafaţa caracteristică a pielii, cu aspect de moviliţe.

Stadiile de formare
La apariţia celulitei concură:
factorii genetici, modul greşit de
alimentaţie (o cantitate considerabilă de grăsimi animale, excesul
de glucide, conservanţi şi aditivi
alimentari, consumul insuficient
de legume, fructe proaspete şi
suplimente de vitamine), sedentarismul, dereglările hormonale
(disfuncţii ale ovarelor, suprarenalelor), stresul (provoacă o
hipersecreţie de hormoni, care
contribuie la depunerea grăsimii
pe burtă şi coapse), fumatul, cafeaua şi alcoolul, dereglările de
circulaţie sanguină.

8

Celulita este un duşman al
frumuseţii, armoniei şi al stării
de spirit. Dacă nu se iau măsuri
din timp, corpul se deformează
în mod ireversibil. Sunt 4 stadii
de formare a celulitei.
În stadiul I scade nesemnificativ tonusul pielii şi ţesutul subcutanat devine mai puţin compact. Suprafaţa pielii este aparent
netedă însă, dacă este strânsă în
pliu pielea de pe coapse, se observă aspectul de portocală.
În stadiul II aspectul de coajă
de portocală este evident şi fără a
strânge pielea, mai ales în poziţia
culcat. Tonusul pielii scade continuu, pielea se ofileşte. Adipocitele (celulele grase) se măresc
în volum, dereglându-se spaţiul
între celule. Sângele circulă mai
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greu spre piele. Apare un edem
uşor. Acest aspect inestetic poate
exclude din garderobă pantalonii
scurţi sau fustele scurte.
În stadiul III multe persoane
de sex feminin îşi urăsc corpul. O
suprafaţă mare de piele capătă un
aspect respingător, cu o mulţime
de noduli subcutanaţi, umflături
şi gropiţe. Fiecare celulă grasă se
poate mări în volum de până la
50 de ori mai mult decât mărimea sa iniţială, înrăutăţind circulaţia sângelui şi a limfei. În acest
stadiu celulita provoacă probleme de sensibilitate a pielii.
Celulita gravă (ultimul stadiu)
capătă un aspect de moviliţe şi
desfigurează corpul. Acesta începe să semene cu un aluat dospit
care a fost intens găurit cu degetul.

Celulita în acest stadiu este o boală
cu dereglări severe de circulaţie, cu
umflături masive, pielea devenind
dureroasă la atingere.
Mulţi încearcă să scape de celulită prin orice mijloace. Nu întotdeauna dietele riguroase, masajul
şi exerciţiul fizic sunt o soluţie în
acest caz. Este în primul rând necesară înlăturarea factorilor care
contribuie la dezvoltarea acesteia.
Celulita este un avertisment: trebuie să îmbunătăţeşti modul de
viaţă, alimentaţie, să te hrăneşti
echilibrat şi să faci mai multă
mişcare. Apariţia celulitei demonstrează o disfuncţie a schimbului
de substanţe în corp. Este semnul
exterior al unor dereglări metabolice. Pentru îndepărtarea celulitei
este necesară o acţiune complexă
asupra organismului. Trebuie să
se îmbunătăţească circulaţia sanguină în ţesuturile adipoase, să se
activeze schimbul de substanţe, să
se elimine reziduurile, să se accelereze eliminarea celulelor grase şi
să se întărească musculatura. Trebuie sa bei cel puţin 2 litri de apă
curată, potabilă, pe zi, să reduci
consumul de cafea, alcool şi mai
ales băuturile acidulate, trebuie
înlăturat mediul stresant, sau dacă
nu este posibil, trebuie să consumi
suplimente alimentare pentru o
alimentaţie echilibrată.

Scheme de tratament
Se poate folosi pentru celulită o schemă de tratament care
să conţină gemoderivate şi un
produs de îngrijire corporală.

Sfaturi de sezon

Compania HOFIGAL produce
de 6 ani şi comercializează unul
dintre cele mai apreciate geluri an
ticelulitice şi de întreţinere cor
porală de pe piaţă: SUPLIFORM;
este un produs natural care conţine extract de iederă, castan, ardei
iute şi uleiuri esenţiale. Datorită
complexităţii substanţelor bioactive din compoziţie şi a efectelor sinergice între acestea, produsul ac
celerează microcirculaţia la nivelul
articulaţiilor, previne şi ameliorează fenomenele de celulită, vergeturi, depuneri adipoase nedorite.
Prin acţiunea uşor revulsivă, de
activare a microcirculaţiei datorate capsicinei şi componentelor
din uleiurile esenţiale, se absorb
prin piele componente vasculoprotectoare şi antioxidante. Un
rol deosebit în aceste procese îl au
sistemele enzimatice ce se găsesc
în extractele de plante utilizate.
Toate componentele implicate în
diminuarea proceselor inflamatorii contribuie la acţiunea lipolitică
de îndepărtare a depunerilor excesive de grăsimi. Astfel se reduc sau
dispar fenomenele inflamatorii
caracteristice celulitei, revenind
la normal elasticitatea şi aspectul
sănătos al pielii. În acelaşi timp,
produsul are o acţiune relaxantă,
decongestivă, tonic musculară,
sedativă, care conferă pielii un aspect placut, catifelat, îi redă întregului organism un tonus pozitiv.
SUPLIFORM se aplică pe zonele

afectate, prin masaj, 10-15 minute,
în cure de 10 şi chiar 20 de zile, utilizându-se de 1-3 ori pe zi.
Ceea ce trebuie reţinut este
că prin utilizarea produsului
SUPLIFORM corpul îşi recapătă supleţea şi alura tinerească, indiferent de vârstă.
Schema de tratament care
conţine gemoderivate se referă la:

Gemoderivatul din
Mesteacăn pufos
(Betula pubescens Ehrh)
Familia: Betulaceae.
Partea utilizată pentru ex
tractul glicerohidroalcoolic 1 DH:
amenţii, mugurii.
Indicaţii
1 Stimulent al funcţiilor de detoxifiere hepatică prin interme
diul activării celulelor Kupffer.
2 Tonic şi stimulent general în
stări de astenie psiho-fizică şi
epuizare.
3 Anorexie la copii şi adulţi.
4 Imunostimulator, activează sis
temul reticulo-endotelial.
5 Tulburări dismetabolice, ca
renţe minerale, rahitism, tulburări de creştere, osteoporoză, gonartroză, coxartroză,
parodontopatii.
6 Tromboflebite.
Mod de administrare
1 doză de 1,5 ml de 1-2 ori pe
zi, cu 15 minute înainte de mese.
Asociere cu alte extracte glicerohidroalcoolice 1DH :
Quercus pedunculata (m),
Rubus idaeus (rt), Rosmarinus
officinalis (rt), Abies pectinata
(m), Prunus spinosa (m), Ribes
nigrum (m), Rosa canina (rt).

Gemoderivatul din Fag
(Fagus silvatica L.)
Familia: Fagaceae.
Partea utilizată pentru extract glicerohidroalcoolic 1 DH:
mugurii.
Indicaţii
1 Stări de imunodeficienţă primară prin hipogamaglobuli
nemie (hipogamaglobulinemia
tranzitorie infantilă, deficitul
izolat de IgA sau IgM etc.).
2 Imunodeficienţă secundară prin
hipogamaglobulinemie (în steatoză hepatică, malnutriţie, enteropatii cu pierderi de proteine).
3 Hipogamaglobulinemie după
unele infecţii recidivante, post
şoc traumatic, post şoc psihic,
după tratament prelungit cu
corticosteroizi sau ACTH, radioterapie.
4 Hipoalbuminemie din amiloidoză, nefrite cronice, insuficienţă hepatică, radioterapie
prelungită.
5 Obezitate cu retenţie hidrică,
celulită.
6 Insuficienţă renală, litiază renală,
cistopielite, nefroangioscleroză.
7 Emfizem pulmonar, fibroscleroză pulmonară.
8 Drenor renal în tulburări metabolice.
Mod de administrare
1 doză de 1,5 ml de 1-2 ori pe
zi, cu 15 minute înainte de mesele principale.
Asociere cu alte extracte glicerohidroalcoolice 1DH :
Rosa canina (rt), Betula pubescens (a), Ribes nigrum (m),
Corylus avellana (m), Rubus fruticosus (rt)

Gemoderivatul
din Frasin
(Fraxinus excelsior L.)
Familia: Oleaceae.
Partea utilizată pentru extract glicerohidroalcoolic 1 DH:
mugurii.
Indicaţii
1 Disfuncţii metabolice (hiper
uricemie şi tulburări ale catabolismului nucleoproteinelor,
hipercolesterolemie).
2 Gută, obezitate cu retenţie hidrică.
3 Colecistită, dischinezie biliară,
litiază biliară.
4 Artroze şi artrite cu hiperuricemie, tendinite şi inflamaţii
ligamentare, dureri musculare
şi osteo-articulare.
5 Celulite şi limfangite.
6 Retinopatii de diverse etiologii,
uveite.
7 Tonic antisenescent.
Mod de administrare
1 doză de 1,5 ml de 1-2 ori pe
zi cu 15 minute înainte de mesele
principale (cu controlul uremiei
şi colesterolului pe parcursul tratamentului).
Asociere cu alte extracte glicerohidroalcoolice 1 DH :
Acer campestre (m), Rosma
rinus officinalis (rt), Betula pubescens (a), Juniperus communis
(rt), Ribes nigrum (m), Vaccinium myrtillus (rt), Alnus glutinosa (m), Tilia argentea (m).
În concluzie trebuie să ţinem
cont de toate acestea în aşa fel încât celulita sa nu ajungă demonul
siluetei noastre.
Chim. Anca Daniela RAICIU
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Sfaturi de sezon


rimăvara
este un
anotimp mai dificil
pentru mulţi dintre
noi, peste 60% dintre
români fiind afectaţi de
astenie în perioada de
trecere de la un anotimp la
altul. Organismul este
epuizat, lipsit de vitalitate
şi forţă din cauza carenţelor alimentare, deoarece
iarna se consumă multe
alimente conservate, care
au aport redus de vitamine şi săruri minerale.
Vitaminele reprezintă
resortul fară de care
metabolismul intern nu
ar mai funcţiona
corespunzător.

Astenia de
primăvară
Astenia de primăvară
se caracterizează prin:
 stare generală proastă,
indispunere permanentă;
 pierderea interesului chiar
şi pentru activităţi care
altădată erau exercitate cu
plăcere;
 iritabilitate, anxietate, depresii, scăderea memoriei;
 somnolenţă sau dimpotrivă, insomnie;
 bulimie, anorexie, tulburări
de alimentaţie;
 stări de melancolie, amintirea unor evenimente triste;
 dureri de cap, disconfort,
oboseală.

Remedii naturale
Păpădia (Taraxacum offi
cinale): reprezintă cel mai puternic detoxifiant al primăverii,
ajută la reglarea digestiei, deto
xifierea ficatului şi colonului.
Păpădia se poate administra
sub formă de tinctură: 20-30
pic de 2-3 ori/zi, diluată în ceai
sau apă, după mese, timp de
1-2 luni sau sub forma unui
concentrat special, Protector
hepatic - înlocuitor de cafea instant. Acesta conţine 6 plante:
păpădie, anghinare, armurariu,
lemn dulce, roiniţă, mentă. Se
poate consuma sub formă de
infuzie, 1 plic la 50 -100 ml apă
fierbinte, între 2-4 plicuri/zi.

10
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Rozmarinul (Rosmarinus
officinalis): are un efect tonic
nervos şi cardiac puternic, fiind
indicat mai ales în cazul asteniei care apare la persoane hipotensive, cu predispoziţie spre
melancolie sau depresie. De
asemenea, are un efect de stabilizare a emoţiilor, fiind recomandat persoanelor mai sensibile.
Rozmarinul se poate administra sub formă de gemoderivat, 1-2 monodoze/zi, dimineaţa şi la prânz, înainte de masă
cu 15 min, timp de 1-2 luni, sau
sub formă de Vin medicinal cu
rozmarin- Vin de viaţă lungă.
Acest supliment alimentar îmbină proprietăţile vinului cu cele
ale principiilor active existente
în plantă, având efect de stimulare generală, îmbunătăţire a digestiei, întărire şi împrospătare
a memoriei, efect tonic cardiac
şi antisenescent. Vinul medicinal cu rozmarin se administrează câte 1-2 monodoze/zi, după
masa de dimineată, respectiv
de prânz, în cure de câte 20 zile.
Unul din suplimentele alimentare HOFIGAL care are în
compoziţie ulei volatil de rozmarin este Hepastim, sub formă de capsule, care mai conţine
pulpă de cătină, extract uscat
de anghinare, pulbere de fruct
de armurariu şi ulei volatil de
fenicul. Hepastim are rol regenerator şi de protecţie a celulei
hepatice fiind un depurativ eficient, recomandat pentru detoxifierea organismului în pragul

primăverii. De asemenea, este
un adjuvant valoros în afecţiuni precum steatoza hepatică,
hepatite cronice, ciroza hepatică, afecţiuni ale vezicii biliare
(dischinezii biliare, colecistite),
enterocolite, boala hemoroidală, dislipidemii, etc. Doza recomandată este de 1-2 capsule de
2-3 ori pe zi cu 15 min înainte
de mesele principale, minim 1
lună de zile. Produsul se poate
administra în cure repetate.
Măceşul (Rosa canina) reprezintă cel mai puternic vitaminizant C din flora noastră. Este
un remediu foarte valoros în
cazul oboselii cronice, slăbiciune, dureri difuze în oase, apetit
alimentar inconstant, sângerări
gingivale, scăderea imunităţii.
Măceşul şi cătina (Hippophae
rhamnoides) au fructe al căror
conţinut ridicat în vitaminele
C şi P, în provitamina A, contribuie la menţinerea normală a
permeabilităţii şi elasticităţii capilarelor şi, prin aceasta, la normalizarea circulaţiei sangvine.
Măceşul se poate administra
sub formă de gemoderivat: 1-2
monodoze/zi, timp de 2-3 luni
sau sub formă de comprimate,
respectiv suplimentul alimentar
Extravit M, 2-4 cpr/zi, 2-3 luni.

Sfaturi de sezon

Magneziu este un mineral al cărui deficit în organism
poate accentua simptomele asteniei de primăvară. Acesta reprezintă un cofactor în sute de
reacţii enzimatice. Printre acestea se numără producerea de
energie, sinteza de lipide şi de
proteine, impulsurile nervoase,
contracţia şi relaxarea musculară şi formarea substanţei osoase prin contribuţia la reglarea
metabolismul calciului. Magneziul este necesar pentru funcţionarea inimii şi relaxarea pereţilor vaselor de sânge, în acest
fel scăzând tensiunea arterială.
Suplimentele care conţin magneziu sunt Mag-Anghinar (asociază şi anghinarea, care ajută la
drenarea eficientă a vezicii biliare) şi Polivitamine cu Calciu şi
Magneziu. Aceste suplimente
alimentare acţionează mai bine
atunci când sunt asociate cu
Coenzima Q10, L-carnitină, păducel, care susţin la rândul lor
activitatea cardiacă.
Busuiocul (Ocimum basili
cum) combate eficient căderile
de energie vitală şi intelectuală.
Este un tonic şi un energizant,
regenerator rapid care opreşte
toate procesele de uzură din
organism, destul de accelerate în perioada de trecere de la
iarnă la primăvară. Busuiocul
are capacitatea miraculoasă de
înviorare a organismului, euforizantă şi echilibrantă asupra
stării psihice, mărind capacitatea de control asupra emoţiilor,
reducând în acelaşi timp şi sensibilitatea la stres.
Un alt supliment alimentar
ce conţine o combinaţie dintre
cele mai bune remedii pentru astenia de primăvară este
Complex detoxifiant natural.
Acesta prezintă în compoziţie

extract de armurariu (Silybum
marianum), extract de busuioc
(Ocimum basilicum), extract de
cimbru (Thymus vulgaris), extract de zmeur (Rubus idaeus),
extract de roiniţă (Melissa officinalis); extract de mentă (Mentha piperita), extract de levănţică (Lavandula augostifolia),
extract de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra), ulei volatil de rozmarin (Rosmarinus officinalis),
ulei volatil de mentă. Complex
detoxifiant natural poate fi
folosit ca adjuvant atât pentru
pacienţii cu afecţiuni hepatice,
dermatologice (acnee, eczeme,
unele cazuri de psoriazis), cât
şi pentru cei ce urmează tratament oncologic, în perioada
chimioterapiei şi radioterapiei,
favorizând detoxifierea şi eliminarea produşilor de degradare
rezultaţi. Se administrează câte
1-2 comprimate pentru supt
de 3 ori/zi, cu 15 min înainte
de mesele principale, timp de
1 lună.

cunoscute şi pentru efectele
lor calmante, fiind folosite ca
adjuvante în tratarea anxietăţii, insomniei, hipertensiunii şi
tulburărilor de ritm cardiac Passiflora este recunoscută pentru
efectele sedative şi analgezice,
hipotensive, anxiolitice, antispasmodice. Passisclerotin se
administrează 2-4 cpr/zi, timp
de 1-3 luni.
Aşadar, toate simptomele
care alcătuiesc tabloul asteniei
de primăvară, respectiv cefalee,
palpitaţii, nervozitate, scăderea
memoriei şi a capacităţii de
concentrare, insomnie, pot fi
diminuate şi chiar combătute
folosind numeroasele „medicamente” din natură.
Dr. Aniela RĂducĂ

Astenia de primavară care se
manifestă cu tulburări de somn
accentuate, depresie, anxietate,
poate fi combătută folosind un
supliment alimentar - Passisclerotin - cu o compoziţie deosebită: extract uscat de roiniţă
(Melissa officinalis), extract uscat de păducel (Crataegus oxyacantha), pulbere de Passiflora
(Passiflora incarnata), extract
uscat de talpa gâştii (Leonurus
cardiaca), pulbere din rădăcină
de valeriană (Valeriana officina
lis), Coenzima Q10. Roiniţa este
un excelent calmant nervos,
fiind recomandată contra durerilor de cap care apar pe fond
de stres şi de suprasolicitare,
contra insomniei, contra tulbu
rărilor digestive de origine nervoasă. Roiniţa este şi un excelent remediu pe termen lung
contra Alzheimerului (reduce
starea de agitaţie şi îmbunătăţeşte memoria), contra tulburărilor de memorie post-traumatice. Păducelul şi talpa gâştii sunt
Februarie / Martie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate
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Primul echinocţiu al anului
- moment important pentru armonizarea celor 5 elemente:
Pământ, Apă, Foc, Aer, Eter
nceputul primăverii
astronomice vine
odată cu Echinocţiul
din data de 20 martie, ora
13:44 pentru anul acesta în
emisfera nordică, când
Soarele intră în zodia
Berbecului. La momentul
Echinocţiului de primăvară
Soarele traversează
ecuatorul ceresc, trecând
din emisfera australă a
sferei cereşti în cea boreală.
Când Soarele se află în acest
punct, el descrie mişcarea
diurnă în lungul ecuatorului ceresc, iar ziua şi
noaptea devin egale, după
care ziua începe să crească.

Reînnoirea şi
renaşterea fiinţei
În multe tradiţii acest moment reprezintă un nou început, este noul an astronomic,
iar egalitatea dintre zi şi noapte
face posibil să se manifeste, prin
similitudine, echilibrul în fiinţa
noastră. Dacă în această perioadă premergătoare Echinocţiului
de primăvară, urmărim să ne
purificăm corpul, să ne debarasăm de emoţiile şi gândurile negative în favoarea cultivării celor
pozitive, vom beneficia de acest
moment ca de o rampă de lansare către starea de Unitate, fiind
cunoscut faptul că din starea de
echilibru interior avem acces la
tot ce ne înconjoară, conştientizând că suntem aspecte diferite
ale aceleaşi divinităţi. Iar dacă în
această perioadă punem în fiinţă
„sămânţa Unităţii”, roadele vor fi
cu siguranţă în acord cu menirea
noastră, manifestate firesc şi fără
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supraefort, pentru că nemaisimţindu-ne separaţi de obiectul do
rinţelor noastre, acestea se vor
manifesta în vieţile noastre.
În funcţie de momentul Echi
nocţiului şi de fazele lunare se calculează în fiecare an data Paştelui.
Nu întâmplător Echinocţiul de
primăvară cade în perioada postului mare al Paştelui, tocmai pentru
a permite prin purificare să se beneficieze de acest moment pentru
eliberarea de tot ce este vechi, pentru înnoirea şi renaşterea fiinţei.
Armonizarea tuturor elemen
telor în fiinţă în perioada premergătoare Echinocţiului este foarte
importantă pentru a intra în „adevăratul” nou an cu tot ce avem
nevoie pentru a avea rezultate deosebite.
Aşa cum pentru obţinerea roadelor bune, se începe cu eliberarea
terenului de buruieni, săpatul pământului, cultivarea cu seminţe de
calitate (elementul subtil Pământ),
irigarea optimă (elementul subtil
Apă), expunerea la soare (elementul subtil Foc), curenţi de aer potriviţi (elementul subtil Aer), pentru
a se manifesta dezvoltarea roadelor
(elementul subtil Eter), tot astfel şi
noi să ne îngrijim de armonizarea
tuturor celor 5 elemente pentru a fi
un „rod arhetipal”.
În fiinţa noastră, corespondenţa cu cele 5 elemente subtile
este următoarea:



elementul subtil Pământ
este în legătură cu sistemul osteoarticular şi ligamentar,
dezvoltarea organelor, precum şi cu
sentimentele legate de siguranţă, încredere, mulţumirea faţă de reuşita
în activităţile fizice, forţa interioară;
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elementul subtil Apă este în
corespondenţă cu aparatul
genito-urinar, starea mucozităţilor,
dar şi cu creativitatea, sentimentele privind sexualitatea, relaţia de
cuplu, socializarea în general;



elementul subtil Foc este în
legătură cu aparatul digestiv, căldura organelor, adaptarea la
temperatura ambientală, imunitate, procesul de vindecare, sentimentele legate de voinţă, egalitate,
fermitate, perseverenţă, afirmare;



elementul subtil Aer este
în legătură cu aparatul car
diovascular, aparatul respirator,
circulaţia limfatică, sentimentele
de iubire, compasiune, împlinire
sufletească;



elementul subtil Eter este
în legătură cu sistemul
endocrin, sentimentele privind
puritatea, comunicarea, hrănirea,
armonia arhetipală.
Pornind de la aceste noţiuni introductive, necesare unei bune înţelegeri a importanţei armonizării
noastre în perioada Echinocţiului
de primăvară, vom prezenta recomandările noastre pentru armonizarea celor 5 elemente subtile.

Pentru armonizarea
elementului Pământ
este necesar să
identificăm:
 excesul, manifestat fizic prin
prezenţa tumorilor de orice fel, de
la negi, până la cancere, a hipertrofiei ţesuturilor, fibroze, iar ca
stare prin exacerbarea orgoliului

faţă de propriile realizări, posesivitate faţă de bunuri şi persoane,
pentru care se recomandă:
l Tinctură de Brusture, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese,
minim 2 luni sau Menolap,
câte 2 cpr x 2-3 ori/zi, după
mese, minim 2 luni;
l Coenzima Q10 în ulei de cătină forte, câte 1 cps x 2 ori/
zi, între mese, minim 2 luni;
l Gemoderivat din scoarţă de
Salcie, câte 1 monodoză x 2
ori/zi, 3 săptămâni, într-un
pahar cu apă, între mese;
 deficitul, manifestat prin atrofie, descompunere sau prin frică
faţă de propria securitate, până la
atac de panică, nemulţumire de
sine, autoculpabilizare, lene, inerţie, pentru care se recomandă:
l Spirulină cu extract total de
Cătină, câte 2 cpr x 2-3 ori/
zi, după mese, minim 2 luni;
l Complet antioxidant, câte 2
cpr x 2-3 ori/zi, după mese,
minim 2 luni;
l Gemoderivat din muguri
de Pin, câte 1 monodoză x 2
ori/zi, 3 săptămâni, într-un
pahar cu apă, între mese;

Pentru armonizarea
elementului Apă este
necesar să identificăm:
 excesul, manifestat fizic
prin creşterea mucozităţilor în

Sfaturi de sezon

general, intensificarea pierderilor vitale lichide (urină, sânge
menstrual, spermă, secreţii digestive etc), dar şi prin stări de
anxietate, isterie, manipulare
sexuală, excese sexuale lipsite
de iubire, pentru care se recomandă:
l Tinctură de Ienupăr, câte 1 linguriţă x 3 ori/zi, într-un pahar
cu apă, între mese, minim 2
luni sau gemoderivat din mlădiţe Ienupăr, câte 1 monodoză
x 2 ori/zi, 3 săptămâni, într-un
pahar cu apă, între mese;
lT
 inctură de Busuioc, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese, minim 2 luni;
l Tinctură de Creţişoară, câte
1 linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese, minim 2 luni;
 deficitul, manifestat prin deshidratare la nivel general, senzaţie permanentă de sete, absenţa
libidoului sexual, impotenţă, fri
giditate, intoleranţa la frig, dar şi
stare de retragere faţă de lume,
depresie, interiorizare şi timiditate excesivă, temeri de toate
felurile, inerţie, pentru care se
recomandă:
l Tinctură de Lemn dulce,
câte 1 linguriţă x 3 ori/zi,
într-un pahar cu apă, între
mese, minim 2 luni;
lT
 inctură de Urzică, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese,
minim 2 luni;
lT
 inctură de Iarbă Mare, câte
1 linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese,
minim 2 luni;
lT
 inctură de Ţelină, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese,
minim 2 luni;

Pentru armonizarea
elementului Foc
este necesar
să identificăm:
 excesul, manifestat fizic prin
inflamaţii şi infecţii, ulceraţii la
orice nivel, septicemie, foame
excesivă, intensificarea cronică a
tranzitului intestinal (scaune diareice), dar şi prin stări de mânie,
iritabilitate, gelozie, invidie, dorinţă de răzbunare, pentru care
se recomandă:
l Tinctură de Afin, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese,
minim 2 luni sau gemoderivat din Afin, câte 1 monodoză x 2 ori/zi, 4 săptămâni, într-un pahar cu
apă, între mese;
l Gemoderivat din Coacăz
negru, câte 1 monodoză x 2
ori/zi, dimineaţa şi prânz, 4
săptămâni, într-un pahar cu
apă, între mese;
l Gemoderivat din Măceş,
câte 1 monodoză x 2 ori/zi,
dimineaţa şi prânz, 4 săptămâni, într-un pahar cu apă,
între mese;
l Tinctură de Sunătoare, câte
1 linguriţă x 3 ori/zi, între
mese, într-un pahar cu apă,
1 lună;
l Tinctură de Mentă, câte
1 linguriţă x 3 ori/zi, între
mese, într-un pahar cu apă,
1 lună;
 deficitul, manifestat prin boli
autoimune, scăderea imunităţii,
asociate cu scăderea rezistenţei la
frig, frison, asumarea conştientă
sau nu a rolului de victimă care
doreşte să fie mereu protejată,
salvată, pentru care se recomandă:
l Tinctură de Ardei iute, câte
1 linguriţă x 3 ori/zi, între
mese, într-un pahar cu apă,
1 lună;
l Armuhep, câte 2 cps x 2 ori/
zi, între mese, minim 2 luni
sau tinctură de Armurariu,
câte 1 linguriţă x 3 ori/zi,

într-un pahar cu apă, între
mese, minim 2 luni;
l Gemoderivat din Rozmarin,
câte 1 monodoză x 2 ori/zi,
dimineaţa şi prânz, 4 săptămâni, într-un pahar cu apă,
între mese;
l Mag-Anginar, câte 1-2 cpr x
3 ori/zi, între mese, minim 2
luni;
l Coenzima Q10 în ulei de cătină forte, câte 1 cps x 2 ori/
zi, între mese, minim 2 luni;

Pentru armonizarea
elementului Aer
este necesar să
identificăm:
 excesul, manifestat fizic prin
balonare, spasme la orice nivel,
contracturi, reţinerea aerului în
plămâni (emfizem, bronşiectazie,
astm bronşic etc), boli cardiovasculare asociate cu hipertensiune
arterială, creşterea pulsului, accidente vasculare cerebrale hemoragice, dar şi prin fluctuaţie emoţională şi mentală spre anxietate,
pentru care se recomandă:
l Gemoderivat din Arin negru, câte 1 monodoză x 2
ori/zi, dimineaţa şi prânz, 4
săptămâni, într-un pahar cu
apă, între mese;
l Tinctură de Valeriană, câte
1 linguriţă x 2 ori/zi, între
mese, într-un pahar cu apă,
1 lună;
l Gemoderivat din Păducel,
câte 1 monodoză x 2 ori/zi,
dimineaţă şi prânz, 4 săptămâni, într-un pahar cu apă,
între mese;
 deficitul, manifestat prin boli
cardiovasculare asociate cu hipotensiune arterială, scăderea pulsului, accidente vasculare ischemice, sufocare, senzaţia de lipsă
de aer, dar şi prin manifestarea
unei atitudini de ezitare, nesiguranţă, neîncredere, nelinişte,
pentru care se recomandă:
l Complex detoxifiant natural, câte 2 cpr x 3 ori/zi, între
mese, minim 2 luni;

lC
 oenzima Q10 în ulei de cătină forte, 2 cps x 2 ori/zi, între mese, minim 2 luni;
l Ulei de peşte omega 3:6, câte
1 cps x 3 ori/zi, între mese,
minim 2 luni;
l Gemoderivat din Plop, 1
monodoză x 2 ori/zi, dimineaţă şi prânz, 4 săptămâni,
într-un pahar cu apă, între
mese;

Pentru armonizarea
elementului Eter este
necesar să identificăm:
 excesul, manifestat fizic prin
hiperfuncţionalitatea glandulară
pentru una sau mai multe glande
endocrine, dar şi printr-o atitudine de manipulare şi dominare
emoţională a celor din jur, pentru care se recomandă:
l Tinctură de levănţică, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese,
minim 2 luni sau capsule, 2
cps x 2 ori/zi;
l Tinctură de Roiniţă, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, într-un
pahar cu apă, între mese,
minim 2 luni;
l Passisclerotin, câte 1 cpr x
3 ori/zi, minim 2 luni, între
mese;
 deficitul, manifestat prin hipofuncţionalitatea glandulară,
pentru una sau mai multe glande
endocrine, scăderea transmiterii
impulsurilor nervoase, parestezii, pareze, asociate cu scăderea
interesului pentru viaţă, pentru
care se recomandă:
l Neuromion, câte 2 cpr x 3
ori/zi, între mese, minim 2
luni;
l Se-Spirulină, câte 2 cpr x 3
ori/zi, între mese, minim 2
luni;
l Tinctură de Salvie, câte 1
linguriţă x 3 ori/zi, între
mese, într-un pahar cu apă,
1 lună.
Dr. Corina Răducea,
medic şi psiholog
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Vitalitate prin dublă eliberare
– materială şi spirituală
a început de an, când Natura se
pregăteşte să renască, trebuie să
ne schimbăm şi noi, eliminând
obiceiurile negative si înlocuindu-le cu
obiceiuri sanogene care să crească
vitalitatea organismului. După cum nu
se împodobeşte o casă înainte de a face
curăţenie, tot aşa şi cu viaţa noastră; şi
pentru că omul este o dualitate, trup şi
suflet, avem nevoie de o dublă curăţire
– materială şi spirituală. Dacă pentru
partea sufletească se ocupă preotul
duhovnic, prin Taina spovedaniei, a
Pocăinţei, pentru partea trupească avem
doctorul, mai ales medicul fitoterapeut.

Tonifierea şi revigorarea presupun două
căi, care se succed sau merg în paralel: metodele şi produsele pentru detoxifiere şi
suplimentele naturale care aduc un plus de
principii active (vitamine, enzime, minerale,
aminoacizi, glucide, acizi graşi). Revitalizarea presupune aportul de substanţe nutritive care sunt necesare în reconstrucţia celulară, în procesele energogene intracelulare,
în stimularea imunităţii etc.
Pentru bogăţia de substanţe nutritive
recomandăm în special Spirulina şi Cătina,
sub diverse forme:



Se –Spirulin - conţine pulbere de
algă Spirulina Platensis si drojdie
seleniată - (produs destinat suplimentării
dietei ca factor de corecţie metabolică pentru susţinerea proceselor fiziologice ale întregului organism şi restabilirea stării de sănătate - stimulează regenerarea structurală
şi funcţională, normalizează schimburile de
substanţe la nivel celular - prin următoarele
efecte: antioxidante, de stimulare a producţiei de corticosteroizi, insulină, hormoni tiroidieni, adrenalină, noradrenalină);



Spirulină cu extract total de
Cătină - conţine biomasa Spirulina Platensis, extract de cătină concentrat
(Hyppophae rhamnoides) - (se realizează
o combinaţie armonioasă între calităţile
nutriţionale şi bioenergetice ale Spirulinei
şi proprietăţile vitaminizante şi remineralizante ale extractului de Cătină. Produsul
rezultat este un supliment alimentar ecologic care intervine în reglarea şi echilibrarea
principalelor funcţii metabolice şi imunologice ale organismului);



Cătinofort - conţine: pulbere din
pulpă de fruct de cătină (Hippophae fructus), pulbere din biomasă spirulină (Spirulina platensis), ulei volatil de
fenicul (Foeniculi aetheroleum), ulei volatil
de levănţică (Lavandulae aetheroleum), ulei
volatil de mentă (Menthae piperita aetheroleum) - (supliment alimentar cu proprietăţi
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vitaminizante, de remineralizare a organismului, de completare a deficienţelor nutriţionale, de protecţie a celulei hepatice,
imunomodulatoare, antiaterosclerotice, an
tioxidante, de creştere a rezistenţei la efort
fizic şi intelectual prin aport energetic mărit, antianemice);



Complet antioxidant - conţine:
- extract de seminţe de Struguri
(Vitis vinifera - semen), biomasă Spirulină
(Spirulina platensis), extract din fructe de
Afin (Vaccinium myrtillus - fructus), fructe
de Cătină pulbere (Hippophae rhamnoides
- fructus), frunze şi flori de Amarant pulbere

Sfaturi de sezon

(Amaranthus caudatus - herba), ascorbat de
sodium - (supliment alimentar cu rol antioxidant, vitaminizant şi tonifiant general;
indicat ca adjuvant în regimul alimentar
din tratamentul complex igieno-dietetic
al unor afecţiuni cardiovasculare, în unele
forme de dislipidemie şi ateroscleroză; în
disfuncţii ale sistemului neurovegetativ, în
sindroame anxio-depresive, surmenaj; indicat pentru efectul energizant şi adaptogen
- suprasolicitarea organismului în activitatea fizică şi intelectuală prelungită - tonifiant şi revigorant în convalescenţă după
boli infectocontagioase şi după intervenţii
chirurgicale; sursă de siliciu şi calciu în afecţiuni osteoarticulare, în formarea calusului
osos după fracturi, pentru sportivi după
eforturi susţinute; atenuează simptomele
îmbătrânirii precoce.);



Polivitamine naturale cu Ca şi
Mg - conţin ulei de cătină (Hippophae rhamnoides), Mg2+, Ca2+ - (supliment
alimentar bogat în substanţe bioactive, indicat în afecţiuni hepatice, afecţiuni ale sistemului nervos central, sindroame de malabsorbţie şi malnutriţie; rol benefic ca supliment în regimul alimentar indicat în unele
afecţiuni cardio-vasculare, tratamente prelungite cu diuretice tiazidice şi de ansă; tulburări de creştere cu deficit de magneziu şi
calciu; pentru formarea normală a calusului
după fracturi; în suprasolicitări intelectuale
şi fizice, oboseală cronică, insomnii, preven-

tiv pentru munca în condiţii toxice, consum
frecvent de băuturi alcoolice, în cura de
dezalcoolizare; obezitate; pentru creşterea
rezistenţei organismului faţă de unele boli
infecto-contagioase şi în perioada de con
valescenţă; în osteoporoză, menopauză;
în unele tratamente cu medicaţie antineo
plazică (ex. cisplatină) şi unele antibiotice
(ex. gentamicină şi amfotericină) care pot
provoca un deficit de magneziu);



Coenzima Q10 în ulei de cătină conţine: coenzima Q10, ulei de cătină (Hippophae oleum), lecitină - (produs
destinat suplimentării dietei, cu efecte benefice datorate proprietăţilor antioxidante;
efect de încetinire a procesului de îmbătrânire al organismului; de îmbunătăţire a proprietăţilor reologice ale sângelui; de creştere
a contractilităţii miocardului şi a muşchi
lor striaţi; antiaritmică; antiaterosclerotică;
imunomodulatorie; contribuie la menţinerea echilibrului hormonal; de ameliorare a
funcţiei reproductive; energizantă celulară;
vitaminizantă; antianemică; antiinflamatorie; detoxifiantă; de creştere a rezistenţei la
efort);

rezistenţa organismului la infecţii, în special
la copii, vârstnici, fumători, alcoolici, în perioade de suprasolicitare fizică şi intelectuală,
surmenaj, convalescenţă după boli febrile);
hepatoprotector; după traumatisme sau
postoperator pentru accelerarea procesului
de cicatrizare şi de prevenire a complicaţiilor septice; tonic general al organismului
(tonifică şi regenerează ţesuturile prin refacerea structurii colagenului şi a fibrelor
elastice şi fixează calciul în oase).
În cazurile de imunodeficienţă, primară
sau dobândită, sunt utile şi Gemoderivatele, cum ar fi cele din Brad Alb - muguri
Abies alba Miller, Abies pectinata) (o doză
conţine 1,0 ml extract glicerohidroalcoolic
diluat 1 DH din muguri proaspeţi de brad
alb). - are acţiune remineralizantă, de stimulare a formării de ţesut osos şi de fixare
a calciului în oase, de stimulare a eritropoiezei, antiinflamatorie, antibacteriană, antivirală, imunostimulatorie nespecifică);



Flavovit C - conţine substanţe active din extract total de fructe de cătină (Hippophae rhamnoides) şi extract fluid
de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra), vitamina
C, ascorbat de sodiu, ascorbat de magneziu (supliment alimentar cu rol de echilibrare a sistemului imunitar (adjuvant în tratamentul general al unor infecţii bacteriene
sau virale acute şi cronice); diferite forme de
avitaminoze; cardioprotector (protejează
vasele coronare); anemii; fragilitate capilară,
flebite, varice; artroze; adaptogen (creşte

Mesteacăn pufos-muguri (Betula
pubescens) (o doză conţine 1,0 ml extract
glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din muguri
- continuare în pagina 16 -
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Sfaturi de sezon

- continuare din pagina 15 proaspeţi de mesteacăn pufos) - are acţiune: imunostimulatoare (activează sistemul
reticulo - endotelial şi activitatea limfocitară), drenor al ţesuturilor infiltrate cu exces
de reziduri metabolice, stimulează funcţia
de detoxifiere hepatică, antitrombofilică,
tonică generală, stimulează remineralizarea
şi osteogeneza, normalizează valorile ureei,
acidului uric şi colesterolului.

nespecifică, activează axa hipotalamo-hipofizo-suprarenală, tonic general al organismului, antianorexică.

Tot pentru creşterea imunităţii se folosesc şi produsele cu Echinacea, simple sau
asociate, de exemplu:

 Măceş - mlădiţe (Rosa canina) (o
doză conţine 1,5 ml extract glicerohidro
alcoolic diluat 1 DH din mlădiţe proaspete
de măceş) - are acţiune: antiinflamatorie,
antialergică, vitaminizantă, osteoblastică,
antialgică, astringentă intestinal, vasoprotectoare, imunostimulatorie şi antiseptică.
 Fag - muguri (Fagus silvatica) (o doză
de 1,5 ml conţine extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din muguri proaspeţi de
fag) - are acţiune imunostimulatoare, drenoare renal în tulburări metabolice, antiedematoasă.

 Porumbar - muguri (Prunus spinosa)
(o doză de 1,5 ml conţine extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din muguri proaspeţi de fag) - are acţiune imunostimulatorie
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 Stejar - muguri (Quercus pedunculata) (o doză conţine 1,5 ml extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din muguri proaspeţi
de stejar)- are acţiune imunomodulatorie
şi de stimulare poliendocrină (stimulează
activitatea corticosuprarenaliană, ovariană,
testiculară), reglatoare a funcţiei intestinale,
antihistaminică, depurativă, revitalizantă la
persoanele debilitate sau de vârstă înaintată, antisenescentă, cicatrizantă.
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Hof.Imun - conţine extract din părţile aeriene şi rădăcini de Echinacea
purpurea şi Echinacea angustifolia, gluconat
de Zn, vitamina C. Este un produs destinat
suplimentării dietei pentru acţiunea de stimulare a sistemului imun, normalizare a activităţii prostatei (împiedică apariţia hipertrofiei benigne de prostată); antiinflamatorie
generală (la nivelul aparatului uro-genital şi
al mucoasei căilor respiratorii); potenţează
eficacitatea tratamentului antimicrobian în
infecţii bacteriene; accelerează procesul de
vindecare a plăgilor şi arsurilor, asigurând o
bună cicatrizare a ţesuturilor lezate; scade
sinteza şi depunerile de colesterol în vase şi
ţesuturi; stimulează funcţiile hipofizei şi corticosuprarenalelor şi dezvoltarea normală a
gonadelor; încetineşte procesele de degenerare tisulară datorită acţiunii nocive a radicalilor liberi superoxidici şi reduce procesul
de îmbătrânire precoce şi riscul apariţiei de
neoplazii; favorizează sinteza şi activitatea
unor polipeptide cu funcţii biologice esenţiale (insulină, interferon, limfokine).

Sfaturi de sezon



Hof.Imun forte - conţine extract
din fructe de zmeur (Rubus idaeus),
extract din părţile aeriene şi rădăcini de Echinacea purpurea şi Echinacea angustifolia, extract concentrat din rădăcină de lemn dulce
(Glycyrrhiza glabra), ascorbat de magneziu.
Produsul este destinat suplimentării dietei
cu nutrienţi şi substanţe bioactive cu proprietăţi de stimulare a sistemului imun, tonice
generale al organismului, antiinflamatoare
(inhibă biosinteza prostaglandinelor), antivirală (herpes, virusuri respiratorii, gripă etc.)
antiseptică, mucolitică (fluidifiantă a secreţiilor bronşice şi faringiene), antioxidantă,
acţiune antineoplazică, antileucemică (datorită acidului elagic), vasoprotectoare şi
cardioprotectoare (favorizează schimbarea
raportului între ”colesterolul bun şi rău” LDL/HDL), contribuie la cicatrizarea plăgilor,
acţiune vitaminizantă (vit.C,E, P, provitamina A) şi remineralizantă (realizează echilibrul
potasic), antiulceroasă.



Protector hepatic forte - conţine
extract din fructe de armurariu
(Cardui marinae fructus), extract echinacea, extract lemn dulce (Liquiritiae radix),
propolis are acţiune de suplimentare a dietei pentru efectele benefice de protecţie
a celulei hepatice, detoxifiante (alcool şi
alte substanţe hepatotoxice), antioxidante,
colagog-coleretice (stimulează fluxul biliar),
de prevenire şi combatere a steatozei hepatice, de stimulare a sistemului imun, antiinflamatorie şi protectoare a mucoaselor
tractului digestiv, acţiune antivirală.



L-carnitin complex conţine L-Car
nitin (sub formă de tartrat); coenzima Q10, ulei de cătină; extract uscat de
echinacea; extract de zmeur; extract uscat
de cătină. Produsul este un supliment alimentar cu compoziţie complexă care combină în mod armonios proprietăţile de activare metabolică şi stimulare energetică ale
L-Carnitinei şi CoQ10 cu aportul de vitamine,
flavonoizi şi microelemente prezente în extractele de cătină, echinacea şi zmeur .
Un supliment foarte bun energizant
este şi mierea cu ulei de cătină, la care se
poate asocia şi polen sau lăptişor de matcă.

Pentru persoanele cu frecvente infecţii respiratorii acute, ”de sezon”, recomandăm de asemenea şi uleiurile volatile în
miere, la monodoze (Cimbru, Levănţică,
Busuioc), Origavir, Extravit M, Flavovit C
500, Ulei de peşte-omega 3:6, Ceaiuri de
Echinacea şi diverse fructe (cătină, măceş,
afine, zmeură etc.).
Pentru că există o legătură tainică între trup şi suflet trebuie amintit neapărat
despre Postul creştin, aflat în legătură
directă cu o viaţă de rugăciune permanentă, practic o viaţă de relaţie cu Dumnezeu-Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt-Treimea cea
de o Fiinţă şi nedespărţită. Aceasta reprezintă Calea cea Adevărată pe care trebuie
să o parcurgă omul în această viaţă. Pentru că scopul final este mântuirea, adică
eliberarea sufletului din robia păcatului şi
a morţii şi dobândirea vieţii veşnice prin
Iisus Hristos. Nu trebuie să ne pierdem în
grijile acestei vieţi trecătoare şi să uităm
acest scop şi mijloacele prin care atingem acest lucru (însuşirea învăţăturii de
credinţă creştină şi punerea ei în practică,
cu smerenie şi dragoste). Pe scurt... post,
rugăciune, fapte bune!!!
În încheiere, câteva cuvinte ale Părintelui ieromonah Serafim Rose, trăitor
în secolul trecut, care scria: „Spunem că
trăim într-o societate creştină, dar de fapt
nu este adevărat, ...trăim într-o societate
care este mult mai păgână, mai urâtoare
de Hristos decât lumea în care a trăit odinioară Hristos”.
Dr. Emil Cristea

Prezentăm două scheme pentru
detoxifiere şi revitalizare/revigo
rare, pentru o persoană (tânără
sau vârstnică), pentru o lună de
zile:
Schema 1 Depurin-3.cpr. pe zi,
Complex detoxifiant natu
ral - 3 cpr. pe zi, Spirulină
cu extract total de cătină şi/
sau Se-spirulin-6 cpr. pe zi,
Coenzima Q10 în ulei de
cătină-3 cps. pe zi, Flavovit
C500-3 cpr. pe zi, Protector
hepatic forte-3 cpr. pe zi.
Schema 2 Redigest-3 cpr. pe zi,
Protector hepatic instant-3
plicuri pe zi, Protein forţă-6
cpr. pe zi, Complet antioxi
dant-3 cpr. pe zi, Hofimun
forte-3 cpr. pe zi, L-carnitin
complex-3 cpr. pe zi, Extravit
M-3 cpr. pe zi.
Alternativ se poate folosi şi o
cură cu Gemoderivate pentru sti
mularea imunităţii, cum ar fi din:
Porumbar - 1 md. pe zi, diminea
ţă, Stejar-1 md. pe zi, la prânz,
Măceş - 1md. pe zi,seara.
Şi această schemă este tot
pentru o lună de zile.
Pentru o schemă terapeutică
personalizată puteţi apela şi la
ajutorul medicilor din farmaciile
Hofigal, în fiecare zi lucrătoare.

medic specialist Medicină de Familie
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Produse HOFIGAL de succes

Spirulină
cu extract
total de cătină
Prezentare

Un comprimat conţine biomasa Spirulina Platensis, extract de cătină
concentrat (Hyppophae rhamnoides) şi excipienţi.

Acţiuni

Produs destinat suplimentării dietei datorită calităţilor nutriţionale şi
funcţionale care rezultă din asocierea între biomasa de algă Spirulina Platensis şi extractul de Cătină. Se realizează astfel o combinaţie armonioasă între
calităţile nutriţionale şi bioenergetice ale Spirulinei şi proprietăţile vitaminizante şi remineralizante ale extractului de Cătină. Produsul rezultat este un
supliment alimentar ecologic care intervine în reglarea şi echilibrarea principalelor funcţii metabolice şi imunologice ale organismului.
Spirulina este o sursă bogată de proteine, conţine o gamă largă de aminoacizi, acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, polizaharide, vitamine hidrosolubile
şi liposolubile, hormoni vegetali, enzime, microelemente şi pigmenţi activi
biologic (ficocianine şi aloficocianine).
Extractele din fructul de Cătină sunt o reală sursă naturală polivitaminică (cea mai bogată sursă de vitamine A, E, carotenoizi, vitaminele C, P şi
întreg complexul B), microelemente bioactive (fosfor, calciu, fier, magneziu,
potasiu) precum şi acizi graşi esenţiali. Stimulează şi normalizează schimburile de substanţe la nivel celular, restabileşte şi echilibrează funcţiile metabolice ale unor ţesuturi şi organe (hepatoprotectoare prin stimularea sintezei de
proteine, regenerarea celulei hepatice şi normalizarea valorilor transaminazelor serice crescute). Posedă o pronunţată activitate antioxidantă şi de captare a radicalilor liberi superoxidici. Stimulează producţia de corticosteroizi,
insulina, hormoni tiroidieni, adrenalina, noradrenalina. Creşte capacitatea
de apărare a organismului faţă de infecţii cu germeni virali şi bacterieni
(atât prin acţiune antivirală/antibacteriană cât şi prin stimularea răspunsului imun). Rol antitoxic prin facilitarea eliminării metalelor grele, toxinelor
şi radionuclizilor (care constituie factori de risc de apariţie a neoplaziilor);
stimulează hematopoeza, previne scăderea numărului de leucocite după
roentgenterapie, stimulează funcţiile macrofagelor, activitatea citotoxică NK
şi activitatea fagocitară a polimorfonuclearelor, scade viteza de sedimentare a hematiilor; influenţează pozitiv metabolismul lipidelor prin acţiunea hipolipemiantă şi hipocolesterolemiantă. Stimulează spermatogeneza, combate
impotenţa şi frigiditatea; stimulează lactaţia.
Controlează senzaţia de foame, ajută procesele digestive.

Recomandări

Trebuie reţinut faptul că
acest supliment alimentar
nu este menit să înlocuiască o dietă echilibrată
normală, ci este recomandat ca supliment
alimentar complex
ce reprezintă mo
dalitatea optimă
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de completare şi normalizare a dietelor dezechilibrate (ori prin
aport exagerat de lipide şi glucide, ori diete cu carenţe de proteine, vitamine, microelemente, flavonoizi). Suplimentarea nutriţională este indicată şi în
funcţie de necesarul sporit specific pentru persoanele care exercită profesii
sau sporturi cu efort fizic şi intelectual intens, profesii în medii toxice, în perioada adolescenţei, la persoane de vârsta a treia sau în condiţii de malabsorbţie, la persoane care fumează şi consumă în exces băuturi alcoolice.
Produsul poate fi asociat, dovedindu-se util pentru dieta pacienţilor cu:
afecţiuni digestive (gastrite, ulcer gastric şi duodenal), hepatobiliare (hepatite cronice, ciroză hepatică),
ca supliment alimentar pentru realizarea unei diete cu rol de protecţie a
celulei hepatice şi efect depurativ (în procesele de eliminare a substanţelor
dăunătoare hepatotoxice);
boli cardiovasculare (cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială);
diabet zaharat tip II, obezitate; insuficienţă corticosuprarenală;
distonie neurovegetativă, suprasolicitare nervoasă, efort intelectual susţinut;
îmbunătăţirea performanţelor sportive prin aport sporit energetic şi de
nutrienţi (compensarea carenţelor de calciu şi magneziu (conţine Ca şi
Mg organic asimilabil);
supliment în dieta indicată în unele afecţiuni oculare (retinopatii, glaucom, cataracta);
combate procesul de îmbătrânire precoce;
adjuvant al dietei indicate pe lângă măsurile specifice ale profilaxiei infecţiilor microbiene şi virale;
supliment alimentar adjuvant în cadrul măsurilor de profilaxie a bolilor
maligne; - radioprotectie. PRODUSUL POATE FI UTILIZAT ÎN SPECIAL DE SPORTIVI ŞI ÎN MOD DEOSEBIT PENTRU SPORTIVI DE
PERFORMANŢĂ SAU ÎN SPORTURILE CU CONSUM MARE DE
ENERGIE.

Contraindicaţii

Nu au fost semnalate până acum la dozele şi ritmul de administrare recomandate.

Precauţii

La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi
se recomandă consultarea medicului sau farmacistului.

Administrare

Produsul este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat. Adulţi: - 2 comprimate de 3 ori pe zi cu 30 minute înainte de mesele principale. Se poate administra în cure prelungite şi în paralel
cu tratamentele convenţionale recomandate
de medic. Copii peste 3 ani: 1 comprimat
de 3 ori pe zi inainte de mesele principale;
Sportivi: 2 comprimate de 4-5 ori pe zi,
inainte de mese. În timpul antrenamentelor
se poate dubla doza.

xxx

Ulei de cătină
Capsule acoperite

Compoziţie: o capsulă acoperită conţine 400 mg ulei din fructe de cătină
(Hippophae oleum) ale cărui principii active sunt extrase printr-un procedeu original şi constituie un concentrat natural alimentar şi excipienţi până la 620 mg.
Acţiune: tonifiant general, antianemic, vitaminizant, imunostimulator;
stimulează sinteza proteinelor în ficat, agent protector împotriva cirozei hepatice, îmbunătăţeşte funcţia de detoxifiere a ficatului şi asigură troficitatea
celulei hepatice;
trofic retinian;
protector şi stimulator al regenerării măduvei hematogene;
protejează şi stimulează regenerarea mucoasei tubului digestiv (protejează
mucoasa gastrică împotriva efectelor ulcerogene ale medicamentelor antiinflamatorii steroidice şi nesteroidice);
protector coronarian (antiaterosclerotic, reduce nivelul lipidemiei, scade nivelul trigliceridelor din sânge );
încetineşte procesul de îmbătrânire prin captarea radicalilor liberi superoxidici.
Recomandări: asigură aportul optim de nutrienţi şi substanţe bioactive
necesare în dietele care menţin integritatea funcţiilor fiziologice ale organismului, favorizează încetinirea proceselor de îmbătrânire şi prevenirea apariţiei
cancerului; tonic general, ameliorează activitatea sistemului imunitar, adaptogen (combaterea efectelor negative ale stresului); completează regimul dietetic
necesar în unele afecţiuni dermatologice (psoriazis, lupus eritematos diseminat forme cutanate, dermatite atopice), afecţiuni ORL cu componentă atrofică
şi inflamatorie, afecţiuni cardiovasculare (fiind un bun protector coronarian),
afecţiuni ale aparatului digestiv (ulcer gastroduodenal, activitate deosebită în
hepatitele cronice, ciroză hepatică), recuperarea sistemului hematopoetic după
chimioterapie şi iradiere; afecţiuni uro-genitale; afecţiuni neurologice şi psihice;
în stagnarea şi regresul diverselor afecţiuni oculare (hemeralopie, prezbitism,
keratomalacie, miopie, astigmatism, hipermetropie, glaucom, cataractă).
Contraindicaţii: nu sunt semnalate până acum la dozele şi ritmul de administrare recomandate.
Precauţii: în perioada de sarcină şi alăptare. Se vor respecta dozele şi ritmul
de administrare recomandate.
La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se
recomandă consultarea medicului sau farmacistului.
Mod de administrare: produsul este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat .
Adulţi: 1-2 capsule de 3 ori pe zi (maxim 6
capsule pe zi ) timp de 1 lună, în cure de 2-3 ori
pe an.
Copii peste vârsta de 3 ani: 1 capsulă de 2 ori
pe zi, timp de 1 lună, în cure de 2-3 ori pe an.
La recomandarea medicului se pot modifica
dozele menţionate.

Coenzima
Q10 în ulei
de cătină - Forte
Capsule operculate
Compoziţie: o capsulă operculată conţine: 30 mg coenzima
Q10, ulei de cătină (Hippophae rhamnoides), lecitină.
Acţiune: - antioxidantă, încetineşte procesul de îmbătrânire
al organismului, îmbunătăţeşte proprietăţile reologice ale sângelui, creşte contractilitatea miocardului şi a muşchilor striaţi,
antiaritmică, antiaterosclerotică, imunomodulatoare, contribuie
la menţinerea echilibrului hormonal, ameliorează funcţia reproductivă, energizantă celulară, vitaminizantă, antianemică, antiinflamatorie, detoxifiantă, creşte rezistenţa la efort.
Recomandări: supliment alimentar bogat în substanţe bio
active recomandat ca adjuvant în: suprasolicitări fizice şi intelectuale; profilaxia afecţiunilor cardiovasculare (cardiopatie
ischemică, HTA, tulburări de ritm cardiac, cardiomiopatii);  pa
rodontopatii; tulburări de menopauză; osteoporoză hipo
tiroidie; infertilitate; obezitate; afecţiuni neurologice degenerative;  afecţiuni digestive şi ale glandelor anexe;  sindromul
oboselii cronice.
Contraindicaţii: Persoane cu hipersensibilitate dovedită la componentele şi excipienţii produsului. Nu se administrează la copii.
Precauţii: în sarcină şi perioada de alăptare, la pacienţi sub
tratament cu anticoagulante cumarinice, numai la recomandarea
medicului.
Mod de administrare:
Doza de întreţinere: ca supliment alimentar, 1-2 capsule pe zi, după masă, în cure
de 30-40 zile, de 2-3 ori pe an.
Adjuvant în tratamentul pa
tologiei specifice: 2-6 cap
sule pe zi, după masă,
funcţie de stadiul bolii
şi reactivitatea pacientului. Doza şi
ritmul de administrare vor fi
evaluate periodic de către
medic, pe
baza analizelor de
laborator.
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Scheme terapeutice

REUMATISMUL
Gheara diavolului

Untul
pământului

eumatismul este o
afecţiune cronică,
infecţioasă sau
alergică, caracterizată
prin dureri ale aparatului locomotor, mai precis
ale uneia sau mai multor
articulaţii. Prin reumatism putem defini o
inflamaţie a articulaţiilor, o distrugere a
acestora sau o afectare a
ţesuturilor din jurul unei
articulaţii.

Cauzele
reumatismului
Tătăneasa

Coacăze negre

Lemn dulce

Muguri de plop

Soc
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Multe dintre formele de re
umatism sunt cauzate de tulburările sistemului imunitar al
organismului, atunci când acesta atacă propriile ţesuturi. Un
exemplu în acest sens este artrita reumatoidă, unde sunt atacate ţesuturile articulaţiilor.
Inflamaţiile articulaţiilor pot
duce şi ele la reumatism. Aceste
inflamaţii sunt deseori cauzate de microbi care pătrund în
interiorul articulaţiei, dar pot fi
determinate şi de precipitarea
microcristalelor de urat de sodiu la nivel articular, ca în cazul
gutei.
Altă cauză ce poate provoca
reumatismul este Streptococul
hemolitic care, cu toate că nu
pătrunde în articulaţie, duce la
apariţia reumatismului articular
acut.
Nu în ultimul rând, cauza inflamaţiei reumatismale poate fi
genetică, precum în cazul spondilartritei anchilozante.
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Manifestările
reumatismului
Pacienţii suferinzi de această boală acuză dureri în timpul
mişcării, înţepenirea articulaţiei, modificarea suprafeţelor
oaselor la nivelul articulaţiei,
umflarea locală, căldură şi uneori chiar prezenţa lichidului la
nivelul articulaţiei.
Reumatismul se localizează
deseori la articulaţiile şoldului
(purtând denumirea de coxartroză), ale genunchilor (numit
gonartroză) sau la coloana vertebrală (spondiloză).

Tratament



Una dintre cele mai bune
plante pentru tratarea
durerilor reumatice este gheara
diavolului. Această plantă care
creşte în sudul Africii are excelente calităţi antiinflamatoare, ajută
în mobilitatea articulaţiilor şi calmează durerea. De aceea ea se
recomandă în toate formele de
reumatism: artrită, artroză, gută,
poliartrită etc. Planta se găseşte
la magazinele de produse naturale sub forma mai multor preparate şi se administrează conform
indicaţiilor acestora.



Planta untul pământului
este foarte bună contra
reumatismului. Ea reduce inflamaţia de la nivelul articulaţiilor,
măreşte elasticitatea acestora,
stimulează circulaţia sângelui şi
încălzeşte locul dureros, reducând astfel durerea. Se va folosi
tinctura de untul pământului cu
care se va masa zona dureroasă

de 2-3 ori pe zi. Tinctura se prepară astfel: radeţi rădăcina plantei, puneţi-o într-un borcan şi
turnaţi deasupra ţuică, atât cât să
acopere planta. Lăsaţi la macerat
5-6 zile, agitând borcanul de câteva ori pe zi, după care strecuraţi şi puneţi în sticluţe.



Tătăneasa se recomandă
în caz de dureri articulare.
Se fac frecţii cu esenţă de tătăneasă sau se pun cataplasme pe locul
dureros cu plantă tocată mărunt
şi îmbibată cu spirt. Cataplasmele se fixează cu un bandaj.



Coacăzele negre reduc
inflamaţiile de la nivelul
articulaţiilor. Efectul este foarte puternic şi de lungă durată,
asemănător tratamentului cu
cortizon (hormon natural produs în organismul uman de
către glanda suprarenală folosit
pe scară largă pentru micşorarea inflamaţiilor). Se foloseşte
maceratul glicerinat de muguri
de coacăz, din care se iau 30 de
picături de 2-3 ori pe zi. Cura
trebuie făcută minim 20 de zile.



Lemnul-dulce stimulea
ză producerea de cortizon în organism, ajutând astfel la
scăderea inflamaţiilor şi la reducerea durerilor articulare. Luaţi
câte 3-4 linguriţe pe zi de tinctură, urmând cure de 20 de zile cu
7-10 zile de pauză între ele.

Scheme terapeutice



Mesteacănul are proprietăţi diuretice. El
ajută la eliminarea azotaţilor
şi clorurilor, fiind un remediu
excelent pentru bolnavii de
gută. Se prepară o infuzie din
2 linguri de coajă de mesteacăn la o cană cu apă. Când apa
se răceşte până la 40 de grade,
la infuzie se adaugă un vârf de
cuţit de bicarbonat de sodiu
care reduce aciditatea infuziei. Luaţi 3-4 linguri pe zi de
infuzie.



Coaja de salcie conţine o substanţă numită
salicozidă care, prin descompunere în organism, dă acid
salicilic (substanţa ce compune
aspirina) care are proprietăţi
antiinflamatoare. Se vor folosi
unguentele cu scoarţă de salcie
pentru masarea zonelor dureroase sau se vor consuma câte
2-3 vârfuri de cuţit de pulbere
de scoarţă măcinată, pe zi.



Frunzele de varză şi de
brusture reduc inflamaţia şi distrug microbii care pot
declanşa infecţia de la nivelul
articulaţiilor. Aplicaţi seara pe
locul dureros cataplasme cu
aceste frunze, o seară cu varză şi
următoarea seară cu brusture.



Mugurii de plop negru
elimină toxinele şi uree
din sânge şi reduc durerea şi inflamaţiile. Se va face tratament
cu tinctură de muguri de plop
timp de minim 3 luni.



Rădăcina de curcumă
(plantă din sud-estul Asiei
folosită deseori ca şi condiment
de culoare galbenă) reduce inflamaţiile din articulaţii (efectul
fiind asemănător cu al cortizolului). Se foloseşte extractul de

rădăcină de plantă, fiind util în
inflamaţiile articulare, în artroze
şi osteoartrite.



Sucul de cartof are şi el
efect antiinflamator. De
aceea el este folosit cu real succes în tratarea durerilor articulare, mai ales atunci când este
combinat cu suc de morcov. De
asemenea se mai poate folosi şi
sucul de orz verde care ajută la
refacerea celulelor şi ţesuturilor
afectate din zona articulaţiei (se
fac cure de minim 3 săptămâni
cu acest suc).



Hameiul are efecte antiinflamatoare foarte bu
ne, egalând la performanţe ibuprofenul, substanţă activă din
medicamentele recomandate
de medici pentru calmarea durerilor articulare şi nu numai. Hameiul reduce durerile deoarece
acţionează la nivelul sistemului
nervos central. Pentru tratament se foloseşte infuzia obţinută dintr-o lingură de conuri
de hamei uscate şi mărunţite, la
o cană de apă clocotită. Se lasă
acoperit timp de 10-15 minute,
după care se strecoară şi se bea
câte o cană după mese.
Socul are efect diuretic,
eliminând acidul uric care
creează probleme bolnavilor de
gută. De asemenea, socul este
şi un bun antiinflamator, acţionând precis şi eficient la nivelul
articulaţiilor. Se prepară o infuzie din 2 linguriţe de flori uscate,
peste care se toarnă o cană cu
apă clocotită. Se lasă acoperită
15 minute, după care se strecoară. Se beau 3 căni pe zi.
De asemenea, se mai poate
folosi şi tinctura de flori de soc,
luând câte o linguriţă de 3 ori
pe zi în cure ce durează 2 luni.
Băile de urzici se folosesc pentru reducerea
durerilor din reumatism. Se
iau 150-200 g de urzici, se pun
12-24 de ore în apă rece, după
care se încălzesc şi se adaugă
în apa de baie. Se face câte o

baie în fiecare zi, timp de 2-3
săptămâni. Baia durează timp
de 20 de minute. La ieşirea din
baie bolnavul nu se va şterge
cu prosopul, ci se va îmbrăca cu
un halat de baie şi va sta în pat
timp de 30 de minute.
Urzicile se mai folosesc de
bolnavii reumatici şi pentru frecţionarea articulaţiilor dureroase.
În popor, tratamentul mai poartă
şi denumirea de “bătutul cu urzici” şi se foloseşte o dată la 2-3
zile, cu rezultate remarcabile.

Faceţi zilnic băi cu muş
tar negru, timp de 1015 zile. Puneţi într-un săculeţ
de pânză 25-30 g de făină de
muştar, peste care se toarnă 2-3
litri de apă călduţă. La o baie generală se folosesc 250 g muştar.
Baia durează 20-30 de minute.





Faceţi de 2 ori pe zi frecţii cu ulei de cimbrişor
pentru reducerea durerilor articulare. Umpleţi o sticlă de 1
litru cu inflorescenţe de plantă
şi turnaţi deasupra ulei de măsline, până când acesta acoperă
florile. Astupaţi sticla şi lăsaţi-o
la cald timp de 14 zile. După
această perioadă se strecoară

şi se foloseşte. Tratamentul se
recomandă a fi urmat timp de
2-3 săptămâni. De asemenea,
pe locul dureros puteţi pune
perne cu cimbrişor încălzit.



Faceţi zilnic băi cu mu
guri de plop, timp de
10-15 zile. Se folosesc 50 g de
muguri la fiecare baie.
Dr. Alin Dragomirescu,
medic ortoped la Clinica
Doctor Acasă
Articol publicat în revista
“Tratamente naturiste”
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Reţete culinare naturale de sezon

Legume crocante la cuptor
Ingrediente:

4 morcovi mari

4 rădăcini de păstârnac

4 cartofi

1 ţelină potrivită

100 g ulei

1 lingură zahăr

1 lămâie

2 fire rozmarin

sare şi piper

muştar

Escalop de soia cu ciuperci
Ingrediente:

100 gr. cuburi sau şniţele de soia

200 gr. ciuperci conservate sau 400 gr.
ciuperci proaspete

1 ceapă mică

50 gr. unt sau 70 ml.ulei

4 linguri cu făină

1 căţel de usturoi

1 linguriţă cu cimbru

sare şi piper după gust

smântână (facultativ)

Ingrediente:

15-20 cuburi de soia, pregătite după
indicaţiile de pe ambalaj

4-5 ciuperci

1 praz

2-3 roşii

1 castravete

1 ceapă

2 căţei de usturoi

2-3 linguri ulei

sare, piper după gust

Mod de preparare:
1. Se spală bine legumele şi, fără a se curăţa
de coajă, se taie în bastonaşe de grosimea
unui deget, nu mai subţiri.
2. Se pun într-un castron şi se presară cu
sare şi piper.
3. Se rade coaja lămâii pe răzătoarea mică
şi se stoarce apoi de zeamă.
4. S
 e pune în zeama de lămâie coaja rasă,
se adaugă zahărul şi, după ce s-a topit, se
pun uleiul, muştarul şi rozmarinul tocat
mărunt.
5. Se amestecă bine şi se toarnă sosul format în castron, peste legume.
6. Se amestecă bine, se acoperă castronul
cu folie de plastic şi se pune într-un loc
cald 30 minute.
7. Se pun legumele împreună cu sosul din
castron într-o tavă întinsă şi apoi se pune
tava în cuptorul încins.
8. Se coc legumele la foc iute până când se
pătrund şi se rumenesc bine, devenind
astfel crocante.

Mod de preparare:
1. Soia se pregăteşte în conformitate cu indicaţiile de pe ambalaj.
2. Rumenim foarte uşor făina. Lăsăm să se
răcească apoi adăugăm uleiul sau untul.
Amestecăm foarte bine.
3. Turnăm puţin câte puţin apă, până obţinem o pastă subţire.
4. Dacă s-au format cocoloaşe, se trece sosul prin sită. Trebuie să avem aproximativ 500 ml. de sos, pe care îl punem la foc
potrivit.
5. Avem grijă să amestecăm continuu, pentru a nu se prinde de vas.
6. Când începe să se îngroaşe se adaugă
soia şi celelate ingrediente.
7. Se mai dă un clocot, apoi se introduce vasul la cuptor pentru 20 de minute. Dacă dorim, putem să îi adăugăm
înainte de a introduce vasul la cuptor
şi smântână.
8. Se poate servi atât fierbinte cât şi rece, presărat cu pătrunjel verde, tocat mărunt.

Timp de preparare: 45 min.

Timp de preparare: 40 minute

Timp de preparare: 15 minute

Complexitate: Redusă

Complexitate: Redusă

Complexitate: Redusă

Produse Hofigal obţinute din unele plante şi legume menţionate anterior:
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Frigărui vegetale
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Mod de preparare:
1. Toate ingredientele se taie în bucăţi
potrivite (mai puţin soia) pentru a se
putea înfige în frigărui (de lemn sau
metal)
2. Usturoiul se zdrobeşte foarte bine,
apoi se freacă cu uleiul.
3. Se adaugă sare şi piper după gust
apoi apă, până se formează un sos de
consistenţa unei smântâni.
4. Cu acest amestec vom unge frigăruile.Vom folosi doar o cantitate mică
din acest sos.
5. Se aşează frigăruile la grătar (preferabil de cărbuni).
6. Se lasă să se pătrundă uşor.
7. Cât sunt încă fierbinţi se stropesc cu
restul de sos. Se pot servi simple sau
alături de orice garnitură.

Din miracolele naturii

ROZMARINUL

balsamul aducător de fericire

Subarbust peren, plăcut mirositor, de origine mediteraneană, unde creşte spontan; la noi
numai în cultură medicinală,
condimentară şi ornamentală;
se mai numeşte dendrului, martin, rojmalin, rosmailin, rosmălin,
rosmărin, rozmolin, roşmarin, roz
malin roymarin, rujmalin, rujmărin, rusmălin, rusmărin, ruşmalin, ruşmălin; Engl.: Rosemary;
Franc.: Rosmarin; Germ.: Rosmarin; Magh.: Rosmarin; Rus.:
Rosmarin lekarstvenn. Genetic,
2n = 24. Răspândit mai ales în
Spania, sudul Franţei, Italia, Grecia, nordul Africii.

temperatură. Nu suportă iernarea decât în condiţii deosebit
de favorabile. Temperaturile
sub -3°C îi sunt dăunătoare. Pe
timpul iernii trebuie protejat
prin strat gros de zăpadă sau
adapostit în pivniţe. Pretinde
lumină directă. Nu are pretenţii deosebite faţă de umiditate.
Suportă relativ bine perioadele secetoase. Vegetează bine
pe soluri uşoare, profunde, bogate în calciu, permeabile, cu
expoziţie sud-vestică. În cultură este zonat în sud-vestul ţării
(F. Crăciun, O. Bojor, M. Alexan,
1977).

Arbustul este cunoscut din
antichitate. Numele Rosmarinus vine de la cuvintele greceşti
rhops = arbust mic şi myrinos
= mirositor, de balsam, sau din
cuvintele latineşti ros = rouă,
marinus = de mare. Atât în antichitate, cât şi în Evul Mediu,
arbustul era cunoscut şi apreciat ca plantă medicinală şi ornamentală. Frunzele sale au fost

COMPOZIŢIE CHIMICĂ
folosite în tratamentul diferitelor boli. Zeama de la frunzele
fierte se folosea pentru spălatul
pe cap, contra mătreţii. Din tulpini şi frunze se făcea ceai contra durerilor de inimă. Frunzele
şi florile plantei se puneau în
scăldătorile copiilor şi ale oamenilor bolnavi pentru a-i fortifica.
Mai târziu, după descoperirea
distilării alcoolului, frunzele
plantei se plămădeau în rachiu
de drojdie şi se foloseau contra
vătămăturii (afecţiuni interne

cu crize acute). În trecut era larg
întrebuinţat în farmacii sub numele de Folia Rosmarini vel Anthos, cu proprietăţi stimulente,
tonice, diuretice şi vermifuge.
Din frunzele şi florile proaspete,
macerate în alcool şi distilate, se
obţinea un spirt aromatic folosit în vindecarea rănilor.
Pentru rosmarin tempera
tura este un factor ecologic li
mitant. Are nevoie de o climă
blândă, fără variaţii mari de

Frunzele şi ramurile cu flori
conţin ulei volatil (0,5-9%) format din hidrocarburi terpenice
(α-pinen, β-pinen, camfen, li
monen, dipenten, mircen, p-cimen, cariofilen, humulen, santen, α-tujen, fenechen, sabinen,
caren, α- şi γ-terpinen, α- şi
β-felandren, tansocimen), alco
oli (borneol, α- şi β-terpineol,
verbenol), oxizi (1,8-cineol), ce
tone (camfor, verberonă, octa
nonă).
- continuare în pagina 24 -
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Din miracolele naturii

- continuare din pagina 23 Frunzele conţin flavonoide
libere (luteolină, diosmetină,
6-metoxiluteolină, 6-metoxilu
teolin-7-metileter, gencvanin-4
-metileter, 6-metoxigencvani
nă, hispidulină) şi flavonoide
glucozidate (diosmină, 7-glucozida luteolinei, 7- glucozida 6-me
toxiluteolinei, 7-glucozida apigeninei). Mai conţin o serie de
triterpene α- şi β-amirină, betulină, germanicol), acizi teriterpenici (ursolic, 19-α-hidroxiur
solic, oleanolic, 2-β hidroxiolea
nolic etc.), tanin saponină neprecizată, β-sitosterol, colină,
acid glicolic, acid gliceric urme
de acid nicotinic, vitamina C.
Seminţele conţin ulei gras compus din acid palmitic (8,9-11,7%),
stearic (3,0-3,8%), oleic (16,420%), linoleic (53,5-64%), linolenic (2,1-15,5%), elemente minerale, printre care cupru (1,04-1,36
mg%), plumb (0,477 mg%), zinc
(cca 0,3 mg%) (Viorica Cucu, Cornel Bodea, Cristina Cioacă, 1982).

tin. Uleiul volatil ajuns în plămân prin inspiraţie se resoarbe,
ajunge în sânge şi prin el la sistemul nervos central, exercitând un efect psihostabilizat,
fără a imprima o stare euforică.
Contribuie la îmbunătăţirea irigării şi oxigenării cerebrale. Se
administrează tinerilor palizi,
cu debilitate fizică şi vârstnicilor cu stări de astenie, cu tulburări vasculare, în gripe, pneumonii, boli contagioase şi după
eforturi fizice mari.

MEDICINA UMANĂ
Uz intern.
1. Pentru tratarea bolilor de
stomac, reumatismului cardio
articular, reumatismului dege
nerativ, rinitelor, rinitelor cronice
catarale hipertrofice, anemiei,
tusei: infuzie, dintr-o linguriţă
pulbere de frunze peste care se
toarnă o cană (200 ml) cu apă în
clocot. Se lasă acoperită 10-15
minute. Se strecoară. Se bea con
ţinutul a 2 căni pe zi.

FITOTERAPIE
În antichitate şi Evul Mediu,
rozmarinul era cunoscut ca
plantă medicinală. Avea o largă
utilizare. Astăzi folosirea acestei
plante de medicina umană cultă este redusă, iar în medicina
veterinară actuală este absentă.
Planta are aplicaţii însă în medicina tradiţională umană şi veterinară. Sunt folosite frunzele şi
uleiul volatil. Principiile active
din frunze au proprietăţi coleretice, colagoge, antiseptice, diuretice şi antigonadotrope.
Stimulează secreţia bilei şi
eliminarea ei în intestin; distruge microorganismele; acţionează asupra epiteliului renal,
mărind cantitatea de urină eliminată; inhibă formarea celulelor sexuale. Uleiul volatil este
emenagog şi coleretic. Provoacă sau face să apară ciclurile
menstruale întârziate, stimulează eliminarea bilei în intes-

24

Tinctura se recomandă în
leşinuri şi colaps ortostatic. În
tulburările cardiace este indicată frecţia cu ulei de rosmarin în zona inimii. Sub formă
de unguent, se recomandă în
dureri pectorale, stări anginoase, înţepături la nivelul inimii cu reflexe în umărul şi braţul stâng, tulburări de ritm
cardiac şi tendinţă de sufocare. Intră în compoziţia unor
produse farmaceutice, ca liniment şi spirt camforat etc.
(Em. Grigorescu, I. Ciulei, Ursula
Stănescu, 1986).
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2. Pentru stări de convalescenţă, dispepsii, surmenaj
psihic şi intelectual: infuzie,
dintr-o linguriţă şi jumătate
pulbere de frunze la o ceaşcă
de apă clocotită. Se acoperă
pentru 10-15 minute. Se strecoară. Se bea conţinutul a 1-2
ceşti pe zi.
3. Pentru tratarea ascitei,
bolilor de rinichi şi inimă: decoct,
dintr-o linguriţă amestec părţi
egale de rozmarin, ienupăr, leuştean, la o ceaşcă de apă. Se
fierbe în clocot 1-2 minute. Se
acoperă pentru 10 minute. Se

strecoară şi se bea conţinutul
a 1-2 ceşti pe zi. Acţiune diuretică.
4. Pentru tonifierea organismului şi ca adjuvant în tratamentul bolilor de inimă: vin tonic, din 3 părţi frunze rozmarin
la 100 ml vin. Se astupă sticla
cu dop şi se ţine la temperatura
camerei 5-6 zile. Se strecoară.
Se bea zilnic conţinutul unui
păhărel.
5. Pentru tratarea hipotensiunii arteriale: tinctură, din 10 g
frunze uscate mărunţite la 100
ml alcool de 70°. Sticla se astupă şi se lasă la întuneric 7-8 zile,
agitându-se zilnic. Se strecoară
în altă sticlă de culoare neagră.
Se iau 20-40 picături pe zi, timp
de 1 lună.
6. Pentru tratarea sclerozei
cerebrale, cura pentru prevenirea sclerozei la persoanele peste 40 de ani: tinctură, din frunze
şi flori de rozmarin, de 2-3 ori pe
zi câte 5 picături.
7. Pentru tratarea leşinurilor,
colapsului ortostatic: tinctură,
din frunze şi flori uscate, de 2-3
ori pe zi câte 10-20 picături.
8. Pentru declanşarea apariţiei menstruaţiei întârziate şi
pentru stimularea contracţiei
vezicii biliare: ulei volatil, în doze
de 2-3 picături. În doze mai mari
devine convulsionant.
Uz extern.
Decoctul concentrat de
frunze este utilizat pentru combaterea durerilor reumatice (se
fac băi locale). Frunzele se introduc printre ţesăturile de lână
pentru îndepărtarea moliilor.
1. Pentru tratarea rinitei
cronice catarale hipertrofice,
reumatismului cardiovascular:
inhalaţii, dintr-o lingură frunze mărunţite la o cană (250
ml) cu apă. Se fierbe 5 minute.

Din miracolele naturii

Se continuă fierberea la foc mic
şi se inspiră profund, repetat,
aburul degajat.
2. Pentru tratarea hemiplegiilor şi paraplegiilor spastice:
zilnic, o baie generală, timp de
15 minute, cu apă la temperatura de 36~37°C, căreia i se adaugă 2 linguri extract din frunze.
3. Pentru reconfortare: baie,
cu apă de 34-36°C. în care s-a
adăugat decoct din frunze de
rozmarin sau ulei de rozmarin.
Durata băii e de 10 minute, apoi

timp de o oră repaus la pat.
4. Pentru tratarea tulburărilor cardiace: soluţie alcoolică din
flori şi frunze de rozmarin. Se
fac frecţii în regiunea inimii.

COSMETICĂ
Pentru catifelarea feţei,
combaterea mătreţii şi creşterea părului: infuzie, din 50 g
frunze la 1/2 l de apă clocotită.
Se lasă acoperită 15-20 minute.
Se loţionează tenul cu infuzia

obţinută. În combaterea mătreţii şi în creşterea părului, se
spală părul, fără săpun.
Prin satele din sud, se crede
că rozmarinul este aducător de
fericire, de aceea trebuie să se
sădească lângă case.
După Pârvu Ctin., “Enciclopedia plantelor”, vol. III
Farm. Gabriela VlĂsceanu
Biolog Georgeta Negru

Produse HOFIGAL cu Rozmarin
Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin

Vin medicinal cu rozmarin

- Rosmarinus officinalis EXTRACT GLICEROHIDROALCOOLIC 1 DH

Vin de viaţă lungă

Compoziţie: o doză de 1,5 ml conţine extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din
mlădiţe proaspete de rosmarin.
Acţiune:
 hepatoregeneratoare, de reechilibrare a disfuncţiilor hepato-biliare (colagogcoleretică, antispastică, antiinflamatorie), hipocolesteroleminantă, de normalizare a
profilului electroforetic al proteinelor serice, de stimulare a circulaţiei cerebrale şi a
microcirculaţiei capilare periferice, antioxidantă (reduce radicalii liberi superoxidici
şi încetineşte procesele de senescenţă).
Recomandări:
în afecţiuni digestive (dischinezie biliară, litiază biliară, colecistită cronică, steatoză
hepatică, hepatită virală, ciroză hepatică, insuficienţă hepatică, enterocolită), tulburări
metabolice (hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, hiperuricemie), afecţiuni neuro-psihice (anxietate, depresie, scăderea memoriei, vertij, migrene),  afecţiuni cardiovasculare (insuficienţă circulatorie cerebrală şi periferică, ateroscleroză, normalizează
valorile tensiunii arteriale (hipotensiune cu tendinţă la lipotimie).
Rozmarinul este un coleretic şi hipocolesterolemiant optim.
Rozmarinul fortifică vederea şi memoria, reglează activitatea sistemului nervos.
Mod de administrare: 1 doză de 1,5 ml de 1-2 ori pe zi, diluată în puţină apă, cu 15
minute înainte de mese. Preparatul diluat se soarbe lent şi se ţine cât mai mult în gură
pentru favorizarea absorbţiei prin mucoasa bucală. Se poate asocia şi cu alte extracte glicerohidroalcoolice în funcţie de boală, durata bolii, vârstă etc. La indicaţiile medicului
se pot schimba asocierile.

Compoziţie: macerat din frunze uscate de
rozmarin în vin roşu.
Proprietăţi:
stimulare a funcţiilor celulei nervoase,
îmbunătăţirea performanţelor de memorare,
protecţia sistemului nervos central, efect de
stimulare generală şi îmbunătăţire a digestiei.
Recomandări:
pierderi de memorie şi alte afecţiuni ale
sistemului nervos, astenie şi sistem imunitar
slăbit, convalescenţă, oboseală, stres fizic şi intelectual, migrene. afecţiuni digestive (infecţii
intestinale, colite, digestii dificile, meteorism,
diaree), oboseală, stres fizic şi intelectual, gută,
migrene.
Mod de administrare: 1 monodoză x 50ml
zilnic după masa de prânz, în cure de 20 de zile
sau după recomandarea medicului. (atenţie: nu
se administrează seara înainte de culcare şi la
pacienţii hipertensivi)

- continuare în pagina 26 Februarie / Martie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate

25

Din miracolele naturii

- continuare din pagina 25 -

Produse HOFIGAL cu Rozmarin

Ulei volatil de rozmarin
în miere

Ceai de rozmarin

Rosmarinus officinalis - folium

Doze x 2 g / plic

Compoziţie: o monodoză de 2ml conţine 3 picături de ulei volatil de rozmarin în miere de albine.
Acţiune:
 colagog şi coleretic bun, stomahic mediu,
hipocolesterolemiant, stimulent puternic al circulaţiei sanguine, activator bun al circulaţiei şi oxigenării cerebrale, psihostabilizant mediu, tonic
general bun,  antiseptic intestinal mediu, antispasmodic bun, carminativ bun, antioxidant, antigutos şi antireumatic bun.
Recomandări:
 indigestie, atonie digestivă, vomă, colici intestinale, congestia ficatului, icter, inflamaţii dureroase şi colici ale vezicii biliare; nervozitate, stări
depresive, stări de slăbiciune după boli şi intervenţii
chirurgicale;  ameţeli, cefalee, migrene; adjuvant
în boli de inimă (eretism cardiac), în valori crescute ale colesterolului; surmenaj fizic şi intelectual,
astenie, stări de oboseală cronică accentuată, convalescenţă; slăbirea memoriei, senilitate,  gută,
dureri reumatismale.
Contraindicaţii: boli obstructive ale căilor biliare, la pacienţii cu hipertensiune arterială în forme
severe. Nu se recomandă la copii până la 12 ani, în
sarcină şi perioada de alăptare.
Precauţii: nu se administrează seara înainte de
culcare deoarece poate produce insomnie. Rareori
pot apărea greaţă, senzaţie de ameţeală, dureri de
cap, simptome care dispar rapid după întreruperea
administrării; dozele mari pot provoca gastroenterite şi nefrite; persoane cu hipersensibilitate dovedită
la rozmarin.
Mod de administrare: Administrarea orală
se face cu multă atenţie, datorită acţiunii intense
a uleiurilor volatile; de regulă se administrează o
monodoză de 2-3 ori pe zi, pe stomacul gol, cu 15
minute înainte de masă. Se vor respecta cu stricteţe dozele recomandate. Adulţi: câte o monodoză de 3 ori pe zi, diluate în 50ml apă, înainte de
mesele principale sau la recomandarea medicului. Copii 12-16 ani: câte o monodoză odată pe
zi, diluată în 50ml apă, înainte de masa principală
sau la recomandarea medicului.

Compoziţie: Produsul conţine frunze de rozmarin (Rosmarinus officinalis)
uscate după recoltare şi mărunţite. Frunzele de rozmarin conţin uleiuri esenţiale,
diterpene fenolice, flavonozide, acizi triterpenici, taninuri, principii amare.
Acţiune:
coleretic-colagogă, hepatoprotectoare, emenagogă, antianorexică, diuretică,
îmbunătăţire a irigării şi oxigenării cerebrale, tonifiantă şi reconfortantă, de stimulare a sistemului nervos central, vasoprotectoare a circulaţiei periferice (arteriolară şi capilară), spasmolitică şi anticonvulsivantă, antioxidantă, astringentă,
antiseptică (efect antimicrobian, antifungic şi antiviral), antiinflamatorie.
Recomandări:
afecţiuni hepatobiliare (insuficienţă hepatică, dischinezie biliară, litiază biliară, tulburări dispeptice), tulburări metabolice cu dislipidemie, ateroscleroză; stări de astenie la persoane vârstnice, cu tulburări circulatorii
şi de memorie, scleroză cerebrală, debilitate fizică la tineri, după efort fizic
prelungit, stări de astenie după boli infecto-contagioase, hipotensiune cu
tendinţă la colaps ortostatic.
Precauţii: în sarcină şi perioada de alăptare, în epilepsie şi la
pacienţi hipertensivi (la indicaţiile
medicului).
Mod de administrare: Ceaiul
se prepară din 2 plicuri x 2 g la 250
ml prin infuzare 10-15 minute în
apă fierbinte. Se consumă cald 1
– 2 căni pe zi, sau de câte ori este
necesar.

Tinctură de rozmarin
Rosmarinus officinalis L. folium cum flore
Compoziţie: uleiuri esenţiale, diterpene fenolice, flavonozide, acizi triterpenici, taninuri, principii
amare.
Acţiune:
coleretic-colagogă, hepatoprotectoare, emenagogă, antianorexică, diuretică, îmbunătăţire a irigării şi
oxigenării cerebrale, tonifiantă şi reconfortantă, de stimulare a sistemului nervos central, vasoprotectoare
a circulaţiei periferice (arteriolară şi capilară), spasmolitică şi anticonvulsivantă, antioxidantă, astringentă,
antiseptică (efect antimicrobian, antifungic şi antiviral),
antiinflamatorie.
Recomandări:
Intern:  ca şi ceaiul
Extern: adjuvant în afecţiuni reumatismale,
tulburări ale circulaţiei periferice, inflamaţii ale cavităţii bucale şi faringelui
Precauţii: în sarcină şi perioada de alăptare, în epilepsie şi la pacienţi hipertensivi (la indicaţiile medicului).
Mod de administrare: Intern: 30 –50 picături de
2-3 ori pe zi, diluate în 50 ml apă.  Extern: tinctură diluată 1: 3 în apă fiartă şi răcită pentru aplicaţii topice.
Biolog Iulian Crişan, Ing. Mariana Vătafu
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Unicat în România

Complexul de
Terapie Naturală
„Alexandra”
Breaza
> De câte ori, după lungi perioade de muncă extenuantă,
susţinută, stres, competiţii, gândurile noastre nu au zburat spre
tărâmuri îndepărtate, unde să ne odihnim, să ne refacem forţele
şi să recâştigăm vitalitatea, energia necesară pentru susţinerea şi
continuarea activităţii noastre?
> De câte ori nu ne-am dorit un loc unde să uităm de ritmul şi
constrângerile vieţii cotidiene, un loc unde să ne simţim răsfăţaţi, departe de tumultul şi agitaţia urbană?
> De câte ori, în momente de introspecţie şi analiză retrospectivă, nu am constatat necesitatea de a ne ordona viaţa, de
a ne schimba modalitatea de alimentaţie, de a acorda o atenţie
mai mare nevoilor corpului nostru, de a ne relaxa şi îngriji
mai mult de sănătatea noastră (şi toate acestea într-un cadru
organizat specializat, dotat cu aparatura necesară, în mijlocul
unui colectiv competent, amabil, atent pentru a răspunde
acestor deziderate)?



Unde este localizată şi ce afecţiuni pot
fi ameliorate? Aflată în plină zonă subcarpatică, la 67
km. de Braşov, 75 km. de Târgovişte şi 45 km. de Ploieşti, staţiunea
balneoclimaterică Breaza excelează prin calitatea aerului, bogat în
radiaţii ultraviolete şi cu o concentraţie ideală de ozon şi ioni negativi, cu efecte terapeutice benefice în afecţiuni cronice ale căilor
respiratorii, insomnii, nevroze, depresii, tulburări neurastenice
produse de stres prelungit, disfuncţii endocrine şi metabolice
(hipertiroidie, dislipidemii, hipercolesterolemie, diabet zaha
rat, obezitate), boli cardio-vasculare (hipertensiune arterială,
boală ischemică coronariană, arteriopatii, sechele post acci
dente ischemice tranzitorii cu păstrarea funcţiilor neuro-moto
rii), afecţiuni digestive cronice, hepato-biliare cronice (gastrite,
gastroduodenite cronice, dischinezii biliare, hepatite cronice cu
virus B şi virus C, colite cronice etc.), afecţiuni de tip reumatolo
gic care necesită tratament şi recuperare balneofizioterapeuti
că (spondiloză cervicală, discopatie toracolombară, coxartroză,
gonartroză, artroză scapulohumerală, spondildiscartroză,
sechele postraumatice sau fracturi etc.)



Din fericire, toate aceste dorinţe pot fi
împlinite la numai 110 km. de Bucureşti, în
localitatea Breaza, judeţul Prahova,
în cadrul Complexului de Terapie
Naturală „Alexandra”!

Complexul de Terapie Naturală “Alexandra” Breaza
este locul ideal pentru derularea unor programe
de prevenire şi combatere a diverselor afecţiuni sus
menţionate, a stressului şi mai ales de încetinire a
procesului de îmbătrânire. Sunt bineveniţi atât
cei sănătoşi, pentru relaxare şi refacere, dar
şi cei cu afecţiuni cronice compensate,
pentru ameliorarea stării generale şi
stimularea proceselor regenerative, de însănătoşire.

Oferta promoţională
pentru sănătate!!!
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Centre medicale



O adevărată echipă formată din medici specialişti,
kinetoterapeuţi, reflexoterapeuţi, maseuri, asistente,
cu profesionalism şi căldură umană, vor aplica principiile
medicinei integrate, complementare, naturale, îmbinând
puterea vindecătoare a plantelor cu eficacitatea proce
durilor de reflexoterapie, masaj, împachetări cu spirulină,
hidroterapie, aromaterapie, saună, duş subacval, magnetoterapie, electroterapie, kinetoterapie, fitness, gimnastică medicală, dietoterapie.



Cum se ajunge la Breaza? Situată pe
ruta DN1 Bucureşti-Braşov între Câmpina şi Comarnic, localitatea Breaza constituie o destinaţie acce
sibilă. Există microbuze ce pleacă la două ore interval
din str. Ritmului (sectorul 2 Bucureşti) sau din oraşele
Ploieşti sau Câmpina şi opresc în dreptul Complexului; se poate ajunge cu maşina personală sau cu trenul
chiar în Breaza. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la recepţia Complexului- telefon 0244-343.296,
0244-342.975 sau fax 0244-343.094, între orele
8.30-19.30,de luni până sâmbătă inclusiv, sau direct pe site-ul www.alexandra-hofigal.ro.



Cum se poate obţine o programare? Sunaţi direct la recepţie
- la numerele de telefon menţionate mai sus,
sau la mobil 0730.087.673 unde veţi comunica cu un medic specialist fitoterapeut
din cadrul Complexului.



Cât costă o zi completă în cadrul Complexului şi ce servicii
sunt incluse în acest
preţ? Preţul pentru o zi completă este de 181,42 RON şi
cuprinde cazarea, trei
mese, tratamentul
cu produse HOFIGAL, asistenţa
medicală
zilnică

şi până la 4 proceduri din baza de tratament (la recomandarea medicului balneolog din Complex). În perioada 15 ianuarie -15 martie 2009
se aplică o reducere de 10% pentru toţi pacienţii, astfel că o zi completă costă doar 163,34 RON. După această dată, reducerea se aplică
doar pentru pensionari.



Care sunt condiţiile de cazare? Capacitatea este
de 25 de locuri în camere cu 1, 2 sau 3 paturi, dotate cu grup
sanitar individual, televizor, telefon, minifrigider; Complexul dispune
de internet, sală de conferinţe, sală de gimnastică, parcare propie, spălătorie; condiţiile de cazare sunt de trei stele, cameristele asigură zilnic
curăţenia în camere, astfel că prosoapele, halatele şi aşternuturile sunt
mereu curate, iar firma oferă gratuit săpun moale vegetal şi şampon
HOFIGAL de o calitate excepţională! În permanenţă în baza de tratament şi în jur pluteşte un miros revigorant şi relaxant de levănţică,
salvie, mentă, brad sau pin.



Cum este alimentaţia? Într-un cadru intim plăcut, o
sală de mese cochetă, primitoare, pacienţii sunt alintaţi cu meniuri variate, dietetice, selectate de medicul dietetician, în funcţie de
afecţiuni sau de preferinţele culinare (preparate din peşte, pui, vită,
sau meniuri vegetariene, lacto-ovo-vegetariene), prelucrate în
cele două bucătării moderne ale Complexului ,,Alexandra”. În sala de
mese există un distribuitor de apă rece sau fierbinte şi o gamă bogată
de sortimente de pliculeţe cu ceai produse de HOFIGAL, astfel că la
Breaza se poate respira cel mai pur aer din România şi se poate bea
cel mai bun şi gustos ceai din toată Europa !



Cum decurge prima zi de sejur? Odată ajunşi la
Complexul de Terapie Naturală ,,Alexandra”, pacienţii sunt preluaţi de medicul specialist în medicină complementară care, în urma
consultului medical riguros, în echipă cu medicul balneolog, constată concordanţa dintre afecţiunile acestora şi specificul de activitate şi
terapii complementare ale Complexului; în paralel cu tratamentul
alopat, vor prescrie dieta şi tratamentul individualizat cu produse
HOFIGAL. Concomitent, medicul specialist în recuperare medicală,
medicină fizică, balneologie şi reumatologie, va decide procedurile
de tratament ce corespund afecţiunilor medicale ale pacienţilor sosiţi
la tratament. Tot acum vor fi precizate şi recomandările privind necesitatea unor şedinţe de kinetoterapie, recuperare medicală, ce
vor fi efectuate sub îndrumarea şi atenta supraveghere a specialiştilor
în kinetoterapie, în generosul spaţiu al sălii de gimnastică din cadrul
Complexului, dotată cu aparatură modernă.
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Cum se începe tratamentul? Pacienţii pot beneficia de tratamentul cu produse HOFIGAL şi procedurile
de tratament recomandate chiar din prima zi, cu excepţia
zilei de Duminică, când Baza de tratament este închisă.
Programările pentru aceste proceduri sunt planificate şi centralizate la nivelul Bazei de
tratament şi comunicate medicilor şi asistentei şefe de
tură, pentru

Centre medicale

a fi evitate aglomerările sau suprapunerile cu alte proceduri (gimnastică medicală, kinetoterapie, tratamente cosmetice, termografie), sau
cu orarul de masă. Fiecărui pacient i se comunică orele la care este
aşteptat în Bază sau poate fi solicitat direct din cameră, prin intermediul telefonului de interior.

incipient a unor afecţiuni ale tractului digestiv, aparatului cardiovascular, sistemului osteoarticular, etc. De aceea recomandăm cu
încredere termografia tuturor femeilor peste 30 de ani. Programarea se face telefonic (0244-343.296 şi 0244-342.975) sau la recepţia
Complexului. Sunt acceptate solicitări din toată ţara.





Ce proceduri pot fi practicate în Bază? Printre
procedurile mai des recomandate se află Hidroterapia (baie
generală cu hidromasaj şi plante, duş subacval, duş circular, saună,
împachetări cu Spirulină), Electroterapia (TENS, curenţi diadinamici,
curenţi interferenţiali, ultrasunet, magnetoterapie, laserterapie), Re
flexoterapie, Masoterapie (masaj parţial, de relaxare sau terapeutic,
masaj general, masaj anticelulitic, drenaj limfatic), toate acestea la recomandarea expresă a medicului balneolog. Dintre acestea, menţionăm ca unicat în România – împachetările cu Spirulină care sunt
recomandate în scop detoxifiant, regenerativ, antiinflamator, dar şi
pentru relaxarea musculaturii, menţinerea elasticităţii şi prevenirea
apariţiei ridurilor. Menţionăm că Spirulina folosită pentru aplicaţii
locale provine din producţia propie a Complexului, aici existând
o seră cu bazine amenajate special pentru creşterea şi dezvoltarea
coloniilor de Spirulină, care sunt recoltate la maturitate în fiecare zi
şi astfel pot fi asigurate cantităţi suficiente pentru pacienţii din Complex, dar şi pentru pacienţii din ambulator.



Ce alte proceduri sunt practicate în sala
de sport? Acesta este un spaţiu cu totul special unde pot
fi efectuate şedinţe de Kinetoterapie recuperatorie, gimnastică medicală individuală sau de grup, sub îndrumarea directă a specialiştilor
kinetoterapeuţi din cadrul Complexului. Tot aici, persoanele active
pot beneficia de aparatură de fitness, bodybuilding, sau pot juca tenis de masă.



Ce este Termografia şi când poate fi recomandată? Termografia este o metodă de investigaţie
noninvazivă, care foloseşte tehnica vizualizării în infraroşu a emisiilor de căldură de la nivelul suprafeţei corporale şi care poate
arăta din timp predispoziţiile pentru diverse afecţiuni (atenţie!),
cu mult timp înaintea apariţiei manifestărilor clinice. Metoda este
ideală pentru depistarea precoce (în stadiu preclinic) a
nodulilor mamari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, diagnosticarea în stadiu

Există şi alte cabinete de consultaţie în regim ambulatoriu? Pentru localnici şi pacienţi din toate provinciile României, există cabinete specializate de Fitoterapie,
Balneologie, Reumatologie, Gemoterapie, Homeopatie, Termo
grafie, care oferă consultaţii de specialitate în regim de ambulator,
contra cost. De asemenea, oferim şi proceduri de cosmetică şi estetică
corporală în cadrul cabinetului de Cosmetică.



Cât dureză o cură completă de tratament
şi proceduri? Recomandăm cel puţin 14 zile pentru o
cură completă de tratament, dar pot fi acceptate şi cure de 12 zile,
sau cure discontinue de câte 7 zile, la intervale de două-trei săptămâni, în cazul afecţiunilor multiple cronice cardio-vasculare cu grad
înalt de risc.



Cum pot apela persoanele sănătoase
la serviciile Complexului? Oricând, pe
baza unei rezervări telefonice, pentru cupluri, familii,
grupuri organizate, pe perioade de 7,10,14 zile sau perioade de week-end. Pentru aceste persoane, oferta
este orientată pentru relaxare, recreere şi refacerea
forţelor, revigorarea organismului şi stimularea
imunităţii. Cei ce vin odată, revin mereu,
devin clienţi fideli şi apropiaţi de colectivul Complexului ,,Alexandra” din
Breaza.
Director, Dr. Teodor
Henri Sissea

Pentru un nou început în viaţa Dvs.!
Vă aşteptăm la Breaza !
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În sprijinul medicului practician

Raportul medical al studiului de caz:

Testarea eficacităţii produsului

COMPLEX
DETOXIFIANT NATURAL
Zilnic suntem expuşi
la mii de substanţe toxice
şi chimice atât la locul de
muncă, cât şi acasă, prin aerul respirat, alimente şi apă
potabilă, precum şi prin medicamentele luate. Mai mult,
folosim dulciuri şi alimente
artificiale, înalt procesate
decât în tot cuprinsul istoriei omenirii. Studiile arată
clar că organismul nostru nu

30

este capabil să neutralizeze
toate substanţele chimice
nocive, pe care le acumulăm din aer sau alimente.
Acestea pur şi simplu se
acumulează (mai ales în ce-
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lulele adipoase) în ţesuturi,
sânge, organe (de exemplu
colon, ficat, creier) şi se depozitează pentru o perioadă
nedeterminată, cauzând în
timp diferite boli.

În spiritul campaniei
pentru asigurarea unui stil
de viaţă sănătos, dl. Ing.
Ştefan MANEA – Director
General HOFIGAL Export
Import S.A. a autorizat cercetarea şi dezvoltarea unui
supliment alimentar, “Com
plex detoxifiant natural”,
un produs cu compoziţie
fitocomplexă care realizează o acţiune detoxifiantă

În sprijinul medicului practician

LOT TOTAL
ENERGIZARE
REGLARE TRANZIT
DIGESTIV
AMELIORARE
METEORISM
SCĂDERE GREUTATE
REMITERE EDEME
PERIFERICE
DISPARIŢIA ACNEEI

generală prin neutralizarea
toxinelor şi eliminarea acestora din organism.
Pentru a testa eficacitatea acestui produs, a fost
iniţiat un studiu de caz, pe
un lot de 55 de pacienţi cu
diverse patologii din sfera
digestivă şi hepato-biliară.
Aceşti pacienţi au fost monitorizaţi pe o perioadă de
90 de zile, realizându-se
controale clinice şi paraclinice (analize de laborator) la
intervale de 30 zile.
Produsul este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar
variat si echilibrat. Au fost administrate 2 comprimate de 3
ori pe zi, cu 15 minute înainte
de mesele principale.
În timpul studiului s-au
monitorizat la intervale de 30
zile valorile serice ale:
 colesterolului;

transaminazelor hepatice:
 transaminaza glutamică
oxaloacetică-TGO,
 transaminaza glutamică piruvică-TGP.
Dintre efectele benefice
raportate la încheierea studiului au fost:
tonifierea organismului,
îmbunătăţirea performan
ţelor intelectuale,
 echilibrarea principalelor
funcţii metabolice:
 reglarea tranzitului intestinal,
 reglarea motilităţii vezicii
biliare,
 ameliorarea meteorismului
abdominal,
 adjuvant în digestia gră
similor (având ca rezultat
normalizarea valorilor se
rice crescute ale acestora),
 proprietăţi hepato-protec
toare concretizate prin normalizarea valorilor transaminazelor serice crescute,
 efect laxativ şi depurativ,
eficiente în procesele de eliminare a substanţelor nocive
organismului.
Dr. IULIA HOBEANU-BURGHIU

Prezentări de caz



Pacientul A.M., în vârstă de 51 ani, cunoscut cu
HTAE std. I, tahicardie sinusală, obezitate grd. II,
aflat în tratament medicamentos cu beta-blocante la
momentul iniţial (T0) a avut valori serice crescute ale
colesterolului şi TGP-ului (>110 U/l). După 30 de zile de
tratament valoarea serică a colesterolului tinde spre
valoarea maximă admisă, iar valoarea serică a TGP-ului
este spre normalizare (<100 U/l).



Pacientul V.M., în vârstă de 32 ani, cunoscut cu dis
lipidemie mixtă, steatoză hepatică, pentru care a
urmat tratament în urmă cu cca. 6 luni cu hipolipemian
te de sinteză, la momentul iniţial a avut valori crescute
peste limita maximă admisă a laboratorului ale coleste
rolului total şi TGP-ului. După două luni de tratament cu
Complex detoxifiant natural, valorile crescute tind spre
normalizare, fiind în scădere progresivă.



Pacienta N.I., în vârstă de 62 ani, cunoscută cu
dislipidemie mixtă, constipaţie cronică habituală
a semnalat la mai puţin de o lună de zile reglarea tran
zitului intestinal, dispariţia flatulenţei şi normalizarea
valorii serice ale colesterolului la momentul T1 (30 zile).



Pacienta G.O., în vârstă de 38 ani, cunoscută cu o
gastrită cronică hiperacidă (pentru care face oca
zional tratament antisecretor), acnee la nivelul feţei,
regiunea anterioară cervicală şi toracică, a relatat la în
cheierea studiului o stare de energizare, tonifiere a orga
nismului, favorizarea proceselor de digestie prin amelio
rarea meteorismului abdominal, dispariţia acneei.
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În sprijinul medicului practician

Raportul medical al studiului de caz:

Testarea eficacităţii produsului

TS – TUTUN STOP
Fumatul reprezintă
un risc major pentru
starea de sănătate.
După aprecierile OMS,
tabagismul este pe cale să
devină principala cauză evitabilă de morbiditate şi mortalitate din lume.
Riscul de a dezvolta o
neoplazie este legat direct
de numărul de ţigări fumate
pe zi, de durata fumatului şi
de conţinutul în tar şi nicotină al acesteia.
Riscul de cancer la fumătorii activi a fost de 7,8 ori
mai mare faţă de nefumători
şi este la fel de mare la bărbaţi, ca şi la femei. Fumatul
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constituie un factor de risc în
apariţia mai multor tipuri de
cancer: bronhopulmonar, al
cavităţii bucale şi laringelui,
esofagian, renal, pancreatic,
gastric, de vezică urinară, de
piele, hepatic, precum şi a
leucemiei.
Cancerul pulmonar este
cel mai frecvent neoplasm
cauzat de fumat, constituind
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prima cauză de mortalitate
prin cancer în lume (17%
din neoplasmele la bărbaţi
şi 12% la femei).
Datorită ignoranţei şi
lipsei de educaţie sanitară,
în ţara noastră, diagnosticul
bolii se realizează în stare
avansată, când tratamentul
rămâne adesea numai paleativ şi extrem de costisitor

atât pentru societate, cât şi
pentru individ.
Consumul de tutun se
asociază cu o creştere a incidenţei bolilor cardiovasculare. Riscurile cresc odată cu
consumul, iar tutunul poate
fi o cauză suplimentară de
deces pentru boala ischemică cardiacă, degenerarea
miocardică, anevrismul aortic, ateroscleroză, tromboza
cerebrală etc. Fumatul accelerează procesele de ateroscleroză, lezând structura
şi funcţia hematiilor, trombocitelor, leucocitelor.
Produsul TS – TUTUN
STOP este destinat fumătorilor, pe de o parte pentru
proprietăţile de inhibare a
dorinţei de a fuma şi pe de
altă parte, pentru menţinerea integrităţii funcţiilor
fiziologice ale organismului
la persoanele dependente
de nicotină. Se prezintă sub
formă de comprimate şi
este un supliment alimentar predozat obţinut dintrun amestec de extracte de
fructe de armurariu, rădăcină de lemn dulce, fructe de
cătină, fructe de zmeur şi
de mentă, fixate pe suport,
precum şi coenzima Q10,
pulbere de ardei roşu şi trei

În sprijinul medicului practician

LOT TOTAL
TONIFIANT
GENERAL
REDUCEREA
NR. ŢIGĂRI
MODIFICAREA
AROMEI
SENZAŢIE DE
GREAŢĂ

fraţi pătaţi. Prin asocierea
acestor pulberi şi extracte
în compoziţia produsului
TS – TUTUN STOP se realizează un fitocomplex cu rol
important în ameliorarea
simptomelor sevrajului tabacic şi revenirea la normal
a funcţiilor metabolice ale
organismului.
În acest sens, a fost încurajată de către dl. Director
Ştefan Manea cercetarea şi
dezvoltarea unui supliment
alimentar Hofigal, care să
vină în ajutorul persoanelor
fumătoare - TS - Tutun-Stop.
Pentru a testa eficacitatea
acestui produs, a fost iniţiat
un studiu de caz pe un lot
de 45 de pacienţi fumători
şi cu diverse patologii asociate (HTA, boala ischemicã
cardiacã, anevrism aortic,
TSV, dislipidemie etc.).
Pe toată durata studiului
s-au monitorizat la un inter-

val de 30 de zile următorii
parametrii paraclinici:
Valoarea serică a colesterolului total cu fracţiunile:
HDL-colesterol;
LDL-colesterol
Valoarea serică a trigliceridelor.
În urma studiului de caz
s-au observat următoarele re
zultate favorabile la cei 23 de
pacienţi ce au finalizat studiul:
tonifierea organismului, creşterea rezistenţei, a
imunităţii organismului în
perioadele reci ale anului;
reducerea numărului
de ţigări/zi;
provocarea unei repulsii faţă de tutun, prin modificarea aromei obişnuite
a ţigării şi prin declanşarea
unei senzaţii de greaţă.
În cadrul lotului studiat,
48% din pacienţi aveau mo
dificări ale lipidogramei. Din
tre aceştia, 82% au avut normalizarea valorilor serice
crescute, scădere efectuată
gradat, progresiv până la finalizarea studiului.

Prezentări de caz



Pacientul V.P., în vârstă de 55 ani, având în antece
dentele personale patologice rectocolită ulcerohemoragică, adenom de prostată pentru care urmează
tratament medicamentos alopat, fumător - aprox. 7 ţi
gări/zi timp de 40 ani, a redus treptat numărul de ţigări/
zi, ajugând la finalul studiului să afirme că sunt zile în
care nu fumează (consum lunar estimat la finalul stu
diului 40 ţigări/lună).



Pacientul C.G., în vârstă de 56 ani, cunoscut cu
hernie de disc lombară operată (2000), fumător 20 ţigări/zi timp de 39 ani, la momentul T0 a avut valori
crescute ale LDL-colesterolului şi colesterolului total. Pe
durata studiului, pacientul a redus numărul de ţigări/zi
treptat, ajugând în final la <10 ţigări/zi, în timp ce valo
rile serice ale lipidelor au scăzut progresiv.



Pacientul R.R., în vârstă de 56 ani, fără APP sem
nificative, fumător 35 ţigări/zi, fără modificări ale
lipidogarmei, a redus numărul de ţigări la 12/zi.



Pacientul C.D., în vârstă de 54 ani, având în APP
infarct miocardic acut în 2000, 2005, pentru care
a suferit angioplastie coronariană cu stent, anevrism de
aortă abdominală, fumător - 40 ţigări/zi timp de 35 ani a
avut la momentul T0 valori serice crescute ale LDL-coles
terolului. După numai 30 zile, a redus numărul de ţigări
la 20/zi, iar valoarea LDL-colesterolului s-a normalizat.

Dr. IULIA HOBEANU-BURGHIU
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Restituiri cu Ştefan Manea

PARIUL CU SĂNĂTATEA ROMÂNILOR CONTINUĂ!
-Ştefan Manea în dialog cu psihologul Maria Şerban-

O nouă viziune asupra trinomului
"Sănătate biologică - psihologică - spirituală"
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roblemele deosebite cu
care se confruntă medicina prezentului şi a viitorului se referă nu numai la
progresele tehnice în diagnostic şi terapie. La fel de importante se dovedesc problemele
sociale, economice, demografice sau sociologice. Acestea
au un deosebit impact asupra
biologicului, psihologicului şi
a sferei spiritual umane,
influenţând decisiv puternicul
comportament al adaptabilităţii. Să-l reamintim în
treacăt pe Montaigne, care ne
îndeamnă “să învăţăm să
trăim, nu atunci când viaţa
deja a trecut”.

lepciune, cu răbdare, în acest fel de
venind adevăraţi “stăpâni” ai amal
gamului de tendinţe, instincte sau
tentaţii care încercă să-i conducă.
Iată pentru care motiv, tema dia
logului nostru, din acest număr de
revistă, dle Ştefan Manea, se va axa
pe necesitatea unei orientări moder
ne (în ce priveşte sănătatea), asupra
trinomului “biologic-psihologic-spi
ritual). Sunteţi unul dintre puţinii
cercetători autentici, formator de
opinie, creator de produse destinate
prevenirii bolilor, tratării acestora şi
creşterii imunităţii umane, cu breve
tări şi omologări a sute de produse
curate, nepervertite chimic. Produse
provenite din arealul sfînt al Români
ei ale cărei pământ (sol), pădure, lac,
râu, deal, munte, vale, luncă, deltă
sau podiş, au fost şi sunt încărcate de
comori inestimabile sănătăţii.
Pentru început, dle. Manea, ce ne
puteţi spune despre oportunitatea
ca omul acestui deceniu profund in
formatizat să deprindă acele cunoş
tinţe necesare iluminării proprii, în
ceea ce priveşte destinul lui?

Morala nu este decât aceasta: să
avem o viziune lucidă şi responsabi
lă a propriei noastre existenţe, eli
minând, pe cât posibil “nocivităţile”
generate de cele mai multe ori de
deprinderi nesănătoase, ce se pot
corecta. Aptitudinile fizice, psihice şi
spirituale cu care vine pe lume fieca
re om reprezintă un “bagaj” pe care
unii îl irosesc în scurt timp, trezân
du-se dezarmaţi în faţa bolilor, acci
dentelor sau a provocării mediului.
Alţii, însă, îl valorifică treptat cu înţe

Este imperios necesar să acţionăm
pentru a limpezi conştiinţele! Astfel
încât oamenii să înţeleagă (cu cât mai
devreme, cu atât mai bine), că sănătatea, ca şi boala, suferinţa sau trecerea
în nefiinţă, pot fi descifrate din propriul
lor mecanism interior. Omul modern
este bine informat, educat, stăpân pe
sine, pe cei din jur, în înţelesul pozitiv al
termenului. Omul poate învăţa orice! Şi
binele şi răul. Şi traiul sănătos şi cel vicios. Pornind de la riscul bolilor genetice
şi al naşterii copiilor cu handicap, este
nevoie de educaţie pentru sănătatea
cuplurilor. Trebuie să se educe copiii
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atât acasă cât şi în grădiniţe, şcoli sau
colegii, pentru a se evita, pe cât posibil,
“copierea” şi însuşirea deprinderilor nesănătoase ale părinţilor, educatorilor,
“modelelor” din mass-media sau din
anturajul social.
Este vorba de vicii cu larg şi profund
ecou asupra evoluţiei lor viitoare ca
adolescenţi, tineri, adulţi, apoi vârstnici
cum sunt: tabagismul, alcoolismul, perversiunile sexuale, consumul de droguri, violenţa în familie etc. Deprinzând
conduite sănătoase, aceşti copii şi tineri
vor schimba, din mersul firesc al istoriei,
profilul generaţiilor de mâine, din celelalte decenii, către forme cu adevărat
valoroase pentru o viaţă trăită cu rost şi
cu bucurie.
Să anticipăm dle. Manea, un posi
bil portret-robot al copilului (tânăru
lui) supus unui atent şi coerent pro
gram educaţional, pe termen mediu
şi lung, pentru a avea o perspectivă
optimistă şi generatoare de motiva
ţii:
Îşi respectă părinţii şi comunică
cu aceştia în mod liber, deschis, fiind
de ambele părţi bine informaţi?
Îşi ajută bunicii, tratându-i ca
personaje înţelepte şi benefice pen
tru înţelegerea mai subtilă a vieţii, a
familiei?
Este mai credincios, înţelegând
sensul simbolic şi pragmatic al religi
ei, al Marelui Creator?
Este armonizat în concepţii, de
prinderi, emoţionalitate şi spirit cu

Restituiri cu Ştefan Manea

tăţii cu efecte antivirale, antiparazitare
şi antitumorale.
Hofigal a avut şi are în vedere aceste
aspect care ţin de performanţele biologiei moleculare.
Toate produsele pe care le fabricăm
şi le introducem pe piaţa de consum
sunt verificate, avizate, omologate şi
unele brevetate, pentru a nu împieta cu
nimic starea organismului uman sănătos sau bolnav, tânăr, adult sau vârstnic.
Pe noi ne interesează ca acţiunea preventivă şi terapeutică a oricărui produs
să nu aibă efecte adverse imediate şi
nici tardive ce pot altera homeostazia
organismului.

Natura, o protejează, o îngijeşte, o
ferşte de obiceiuri dăunătoare, res
pectă animalele, plantele, florile, apa
,aerul, lumina, considerându-se pe el
însuşi o particulă sfântă, inestimabi
lă a acestui univers?
Este foarte adevărat ceea ce aţi afirmat, dar să nu uităm că Terra este, din
păcate, supusă unei agresiuni sistematice în ceea ce priveşte gradul de poluare. Gradul din ce în ce mai mare al acesteia determină consecinţe extrem de
severe la nivelul echilibrului biologic,
psihologic şi spiritual uman. În viziunea
acestui neliniştit mileniu III apar forme
noi de afecţiuni, iar pentru contracararea efectelor acestora un rol decisiv îl
are genetica. Ultimii ani au amplificat
considerabil speranţa că în viitoarele
decenii, ca urmare a progreselor înregistrate datorită capacităţilor de evaluare a riscului genetic, se va ajunge la
creşterea interesului publicului pentru
performanţele biologiei moleculare.
Stimate dle Manea, în acest con
text, se dovedeşte faptul că terapiile
noi, chiar revoluţionare, în ceea ce

priveşte utilizarea embrionilor vege
tali (mlădiţe, muguri), pe scurt, GE
MOTERAPIA, iau o cotitură esenţia
lă. În acest sens, compania “Hofigal”
este un lider incontestabil în Româ
nia privind lărgirea considerabilă a
spectrului terapeutic prin produsele
gemoterapice, renumite la târgurile
internaţionale de profil.
Fără îndoială, performanţele biologiei moleculare reprezintă un mare
atu al oamenilor de ştiinţă în cadrul
ofensivei pentru sănătate. Efectele
nocive ale ecosistemului prin poluare,
stres sau deprinderi greşite au condus,
la finele mileniului II, la o recrudescenţă a unor boli considerate eradicate.
Este vorba de bolile de sistem, tuberculoza, neoplaziile, hepatitele virale
şi SIDA. Toate aceste realităţi demonstrează scăderea catastrofală a imunităţii. O “lovitură” sub centură a acestei
realităţi a fost dată prin contraofensiva ştiinţelor medicale, a geneticii în
mod special. Aceasta descifrează cel
mai bine secretele AND-ului sau clonarea genelor antioncogene care au
un rol fundamental în fiziologia celulelor. Perfecţionarea în prima decadă
a mileniului a interferonului gamma, a
linfocitelor polifuncţionale (în special,
limfocitele T), va avea efecte de performanţă. Este vorba de creşterea imuni-

În altă ordine de idei, revenind la
tema noastră iniţială “Pariul cu sănă
tatea românilor”, este binevenită ide
ea de a prezenta – deocamdată sche
matic – care este aria problemelor
legate de acest concept. Cred că avem
nevoie de un proiect educaţional care
să se bazeze pe un proces complex de
predare-învăţare, pe trepte de vârstă.
Şi în care cunoştinţele, aptitudinile şi
abilităţile practice să fie componen
te ale unui întreg care va conduce, în
final, la însuşirea unei baze culturale
solide. Astfel de metode poartă de
numirea de “învăţare participativă” şi
presupune existenţa unei relaţii biu
nivoce între profesor şi cursant. Spre
exemplu, pentru copiii până la 14 ani
este importantă observaţia că lor le
este dăunător până şi fumatul pasiv.
Ca o noutate! Chiar şi mirosul de tu
tun care este degajat de hainele în
încăperea unui părinte fumător este
dăunător unui copil. Efectul acestei
agresiuni biologice este alarmant,
sistemul neuronal nu se mai dezvoltă
normal.
Aşa este! În plus, cele mai periculoase
sunt gudroanele uşoare care se imprimă
în haine, lenjerie, perdele. Există peste
2000 de substanţe în aceste gudroane
uşoare, degajate de fumul de ţigară, care
inhibă sistemele enzimatice. Or, despre
acestea se ştie ce rol fundamental au în
menţinerea sănătăţii. Iată deci, doar un
mic, dar sugestiv, exemplu care demonsrează cât de complex şi de subtil este
organismul uman, mai ales la persoanele vulnerabile imunologic, copii, gravide,
vârstnici, bolnavi cronici.
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Centre medicale

Eficienţa ozonoterapiei la Complexul
Medical “HOFIMED”, în tratamentul de
recuperare al sindromului dureros lombar
Sindromul dureros lombar reprezintă una din
din cele mai frecvente cauze de adresabilitate la
cabinetul medicului de familie, la cabinetul de
medicină generală şi la cabinetele de recuperare şi fizio-kinetoterapie. Mai mult de 75%
din populaţia matură a prezentat cel puţin o
dată în viaţă un episod dureros lombar. Din
aceste considerente „sindromul dureros lombar” devine o problemă socială care duce la
scoaterea individului din viaţa socială şi
activitatea profesională, la îngrijiri medicale şi cheltuieli legate de plata concediilor medicale îndelungate. Această situaţie impune căutarea unor metode
medicale eficiente de recuperare şi
de prevenţie a sindromului dureros lombar „Low-back pain”.
Tratamentul lombalgiilor
acute şi subacute trebuie
instituit precoce pentru a scădea riscul
de evoluţie spre
cronicizare.

Bazându-ne pe principiile teoretice şi practice ale ozonoterapiei şi având aparatura necesară în cadrul Complexului Medical „HOFIMED” ne-am propus să evaluăm eficienţa ozonoterapiei în tratamentul sindromului dureros lombar.

Ozonoterapia poate fi eficientă în tratamentul
lombalgiilor prin acţiunea sa:
>
>
>
>
>

Antialgică
Antiinflamatorie
Stimulatoare a microcirculaţiei
De optimizare a funcţionării sistemelor pro- şi antioxidante
De optimizare a funcţionării aparatelor şi sistemelor
La Centrul nostru s-au adresat mai mulţi pacienţi cu o patologie lombară variată „dureri lombo-sacrate”, „lombalgii de
origine discală”, lombalgii la pacienţi operaţi de „hernie
de disc”, „sindrom musculo-ligamentar lombar”. În studiu au fost luaţi 40 de pacienţi cu lombosacralgie subacută şi cronică.
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Programul terapeutic a fost determinat în baza unui bilanţ
clinico-funcţional complet, fiind luate în consideraţie şi particularităţile psihice individuale. În funcţie de rezultatele examenului, pacienţilor le-au fost administrate următorele metode de
ozonoterapie:
> Infiltraţii locale;
> Infiltraţii intramusculare;
> Infiltraţii în punctele dureroase şi în punctele de acupunctură;
> Insuflaţii rectale

12 şedinţe cura de tratament
(3 şedinţe pe săptămână)
La studiu au participat 45 de pacienţi (23 bărbaţi şi 22 femei). 5 pacienţi au renunţat la tratament după primele 5 şedinţe
(3 bărbaţi şi 2 femei).
Forma clinică de boală:
Lombosacralgie 25
Lomboradiculalgii 15
Evoluţia pacienţilor a fost evaluată subiectiv: durerea după
o scală de valori de la 0 la 5, impotenţa funcţională şi obiectiv: sindromul vertebral, sindromul neuroradicular, sindromul
musculo-ligamentar, sindromul neuro-psihic. Aceste criterii au
fost evaluate la sfârşitul fiecărei săptămâni de tratament (după
fiecare 3 şedinţe de ozonoterapie).
Rezultatele studiului pot fi urmărite în tabelul alăturat.
În concluzie, se poate spune că pacienţii lombalgii au evoluat
din punct de vedere clinic foarte bine în urma tratamentului cu
ozon. În primul rând trebuie apreciată evoluţia pozitivă a sindromului dureros (după 6 şedinţe jumătate din pacienţi nu mai
acuzau dureri lombare) şi odată cu aceasta, reducerea impotenţei funcţionale. Ozonoterapia ameliorează şi starea psihoemoţională a pacienţilor, (s-a ameliorat somnul de noapte).
Mai puţin eficientă, dar nu în totalitate, a fost evoluţia sindromului dureros la pacienţii cu conflict radicular, dar şi aici a
fost apreciată o ameliorare a stării generale a pacienţilor.
Trebuie menţionat şi faptul că 80% din pacienţi au renunţat
în totalitate la tratamentul AINS, iar 10% au putut să reducă la
jumătate doza administrată.
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Dr. Victor ŢĂran – medic medicină generală,
competenţă apifitoterapie, acupunctură, ozonoterapie
- Complexul Medical „HOFIMED”

Ozonoterapia poate fi considerată o metodă terapeutică
eficientă în tratamentul sindromului dureros lombar care
ameliorează substanţial calitatea vieţii pacienţilor şi poate
reduce impactul social al acestei afecţiuni
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Parteneriat

“Asociaţia Balcanică de Mediu 10 ani de activitate în domeniul
protecţiei mediului în România”
Asociaţia Balcanică de Mediu
(Balkan Environmental Associa
tion – B.EN.A.) a sărbătorit la finele
anului trecut 10 ani de activitate în
domeniul protecţiei mediului, în
zona balcanică.
B.EN.A. este o organizaţie internaţională ştiinţifică non-guvernamentală, înfiinţată la 19 noiembrie
1998, la Salonic/Grecia, fiind recunoscută de autorităţile din Grecia,
organismele acreditate din Uniunea
Europeană şi Ministerul Afacerilor
Externe al Greciei (57/14.12.2000).
Asociaţia reuneşte oameni de ştiinţă,
cadre universitare, experţi, specialişti
cu preocupări în domeniul managementului de mediu, dar şi instituţii
de profil.
În ţările membre asociaţiei s-au
înfiinţat Birouri Naţionale, găzduite de instituţii publice din: Albania
(Universitatea din Tirana), Bulgaria
(Universitatea de Ştiinte Agricole din
Plovdiv), Croaţia (Universitatea din
Zagreb), FRI Macedonia (Institutul
pentru Sănătate Publică din Skopie),
Grecia (Institutul pentru Tehnologie şi
Educaţie), România (INCD pentru Ecologie Industrială ECOIND-Bucureşti),
Serbia (Universitatea din Belgrad) şi
Turcia (Universitatea Trakya, Edirne),
şi trei Birouri Auxiliare în ţări rive
rane Mării Negre (la Institutul de
Cercetări pentru Ecologia Marilor
din Odesa/Ucraina; Institutul de Cercetări Piscicole pentru Marea Azov,
Rostov pe Don/Federaţia Rusă; Universitatea din Tbilisi/Georgia).
Pentru o mai eficientă organizare, în domenii diverse privind protecţia mediului s-au constituit Centre

Internaţionale B.EN.A., iar în România, printre cele mai active centre se
pot menţiona:
 Secretariatul Internaţional pentru Cercetări în sud-estul Europei şi
Centrul pentru Perfecţionare şi Pregatire Profesională în Domeniul Protecţiei
Mediului - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore
Antipa”, Constanţa;
 Centrul pentru Protecţie Agricolă şi Alimentară - Academia de Ştiinte
Agricole şi Silvice, Bucureşti;
 Centrul Internaţional pentru
Zone Umede şi Arii Protejate - Universitatea Ovidus, Facultatea de Stiinţe ale
Naturii şi Ştiinţe Agricole, Constanţa;
 Centrul International pentru
Protecţia Mediului şi Controlul Calităţii
Alimentelor - Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia;
 Biroul Internaţional pentru Edu
caţie de Mediu - Universitatea din Craiova.
Începând cu anul 2001 s-a de
marat Programul de proiecte şi
burse în domeniul protecţiei me
diului, iar în România, până în prezent, au fost finanţate 143 proiecte
şi 114 burse de cercetare pentru
tineri cercetători, cu sprijinul companiilor Tuborg Romania, Tomini

Trading, Titan S.A., Cosmote, Piraeus Bank, Procter & Gamble, ADCPI,
Delta – Nestle. Acestea s-au adresat
cercetătorilor/specialiştilor din institute de cercetare, proiectare/dezvoltare, universităţi, din firme de stat şi
private care desfaşoară activităţi de
cercetare în domeniul prevenirii şi
combaterii poluării şi au posibilităţi
sau acces la dotarea necesară realizării cercetărilor de mediu, care au un
semnificativ caracter experimental.
B.EN.A. a devenit recent membru al CEDEFOP SKILLSNet
– Centrul Uniunii Europene
pentru dezvoltarea cursuri
lor de formare şi pregătire
continuă (European Union
Center for the Development
of Vocational Education and
Training).

Biroul Naţional RO - B.EN.A.
Persoana de contact: Dr. Carolina Constantin
Institutul Naţional de C-D pentru Ecologie Industrială
– INCD-ECOIND Bucureşti
Şos. Panduri, 90 – 92, sector 5, Bucureşti.
Tel.: 0744 213026 ; Fax: 021-410.05.75
E-mail : robena@incdecoind.ro,
Web Site: www.gen.teithe.gr/~bena

Au fost organizate până în
prezent peste 50 de conferinţe internaţionale, simpozioane ştiinţifice,
workshop-uri, mese rotunde în zona
balcanică. Toate comunicările prezentate în cadrul conferinţelor sunt
publicate în propriul Jurnal ştiinţific,
intitulat: “Journal of Environmen
tal Protection and Ecology” JEPE,
cotat ISI.
Începând cu acest an, B.EN.A. şi
S.C. Hofigal Export-Import S.A.
colaborează în cadrul unui pro
iect comun având ca tematică
educaţia şi conştientizarea
publicului cu privire la
organismele modificate
genetic (OMG).
Drd. Mariana Golumbeanu
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Eveniment
Workshop International

“Inter-relaţia mediu înconjurător–nutriţie–
sănătate în cadrul politicii Uniunii Europene”
În perioada 16-17 ianuarie
2009, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi a
fost gazda workshop-ului internaţional cu tema Inter-relaţia
mediu înconjurător-nutriţie–
sănătate în cadrul politicii
Uniunii Europene, manifestare
pe care a organizat-o în parteneriat cu Asociaţia Balcanică
pentru Mediul Înconjurător
(The Balkan Environmental Association - B.EN.A.), Academia
Română de Ştiinţe Agricole
şi Silvice (ASAS), Institutul de
Bioresurse Alimentare (IBA) şi
Facultatea de Biotehnologie
de la Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară
Bucureşti.
Tematica workshop-ului a
fost extrem de complexă:
1. Agricultura şi planificarea
utilizării pământului în beneficiul mediului

2. Agricultura organică şi
alimentele organice
3. S istemul integrat de prevenire a poluării şi control al
alimentelor
4. A
 limentele noi şi ingredientele alimentare noi
5. C
 ontaminanţii din alimente
6. Conceptul nutriţiei preventive
7. P
 romovarea nutriţiei corecte
şi a relaţiei nutriţie-sănătate
8. E fectele mediului social şi
mediului înconjurător asupra
sănătăţii
Încadrându-se în tematica
ştiinţifică a workshop-ului, activitatea de cercetare-dezvoltare
şi de producţie din cadrul S.C.
HOFIGAL Export Import SA Bucureşti a fost pusă în evidenţă
prin două lucrări prezentate în
secţiunea Postere, acceptate
pentru publicare ulterioară în

Jurnalul ştiinţific “Journal of
Environmental
Protection
and Ecology” JEPE, cotat ISI,
anume:
 “Cercetări privind creş
terea valorii nutritive a pro
duselor de panificaţie prin
utilizarea spirulinei”, Autori:
Ing. Monica Dinu, Farm. Gabriela Vlăsceanu, Chim. Alina Dune,
Ing. Gabriela Rotaru
 “Argumente pentru uti
lizarea vinurilor medicinale
de către pacienţii cu sindrom
X metabolic”, Autori: Farm.
Gabriela Vlăsceanu, Ing. Ştefan
Manea, Ing. Mircea Bulancea
De-a lungul celor două zile
de desfăşurare a manifestării,
pe lângă cele 94 de lucrări de
cercetare dezbătute de participanţi, au fost prezentate: echipamente de purificare a apei
(GEA Westfalia Separator Romania), suplimente alimentare

(Hofigal Export Import SA), alimente obţinute în sistem Slow
Food (Earth Friends Galaţi)
În cadrul workshop-ului au
mai fost prezentate două organizaţii europene şi activitatea
desfăşurată de acestea: Asociaţia Balcanică pentru Mediul Înconjurător (B.EN.A.) şi Asociaţia
Europeană pentru Integrarea
Ştiinţei Alimentelor şi Cunoştinţelor de Inginerie în Lanţul
Alimentar (European Association for Integrating Food Science
and Engineering Knowledge
Into the Food Chain – ISEKI)
Prof. Anca Nicolau
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor Galaţi

HOFIGAL – la „INTERCHARM” 2009

La data de 28 ianuarie a.c. a avut loc
la Kiev, Ucraina, a VII-a ediţie a Târgului
internaţional de parfumerie şi cosmetică
“INTERCHARM” 2009, una dintre cele mai
importante expoziţii specializate în produse de
înfrumuseţare din zona ţărilor est-europene.
România participă pentru a doua oară
consecutiv la această manifestare expoziţională sub brandul „Natural Cosmetics from
Romania – More Beauty, Youth and Health”,
cu un pavilion naţional de 72 de mp, unde
au expus un număr de 7 firme, după cum urmează: Asil, Asil Cosmetics, Farmec, Papillon
Laboratoires Cosmetiques, Hofigal ExportImport S.A., Gerocossen, Cosmetic Plant.
Firmele exportatoare româneşti doresc să
fie mai mult prezente pe marile pieţe din afara
UE, precum Ucraina, iar acest efort este susţi-

nut de către Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Centrul Roman
pentru Promovarea Comerţului, prin Programul de susţinere şi promovare al exportului.
Îmbunătăţirea şi facilitarea accesului pe pieţele
mari din afara UE este atât un obiectiv al strategiei naţionale de export cât şi unul comunitar,
al tuturor exportatorilor din ţările UE.
La evenimentul expoziţional de la Kiev
au participat 450 de firme şi centre specializate în cosmetică din 24 ţări: Italia, Anglia,
Federaţia Rusă, Bulgaria, Turcia, Elveţia, Israel,
România, Koreea şi bineînţeles, ţara gazdă,
Ucraina.

Această expoziţie, prin activităţile conexe:
seminarii, conferinţe internaţionale pentru
estetică, dedicate specialiştilor din domeniul
cosmeticelor şi dermatologiei, demonstraţii
de tratamente cosmetice, concursuri de coafură etc. a devenit o adevărată platformă de
discuţii de afaceri în Estul Europei.
Firmele participante, Organizaţia Patronală din Industria Cosmetică (OPIC) – prezentă la stand în calitate de co-organizator –
şi BPCE din Ambasada României în Ucraina
estimează contacte de afaceri utile, care să
conducă la încheierea unor contracte de export şi convenirea unor soluţii de cooperare
în domeniul produselor cosmetice şi tratamentelor de înfrumuseţare.
Compania S.C. Hofigal Export-Import
S.A. a prezentat gama completă de gemoderivate si efectele benefice ale câtorva dintre
acestea asupra anumitor tipuri de afecţiuni
ale pielii, precum şi produsele cosmetice
la monodoză, fără conservanţi, din gama
”HOF.VIODANA”.
Chim. ANCA DANIELA RAICIU
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Opinia specialiştilor

De ce, pentru sănătatea dumneavoastră, trebuie
evitat excesul de sare, zahăr şi grăsimi
n pauzele programelor de
televiziune în cadrul publicităţii,
se difuzează spotul publicitar:
,,Pentru sănătatea dumneavoastră,
evitaţi excesul de sare, zahăr şi
grăsimi“. Măsura este lăudabilă, dar
anunţul este eronat.
Se menţionează sare la singular şi toată
lumea înţelege o anumită sare, sarea de bucătărie, clorura de sodium.
Se menţionează zahăr şi se înţelege zahărul extras din trestie sau din sfeclă (zaharoza), un dizaharid.
Grăsimile sunt menţionate la plural,
ţinând seama, probabil, de faptul că pot fi
lichide sau solide, de diferite origini sau de
diferite compoziţii chimice.
Zahărul este numai unul din zaharurile
sau hidraţii de carbon folosiţi ca aliment de
către om.
Hidraţii de carbon (denumiţi astfel după
raportul dintre hidrogen şi oxigen din molecula lor, egal cu cel din apă), sunt compuşi
naturali sintetizaţi de către plantele verzi
din dioxid de carbon şi apă prin absorbţie
de energie luminoasă. Adesea sunt numiţi
carbohidraţi, după denumirea în limba
engleză (carbohydrates). Se foloseşte adesea şi denumirea de glucide, după unul din
reprezentanţii importanţi, glucoza, ca şi
denumirea de zaharuri sau zaharide, după
denumirea dizaharidului zaharoza, şi el un
reprezentant important.
Hidraţii de carbon se împart după masa
lor moleculară în monohidraţi (glucoza,
fructoza, galactoza), dihidraţi (ca manoza,
lactoza, celobioza), care prin hidroliză duc la
două molecule de monohidraţi (dintre care
cel puţin una este glucoza) şi polihidraţi (ca
amidonul, glicogenul şi celuloza).
Nutriţioniştii împart hidraţii de carbon
în simpli (glucoză, fructoză, zaharoză etc.) şi
complecşi (amidonul, glicogenul). Carbohidraţii simpli se găsesc în alimente ca mierea,
dulciuri rafinate şi sucuri, ei ridicând rapid
nivelul glicemiei. Carbohidraţii complecşi
(întâlniţi mai ales în cereale şi cartofi) necesită un timp mai lung pentru a fi hidrolizaţi
la glucoză şi folosiţi de către celule, iar unii
precum celuloza nu hidrolizează, alcătuind
fibrele alimentare.
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Ingestia unor cantităţi mari de carbohidraţi simpli poate duce la eliberarea unei
cantităţi crescute de insulina, care are ca
efect creşterea în greutate, obezitatea.
Hidraţii de carbon se găsesc mai ales în
alimentele de origine vegetală şi mai puţin
în alimentele de origine animală, cum este
lactoza din lapte.
Din cele de mai sus se trage concluzia că zahărul (zaharoza) nu este singurul
hidrat de carbon care poate fi dăunător
sănătăţii. Enunţul ,,Pentru sănătatea dumneavoastră, evitaţi excesul de sare, zahăr şi
grăsimi “, induce consumatorilor ideea că
numai excesul de zahăr este dăunător, nu
şi de alţi hidraţi de carbon şi unii consumă
de exemplu miere în cantităţi mari (nefiind
incriminată ca dăunătoare).
Este necesar ca zahăr să fie înlocuit
cu hidraţi de carbon sau cu pluralul za
haruri.
A doua problemă pe care spotul publicitar o ridică este relativitatea excesului. Consumul zilnic recomandat este
de 300 g carbohidrat reprezentând 60%
dintr-un regim de 200 Kcal. Numărul de
calorii din dietă care nu conţine numai
hidraţi de carbon, se poate calcula ţinând seama că 1 g de proteine are 4 kcal,
1 g hidraţi de carbon 4 kcal şi un gram de
grăsimi 9 kcal.
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Cantitatea de hidraţi de carbon consu
mată este mai mare decât cea de proteine, ea
acoperind 40-45% din necesităţile energetice
(constituind un ,,carburant”vital pentru creier
şi muşchi şi asigurând o bună funcţionare a
intestinului). Cantitatea de proteine, zaharuri
şi grăsimi consumate depinde de activitatea
individului, de vârstă şi sex, greutate, înălţime, ca şi de condiţiile de climă.
Când aportul de energie din alimente
depăşeşte energia cheltuită în activitate,
organismul se îngraşă şi invers… atunci organismul slăbeşte.
În concluzie, este corect şi necesar ca
în spotul publicitar “Pentru sănătatea dumneavoastră, evitaţi excesul de sare, zahăr şi
grăsimi”, cuvântul zahăr să fie înlocuit cu
zaharuri sau hidraţi de carbon.
De asemenea, populaţia ar trebui informată asupra dimensiunilor excesului de
sare, zaharuri şi grăsimi.
Prof. Univ. Dr. Mircea Iovu
UMF “Carol Davila” Bucureşti Facultatea de Farmacie

Opinia specialiştilor

Etichetarea nutriţională facilitează
alegerile bune pentru sănătate
De ce avem nevoie de eticheta
indicatoare pe ambalaj?
În Marea Britanie, potrivit Agenţiei pentru Standarde Alimen
tare UK (FSA), creşterea gradului de obezitate ridică grave probleme de sănătate, în special în ceea ce priveşte bolile cardiovasculare,
accidentele cerebrale vasculare, cancerul şi diabetul zaharat tip II.
Datele naţionale de alimentaţie şi nutriţie arată că în general consumatori mănâncă prea mult:
 grăsimi saturate
 zahăr
 sare
Aproximativ 80% dintre companiile din Regatul Unit oferă voluntar, pe spatele ambalajului, etichetarea nutriţională. Cu toate
acestea, consumatorii consideră, în majoritatea cazurilor, că etichetarea nutritivă este dificil de înţeles şi ar dori o abordare mai uşoră
("pe scurt") a sistemului de etichetare
Sursa: Raport de cercetare “Etichetarea nutriţională”, FSA, noiembrie 2001.

Au fost propuse la cadrul studiului etichetări nutriţionale de genul celor de mai jos:

Consiliul ştiinţific al Agenţiei pentru Standarde Alimentare
(FSA) din UK a făcut recomandarea de a se indica nivelurile: mare,
mediu şi scăzut per porţie, funcţie de proporţia nutrienţilor: lipide,
grăsimi saturate, zaharuri, sare.

Scopul Guvernului UK, de la începutul anului 2006, a fost acela
de a exista un sistemul de codificare a etichetării:
 clar si simplu,
 de uz comun,
 prin care oamenii ocupaţi, grăbiţi, să poată înţelege dintr-o
privire care alimente pot aduce o contribuţie pozitivă la un regim
alimentar echilibrat şi care sunt recomandate pentru a fi mâncate
numai cu moderaţie sau rar.
Sursa: Alege sănătate, făcând uşor alegeri corecte. Carta Albă a Sănătăţii
Publice; noiembrie 2004

Pe baza recomandărilor din evaluarea Proiectului privind etichetarea nutriţională, producătorii din industria de profil aşteaptă
adoptarea unui singur sistem de etichetare.

şi a exemplificat produse pe care consumatorii ar dori să vadă
etichetarea nutriţională (prin etichete autocolante tip “semafor”),
precum:

Sursa: Greutate sănătoasă, viaţă sănătoasă: strategia guvernului pentru
Anglia, ianuarie 2008

Principalele concluzii ale Agenţiei de Cercetări pentru Consu
matori au fost acelea că toţi consumatorii:

vor etichetare pe faţa ambalajului, în special a compoziţiei
alimentelor procesate;
 ar dori informaţii distincte pentru cei 4 nutrienţi de bază;

vor să fie găsit un cod de culoare (alocat nivelurilor: înalt,
mediu şi jos), uşor de înţeles şi de folosit;

solicită informaţii suplimentare cu privire la cantitatea de nutrienţi necesară;
 ştiu că pot găsi şi pot calcula numărul de calorii.

Criteriile nutriţionale elaborate prin consultare cu părţile interesate şi ţinându-se cont de recomandările dietetice sunt:

Minim (verde), conform cerinţelor Regulamentului UE privind
necesarul nutriţional şi de sănătate

Mare (roşu), în baza recomandărilor agenţiei cu privire la ceea
ce contribuie "mult". Suplimentar, apare criteriul "pe porţie" pentru ambalajele mari, cu mai multe porţii.
Mediu (chihlimbar) este intervalul între "mare" şi "scăzut".
(va urma)
Farm. Gabriela Vlăsceanu
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Recenzie

CHIMIE ORGANICĂ MODERNĂ
Am dorit să prezint această carte, care este la un nivel ştiinţific
de invidiat; se poate spune, fără nici o frică de a supraevalua, că este
la cel mai înalt nivel mondial.
De altfel motto-ul scris de autor: ”Am descoperit chimia modernă în cărţile magistrului C.D.Neniţescu. Vă propunem să o împliniţi cu
aceeaşi dăruire” este o recunoaştere de un nivel de excepţie. De
menţionat că manualele domnului C.D.Neniţescu au fost traduse
în 17 limbi şi s-a predat după ele în toate ţările lumii.
Ai senzaţia unei fine ironii când citeşti titlul:
CHIMIE ORGANICĂ MODERNĂ
(O introducere pe înţelesul tuturor)
Chimia organică scrisă de autor apelează la cunoştinţe profunde de structura materiei, de chimie-fizică, bio-chimie etc. A spune
pe ”înţelesul tuturor” este discutabil.
Merită să remarcăm că, din referinţele bibliografice în număr de
31 repere, 23 au autori români.
Aceasta demonstrează că nivelul chimiei româneşti a fost la
cote maxime, iar această ediţie este net superioară, înglobând toate noutăţile şi cercetările din ultima perioadă.
Toată stima şi admiraţia pentru autori, toată recunoştinţa mea
pentru sprijinul dat de aceste cărţi colectivului de cercetare şi producţie din HOFIGAL.
Ing. chim. ŞTEFAN MANEA

TALON DE ABONAMENT

(preţul nu include taxele de expediţie)
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Răspundem cititorilor

Tratamente fitoterapeutice
pentru circulaţie şi dureri lombare
Din nou, poştaşul soseşte cu
tolba plină de scrisori de la
cititorii din toată ţara, care
ne solicită în scris ajutorul.
Dorinţa lor comună este de
a le recomanda scheme de
tratament cu suplimente
naturale Hofigal. Selectăm spre publicare doar o
mică parte:
1. ,,Am fost diagnosticată cu
spondiloză cervicală, sindrom
de insuficienţă circulatorie ver
tebro-bazilară, sinuzită fronto-maxilară, artrită temporomandibulară. De asemenea,
prezint modificări ale traseului E.K.G. specifice pentru hipertrofie de ventricul stâng şi
semne specifice unei osteoporoze incipiente. Pe lângă toate
aceste afecţiuni, mai sufăr de
nevralgie intercostală şi dischinezie biliară. Vă rog să-mi
recomandaţi un tratament din
plante, cu produse ale firmei
Hofigal” (B.A. 42 ani, din
Târgovişte).
Pentru afecţiunile despre care
aţi avut ambilitatea să ne scrieţi şi
pentru care aţi trimis documente
medicale, vă recomand următo
rul tratament fitoterapeutic ad
juvant, în paralel cu cel alopat
prescris de medicii specialişti:
Condartroz – 6 comprimate pe zi (2+2+2), administrate
după mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni;
Coenzima Q10 în ulei de
cătină (30 mg.) în ulei de cătină
– 3 capsule pe zi (1+1+1), admi-

nistrate după mesele principale,
zilnic, timp de 3 luni;
Hof.Imun – 6 capsule pe zi
(2+2+2), administrate după mesele principale, 20 zile din lună,
cu zece zile de pauză, timp de o
lună, apoi continuaţi cu 4 capsule
pe zi (2+0+2), administrate după
mesele de dimineaţă şi seară, tot
20 de zile din lună, cu zece zile
pauză, următoarele două luni;
Complet Antioxidant, 3
comprimate pe zi (1+1+1), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de
3 luni;
Polivitamine naturale de
Hofigal cu Calciu şi Magneziu
— 2 comprimate (1+0+1), administrate după mese, zilnic, timp
de 3 luni;
Gemoderivat din muguri
de Arin Negru - 2 monodoze pe
zi, diluate fiecare în câte 50 ml.
apă plată şi băute o monodoză
cu 15 minute înainte de masa de
dimineaţă şi cealaltă monodoză
cu 15 minute înainte de masa de
seară, zilnic, timp de 3 luni;
Gemoderivat din muguri
de Pin - 1 monodoză pe zi, diluată în 50 ml. apă plată şi băută
cu 15 minute înainte de masa de
prânz, zilnic, timp de 3 luni;
Gemoderivat muguri de
Viţă de Vie – 1 monodoză pe zi,
diluată în 50 ml. apă plată şi băută cu 15 minute înainte de culcare, zilnic, timp de 3 luni,
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele :
Reducerea fenomenelor in
flamatorii cu localizare cervicală,
temporo-mandibulară şi intercostală, prin administrarea de
Condartroz, Omega 3 : Omega6Ulei de peşte (din cod şi sardină),
Gemoderivat din muguri de Pin,

Gemoderivat din muguri de Viţă
de Vie;
Îmbunătăţirea circulaţiei
sangvine la nivelul extremităţii
cefalice, prin administrarea de
Coenzima Q10 în ulei de cătină,
Omega 3 : Omega 6 - Ulei de peşte, Gemoderivat din muguri de
Arin Negru;
Combaterea şi diminuarea
fenomenelor de osteoporoză,
prin administrarea de Polivitamine Naturale de Hofigal cu Calciu şi Magneziu, Gemoderivat
Muguri de Pin, Complet Anti
oxidant;
Creşterea forţei de contracţie şi îmbunătăţirea metabo
lismului şi a circulaţiei sangvine,
inclusiv la nivelul celulei miocar
dice, scăderea stresului oxidativ
de la acest nivel, prin administrarea de Coenzimă Q10 în ulei de
cătină, Omega3:6 –Ulei de peşte, Gemoderivat din Muguri de
Arin Negru (care produc şi vasodilataţie coronariană), Complet
Antioxidant;
Stimularea capacităţii de
apărare a Organismului prin administrarea de Hof.Imun, Complet Antioxidant;
Aportul optim de aminoacizi, vitamine, minerale prin
administrarea de Polivitamine
Naturale de Hofigal cu Calciu
şi Magneziu, Coenzima Q10 în
ulei de cătină, Complet Anti
oxidant;
De asemenea, ca tratament
local, se pot face masaje locale la nivelul coloanei cervicale,
toracale, sau la nivelul oricărei
articulaţii sensibile, dureroase,
cu un amestec format din 5ml.
de Supliform gel (cam cât încape
în căuşul palmei), peste care se
adaugă câte 5ml. din Tincturile
de Urzică, Ardei iute, Sunătoare

sau Tătăneasă; masajul poate fi
practicat de 3-4 ori pe zi, oricând, cu condiţia ca după masaj
zona respectivă să fie acoperită
cu o ţesătură de lână cel puţin 30
de minute. În acest fel, garantez
o diminuare a durerilor de la nivelul coloanei cervicale, articulaţiei temporo-mandibulare în cel
mult 4-5 zile.
După prima lună de la începerea tratamentului, vă rog să
mă contactaţi telefonic la mobil 0730087673, de luni până
vineri între orele 8.30-14.30.
Multă Sănătate şi să auzim numai de Bine!
2. ,,Nepoata mea, în vârstă
de 5 anişori, nu are poftă de
mâncare, în ultimii doi ani nu
a mai crescut deloc în greutate, rămânând la 15 kg. Vă rog,
dacă se poate, să ne recomandaţi un tratament cu produse
Hofigal„ ne-a scris bunica V.R. din Şimleul Silvaniei.
Pentru a răspunde unei astfel
de scrisori, în care, în câteva cuvinte sunt puse toate grijile dar şi
toate speranţele, dar care în acelaşi timp nu oferă date suficiente
(date privind evoluţia stării de
sănătate de la naştere şi până în
prezent, eventuale îmbolnăviri,
date despre posibile parazitoze
intestinale, dacă acestea au existat şi eventual cu ce au fost tratate, date despre alimentaţie, când
s-a făcut diversificarea, dacă au
fost prezente pusee respiratorii
sau digestive frecvente în ultimii
ani, dacă fetiţa prezintă o sensibilitate în sfera O.R.L., eventuale
internări, dacă nepoata frecventează grădiniţa, date de laborator
- continuare în pagina 44 -
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- continuare din pagina 43 privind VSH, ASLO, calcemia,
magneziemia, sumarul de urină
etc.) toate acestea fiind necesare pentru a fi precizată o cauză
a stagnării ponderale. Astfel că,
decid să formulez răspunsul
astfel: ,,Datele pe care le oferiţi
sunt insuficiente. Este dificil de
crezut că un copil de 5 ani, aflat
în plină perioadă de dezvoltare şi
creştere, să prezinte o stagnare a
curbei ponderale, în ultimii doi
ani. De asemenea, nu aţi precizat înălţimea nepoatei (greutatea
de 15 kg. fiind normală în cazul
unei fetiţe cu talie mică spre mijlocie). Este indicat un consult
la un medic specialist pediatru,
care, în urma analizei tuturor datelor (examen clinic, antecedente
heredo-colaterale, antecedente
personale patologice, fiziologice), eventual coroborând analize
de laborator specifice (H.L. cu
formulă leucocitară, calcemie,
magneziemie, V.S.H., proteina C
Reactivă, examen coproparazitologic etc.), talie, greutate, vârstă,
să poată preciza dacă fetiţa prezintă un ritm încetinit de creştere sau dacă este o caracteristică
familială, sau dacă poate fi vorba
de o cauză de natură metabolică,
sau parazitologică. Lipsind toate
aceste amănunte, necesare identificării cauzei, schema de tratament fitoterapeutic pe care o voi
descrie în continuare nu se adresează unei cauze precise, (aceasta
nerezultând din scrisoarea dvs.),
ci doar stimulării şi creşterii capacităţii de apărare a organismului şi a apetitului, completarea şi
menţinerea rezervelor de nutrienţi, enzime, aminoacizi, aspecte
esenţiale pentru buna dezvoltare
a unui organism tânăr, cum este
cel al nepoatei dvs. În acest scop,
veţi administra următoarele produse Hofigal, după schema
care urmează şi pe care o recomand tuturor copiilor de vârstă
preşcolară, indiferent de starea
de sănătate, pentru creşterea capacităţii de memorare şi profilaxia îmbolnăvirilor de orice fel:
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Spirulină de 500 mg.-2
capsule pe zi (1+0+1), administrate după mesele principale, 15
zile pe lună, timp de 3 luni;
Ulei de Cătină – 18 picături pe zi (6+6.+6), administrate
în jumătate de linguriţă de miere
Hofimel, cu 15 minute înainte
de mesele principale, 15 zile pe
lună, timp de 3 luni;
Miere Hofimel (produsă
de Hofigal), o jumătate de
linguriţă de 3 ori pe zi, administrată împreună cu picăturile de
Ulei de Cătină, cu 15 minute înainte de mesele principale, 15 zile
pe lună, timp de 3 luni;
Redigest – 2 capsule pe
zi (1+0+1), administrate cu 15
minute înainte de mesele principale, 15 zile pe lună, timp de
3 luni;
Toate aceste produse Hofigal vor fi administrate în prima jumătate a lunii, mai exact în
zilele 1-15 ale lunii, iar în adoua
jumătate a lunii, în zilele 16-30
ale lunii, vor fi administrate următoarele produse Hofigal:
Echinacea – 2 capsule pe
zi (1+0+1), administrate după
mesele principale, 15 zile pe
lună, timp de 3 luni;
Flavovit C – 200 mg.- 2
comprimate pe zi (1+0+1), administrate după mesele principale, 15 zile pe lună, timp de 3 luni;
Omega 3:6 - Ulei de peşte
din cod şi sardină – 2 capsule pe
zi (1+0+1), administrate după
mesele principale, 15 zile pe
lună, timp de 3 luni;
Redigest – 2 capsule pe
zi (1+0+1), administrate după
mesele principale, 15 zile pe lună,
timp de 3 luni (deci, aceste capsule de Redigest pot fi administrate pe toată perioada tratamentului zilnic, fără pauză, mai ales
în cazul în care este bănuită o
parazitoză intestinală: Giardia,
Oxiuri, Ascaris lumbricoides etc.),
Redigestul are capacitatea de a
modifica pH-ul intestinal, determinând condiţii neprielnice
pentru dezvoltarea paraziţilor în
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interiorul intestinului, contribuind masiv la distrugerea acestor
colonii de paraziţi ..., Redigest şi
Usturoiul, reţineţi, sunt doi aliaţi
de bază contra parazitozelor intestinale la copii!
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele :
Creşterea capacităţii de
apărare a organismului contra
îmbolnăvirilor prin administrarea de Spirulină, Ulei de
Cătină, Echinacea, Flavovit C,
Miere Hofimel;
Stimularea apetitului, prin
administrarea de Spirulină, Ulei
de Cătină, Flavovit C, Miere Hofimel;
Creşterea capacităţii de con
centrare, atenţie, memorare, stimulare a activităţii cerebrale, pregătirea copilului pentru mediul
şcolar, pentru susţinerea procesului de învăţare, prin administrarea
de Spirulină, Omega3:6 - Ulei de
peşte din cod şi sardină, Flavovit
C, Ulei de Cătină;
Asigurarea aportului de mi
nerale, vitamine, aminoacizi, enzime necesare procesului de dezvoltare şi creştere a organismelor
tinere şi adulte, prin administrarea de Spirulină, Ulei de Cătină,
Flavovit C, Omega3:6 – Ulei de
peşte din cod şi sardină;
 Pentru acelaşi obiectiv re
comand şi administrarea independentă a unui alt produs nou
al firmei Hofigal şi anume
Polivitamine Naturale de Hofigal
cu Calciu şi Magneziu, în special
copiilor de vârstă şcolară (de la
7 ani şi până la adolescenţă), 1
comprimat de 1-2 ori pe zi în
funcţie de vârstă şi greutatea corporală, 15-20 zile pe lună, timp
de 2-3 luni, fără a le asocia cu alte
suplimente cu polivitamine .
După primele trei luni de tra
tament, vă rugăm să ne contactaţitelefonic(mobil0730.087.673)
pentru a ne preciza rezultatele in
vestigaţiilor de laborator pe care
le-am recomandat şi pentru even
tualele completări ale tratamentului fitoterapeutic. De aseme-

nea, dacă ne mai scrieţi, vă rugăm
insistent să oferiţi mai multe date
concrete, referitoare la problemele de sănătate, eventual copii
ale unor bilete de externare, rezultatele unor investigaţii de laborator, sau în lipsa acestora, un
scurt istoric al afecţiunii respective. Până atunci, vă dorim mult
succes, sănătate şi să auzim numai de bine !
3. „În urmă cu 15 ani am avut
un accident de muncă şi am
fost diagnosticat cu fractură de
coloană lombară L2-L3 cu tasare anterioară. De atunci am
dureri lombare foarte mari la
mişcare şi nu pot sta în şezut
mai mult de 20-25 minute. De
asemenea am colesterolul crescut (287mg/dl), sunt sedentar
şi în ultima vreme, s-a adău
gat şi o constipaţie cronică.
Vă rog să-mi recomandaţi un
tratament care să mă ajute să
slăbesc, să-mi scadă colesterolul şi să rezolve problema scaunului.” (V.M.40 de ani, Bacău)
Pentru afecţiunile pe care leaţi enumerat, dar mai ales pentru
cele ale coloanei lombare, rezultate în urma accidentului, vă recomand să consultaţi periodic
un medic specialist în traumatologie – ortopedie, pentru a fi precizată o conduită terapeutică şi
profilactică a eventualelor complicaţii; în acest scop, vă recomand un tratament balnear de
recuperare prin proceduri de fiziokinetoterapie (masaj decontracturant, hidromasaj, electroterapie,
kinetoterapie, magnetoterapie, la
seroterapie etc.) combinat cu tratament fitoterapeutic specific, cu
efecte benefice asupra corpurilor
vertebrale, discurilor intervertebrale, asupra articulaţiilor în general dar şi în direcţia minerali-
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zării osoase. Acest tratament
poate fi făcut sub directa îndrumare şi supraveghere a unei echipe de medici specializaţi în
balneologie, reumatologie şi recuperare medicală, fitoterapie,
gemoterapie, homeopatie, kinetoterapie, masaj, reflexoterapie,
în cadrul generos şi ospitalier al
COMPLEXULUI de TERAPIE
NATURALĂ ,,ALEXANDRA”
din BREAZA–PRAHOVA. Programări pentru cure complete de
tratament de minim 14 zile se
pot face la telefon 0244-343.296
sau 0244-342.975, zilnic, între
orele 9.30-19.30, de luni şi până
sâmbătă inclusiv. Costul unei zile
de tratament şi pensiune completă este de 181,42 lei noi şi cuprinde cazare în camere de trei
stele (cu unu, două sau trei paturi), 3 mese, 2 suplimente, consult balneologie-reumatologierecuperare medicală, fitoterapie,
tratament cu produse Hofigal,
asistenţă medicală continuă şi
până la 4 proceduri de recuperare în Baza de Tratament; Complexul dispune şi de o sală de
gimnastică, kinetoterapie şi recuperare medicală, pe lângă Baza
de tratament modernă unde-şi
desfăşoară activitatea un personal specializat, atent, dând dovadă de multă profesionalitate şi
căldură umană. Alimentaţia este
variată, normocalorică, adecvată
cu procedurile recomandate şi
afecţiunile pacienţilor cazaţi în
Complex. În perioada 15 Noiembrie - 15 Martie se practică o reducere de 10% pentru toţi pacienţii cazaţi în Complex, astfel
costul unei zile cu pensiune completă şi tratament ajunge la doar
163,49 lei noi, preţ în care sunt
oferite aceleaşi servicii. În restul
anului, de această reducere beneficiază doar pensionarii. Până
atunci, vă recomand următorul

tratament cu produse Hofigal,
ce pot fi administrate simultan:
Condartroz - 6 comprimate (2+2+2), administrate după
mesele principale, zilnic, timp de
3 luni ;
Se-Spirulină (Spirulină+
Seleniu) - 6 comprimate (2+2+2),
administrate cu 30 minute înainte de mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni;
Coenzima Q10 în ulei de
cătină - 2 capsule (1+0+1), administrate după mese, zilnic,
timp de 3 luni,
Fiamarant - 6 comprimate (2+2+2), administrate după
mese, zilnic, timp de 3 luni;
Cătinofort - 6 capsule (2+
2+2), administrate după mese,
zilnic, timp de 3 luni;
 Colerd - 3 comprimate (1+1+1), administrate după
mese, zilnic, timp de 3 luni;
Omega 3:6 - Ulei de peşte din cod şi sardină – 6capsule
(2+2+2) administrate după mese,
zilnic, timp de 3 luni;
Redigest - 6 capsule (2+2+
2), administrate cu 30 minute
înainte de mese, zilnic, timp de
3 luni;
Gemoderivat din muguri
de Coacăz Negru – o monodoză diluată în 50 ml. de apă plată
şi băută cu 15 minute înainte de
masa de dimineaţă, zilnic, timp
de 3 luni;
Gemoderivat din muguri
de Pin – o monodoză diluată în
50 ml. de apă plată şi băută cu 15
minute înainte de masa de prânz,
zilnic, timp de 3 luni;
Gemoderivat din muguri
de Viţă de Vie -- o monodoză diluată în 50 ml. de apă plată şi băută cu 15 minute înainte de masa
de seară, zilnic, timp de 3 luni,
Gemoderivat din mlădiţe
de Măceş – o monodoză diluată
în 50 ml. de apă plată şi băută cu
15 minute înainte de culcare, zilnic, timp de 3 luni;
Ca tratament local, vă propun masajul local cu un amestec
format din Supliform - gel, 5 ml.
(cam cât încape în căuşul pal-

mei), peste care se adugă câte 5
picături din Tinctură de Sunătoare, Urzică şi Capsicum; acest
masaj este recomandabil să fie
efectuat seara înainte de culcare,
deoarece zona masată este obligatoriu să fie protejată şi încălzită
cu o ţesătură groasă de lână, cel
puţin 30 minute, după masaj.
Dacă masajul este repetat în cursul zilei, vor fi respectate aceleaşi
reguli după masaj. Acest masaj
este recomandat zilnic, cel puţin
3 luni sau chiar mai mult.
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
Aportul optim de minerale,
vitamine şi aminoacizi necesari
menţinerii liniilor metabolice
şi enzimatice ale organismului,
prin administrarea de Se-Spirulină, Fiamarant, Cătinofort,
Coenzima Q10 în ulei de Cătină,
Redigest.
Diminuarea reacţiilor in
flamatorii la nivelul articulaţiilor,
cartilagiilor şi discurilor intervertebrale, prin administrarea
de Condartoz, Se-Spirulină, Fi
amarant, Cătinofort, Coenzima
Q10 în ulei de Cătină, Omega3:6
- Ulei de peşte din cod şi sardină, Gemoderivat din muguri de
Coacăz Negru, Gemoderivat din
muguri de Pin, Gemoderivat din
muguri de Viţă de Vie, Gemoderivat din mlădiţe de Măceş;
Refacerea cartilagiilor osoa
se, a discurilor intervertebrale, şi
stimularea mineralizării matricei osoase, prin administrarea de
Condartroz, Se-Spirulină, Fiamarant, Cătinofort, Coenzima Q10
în ulei de Cătină, Gemoderivat
din muguri de Coacăz Negru,
Gemoderivat din muguri de Pin,
Gemoderivat din muguri de Viţă
de Vie, Gemoderivat din mlădiţe
de Măceş;
Diminuarea durerilor articulare şi intervertebrale, prin
masarea locală repetată cu amestecul format din Supliform gel,
Tinctură de Urzică, Tinctură de
Capsicum, Tinctură de Sunătoare, dar şi prin administrarea

produselor amintite la paragraful
anterior;
Normalizarea tranzitului
intestinal, prin administrarea de
Redigest, Se-Spirulină, Fiamarant;
Recomand acest tratament
tuturor persoanelor care prezintă dureri articulare de natură
reumatică sau posttraumatică,
în serii succesive de câte 3 luni,
separate de o, pauză de o lună,
apoi se reia identic tratamentul.
În pauză pot fi administrate 2-3
monodoze de Gemoderivat din
Scoarţă de Salcie, administrate
diluate în câte 50 ml. de apă plată
şi băute cu 15 minute înainte de
mesele principale, zilnic, timp de
o lună. Şi bineînţeles, continuaţi
şi cu masajul local cu amestecul
din Supliform şi cele trei Tincturi mai sus menţionate. Pentru
informaţii suplimentare, vă rog
să sunaţi la mobil 0730.087.673,
zilnic, de luni şi până vineri. Vă
urez multă Sănătate şi să auzim
numai de Bine!
Dr. Teodor Henri Sissea
–medic apifitoterapeut
C.T.N. “Alexandra” - Breaza
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Editorial

- continuare din pagina 1 Inulina este un bun mijloc de tratare a
disbacteriozelor intestinale de diferite provenienţe, deoarece favorizează înmulţirea
în tractul digestiv a microorganismelor saprofite (bifido- şi lacto-bacteriile).
Inulina micşorează absorbţia glucozei
din hrană în peretele intestinului. S-a observat îmbunătăţirea absorbţiei diferitelor
săruri minerale, în special a celor de calciu, scăderea concentraţiei colesterolului
în serul sanguin, scăderea conţinutului de
substanţe cancerigene şi substanţe de putrefacţie (Senderov B.A., 2001)
În experienţele pe animale s-a stabilit
efectul antitumoral al inulinei. Astăzi, în
diferite colţuri ale lumii se continuă cercetările pentru studierea posibilităţii de utilizare terapeutică şi profilactică a inulinei.
Rezultatele acestor cercetări se raportează
anual la seminarele internaţionale pe tema
inulinei.
Sărurile minerale îndeplinesc multiple funcţii în organism: aprovizionează
construcţia structurilor de sprijin ale scheletului (Ca, P, Mg, Si); menţin mediul osmotic al celulelor în sânge (în care decurg
toate procesele metalice: Na, K), contribuie la formarea sucurilor gastrice (Cl), a
hormonilor (I, Zn, Cu, Se, Mn), transportă
oxigenul în organism (Fe, Cu), unde intră
în alcătuirea celor mai importante vitamine şi enzime necesare organismului (fără
de care nu pot fi prelucrate alimentele ce
intră în organism: Co, Si).
Una din cele mai importante proprietăţi prezentate de “para pământului” este
compoziţia echilibrată în micro şi macroelemente - conţine o mare cantitate de fier
(până la 12 mg%), siliciu (până la 8 mg%),
zinc (până la 500 mg%), magneziu (până
la 30 mg%), potasiu (pâna la 200 mg%),
mangan (până la 45 mg%), fosfor (până la
500 mg%), calciu (până la 40 mg%).
Topinamburul acumulează activ siliciul
din sol şi se comportă ca o plantă iubitoare
de siliciu. Siliciul în topinambur se găseşte
în procent de 8% în substanţa uscată. Conform cercetărilor actuale, siliciul face parte
din grupa elementelor necesare pentru o
creştere normală şi o dezvoltare a organis-
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mului uman şi animal. Se vorbeşte chiar de
apariţia silicotropismului ţesuturilor vii.
Siliciul se găseşte în hipofiză, în dura mater
şi în substanţa albă din creier, în cristalinul
ochilor, în glanda tiroidă, în ţesuturile rinichilor, inimii şi ale altor organe. Siliciul intră
în compoziţia elastinei din vasele sanguine,
astfel că, în cazul aterosclerozei, când conţinutul în siliciu din ţesutul conjunctiv scade
puternic, se observă scăderea elasticităţii
pereţilor arterelor şi creşterea permeabilităţii acestora. Este extrem de mare necesitatea
de siliciu biofil, care este acea parte din siliciul organic (natural) care este legată chimic
de fosfolipide şi proteine.
Mari consumatori de siliciu şi principalii distrugători ai echilibrului biologic al
organismului uman sunt helminţii (Sennionov N.C., 2002).

Cei care au suferit de cancer, prezintă
o cantitate mică de siliciu şi un fond parazitar mare (helminţi - paraziţi intestinali
- mai mult de 42%, fungi 35-50%). Este
posibil ca, datorită siliciului, topinamburul nu numai să îmbunătăţească rezultatele tratamentului antihelmintic, dar să
şi determine moartea paraziţilor precum
Lamblia şi oxiurii.
Siliciul se întâlneşte des în adaosurile
formate din microelemente. În acelaşi timp
specialiştii din întreaga lume consideră
acest mineral indispensibil. El este necesar
pentru sinteza colagenului – proteină din
ţesutul conjunctiv. Îmbunătăţeşte hrănirea
şi sănătatea părului, a unghiilor şi a pielii,
ajută la fixarea calciului.
Prin scăderea concentraţiei lui până
la valoarea critică, omul devine un bolnav
cronic, creierul nu mai poate să controleze procesul de creştere, de dezvoltare, de
menţinere a vieţii şi omul moare.
Conţinutul de vitamine al tuberculilor de topinambur este extrem de ridicat.
Este o plantă polivitaminică. Deşi masa
verde este mai bogată în vitamine decât
tuberculii, aceştia din urmă depăşesc cartoful din punct de vedere al conţinutului.
De exemplu, conţinutul în vitamina C al
topinamburului depăşeşte pe cel al cartofului de 30-50 ori, iar din punct de vedere
al conţinutului în vitamina B7 (biotina) el
depăşeşte cartoful de 5 ori.
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Conţinutul vitaminic al tuberculilor de
topinambur, exprimat în mg% substanţă
uscată este: vitamina C – 98.1-108.1; B1 –
până la 1.2; B2 – 4.0-8.9; B3 – 2.4-8.8; B5 –
0.2-0.9; B6 – 0.12-0.22; B7 – 10.0-24.
AMARANTUL (ştirul sau moţul curca
nului), o “buruiană” de care acum dorim să
scăpăm, este în realitate una din cele mai
utile plante pentru sănătatea noastră şi a
animalelor pe care le folosim drept hrană.
În traducere din limba greacă Amarant
înseamnă ”nemuritor”, ceea ce reflectă aspectul exterior al acestei plante, care arată
întotdeauna proaspătă. Planta are o tradiţie
veche în utilizarea ca hrană şi ca remediu
în medicina populară. Cercetări arheologice efectuate de-a lungul anilor în teritoriile
vechilor civilizaţii: a olmecilor, aztecă, incaşă, au scos la iveală dovezi care arată că
printre puţinele plante care s-au cultivat cu
multe mii de ani în urmă, un loc important
îl ocupă Amarantul.
Planta era deci bine cunoscută de către
toate populaţiile din zona Americii Centrale şi se pare că perioada de maximă utilizare a fost atinsă în timpul civilizaţiei aztece.
Aztecii considerau că folosirea seminţelor
de Amarant în alimentaţie întăreşte atât
corpul cât şi spiritul, iar cu timpul a devenit “părintele mistic” al aztecilor. Era atât
de preţuit, încât servea ca mijloc de plată
a impozitelor către stat. Planta era folosită atât pentru stimularea creşterii copiilor
în primii ani de viaţă, cât şi pentru hrana
militarilor, pentru a le da forţă în timpul
grelelor şi îndelungatelor războaie. După
căderea imperiului aztec a fost interzisă
de către cuceritori cultivarea şi folosirea
Amarantului, ca un mijloc de constrângere
a populaţiei la înfometare şi boli.
Planta a fost uitată câteva sute de ani,
fiind aproape pe cale de dispariţie. Cercetătorii şi oamenii de ştiinţă ai epocii moderne au descoperit Amarantul de pe poziţiile cunoaşterii ştiinţifice şi l-au adus în
actualitate. Este larg valorificat sub formă
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de suplimente alimentare în SUA, China,
India, Australia şi Rusia.
Cercetările ample efectuate în numeroase ţări au confirmat că toate părţile
plantei sunt comestibile, iar valoarea lor
nutritivă este neobişnuit de mare. Astfel:
 conţinutul în proteine este de aproape 2 ori mai mare decât al grâului (până
la 19%);
conţine toţi aminoacizii esenţiali
(9-10%);
au fost identificaţi aproape toţi aminoacizii neesenţiali. Prin conţinutul de
acizi aminaţi esenţiali, proteina din Amarant se compară cu aceea din laptele matern şi este considerată foarte apropiată de
proteina ideală, calculată teoretic;
 conţinutul în minerale este deosebit,
având cantitatea de fosfor, fier şi calciu mai
mare decât alte cereale (porumb, secară,
hrişcă, grâu, orez);
 conţinutul în zaharuri este însă mai
mic decât în cerealele cu care s-a comparat
anterior. Acest fapt îl recomandă pentru
diabetici preferenţial faţă de alte surse alimentare indicate;
 grăsimile care se găsesc în concentraţie mare în seminţele de Amarant se remarcă prin bogăţia acizilor graşi esenţiali,
acizi ce nu pot fi sintetizaţi în organism şi
care sunt de importanţă majoră în principalele reacţii biochimice din organismul
uman;
 în Amarant se găsesc de asemenea:
vitaminele din grupul B, vitamina C, vitamina E, vitamina D, vitamina A, caroteni,
steroizi, diferiţi acizi organici (malic, citric,
succinic);
Din seminţele de amarant se scoate un
ulei pe care ruşii îl numesc ”produsul care
vindecă 1000 boli”. După ani de cercetare,
în curînd vom fi în măsură să îl producem
şi noi.
La aceste două plante am adăugat ţelina, în special frunzele de ţelină (Apium
graveolens)

ŢELINA a fost consumată pentru proprietăţile sale terapeutice încă din antichitate. A fost recomandată în diferite boli de
Dioscoride şi Plinius cel Bătrân. Principiile
active au acţiune: afrodisiacă, antipiretică,
antiscorbutică, aperitivă, stomahică, carminativă, depurativă, diaforetică, diuretică, de regenerator sanguin, hipoglicemiant,
hipotensiv, tonic al sistemului nervos. Este
recomandată în digestii lente, inapetenţă,
astenie, surmenaj, convalescenţe, insuficienţă suprarenală, nervozitate, afecţiuni ale
vezicii urinare, în afecţiuni hepatice, cardiace, pulmonare, metabolice, etc.
Compoziţie chimică: apă (83%), protide (1%), hidraţi de carbon (5%), săruri
minerale, din care sodiu 55 mg %, potasiu
235 mg %, calciu 50 mg %, fosfor 60 mg %,
fier 0,4 mg %, vitamina A 2 mg %, B1 şi B2
0,05 mg %, niacină 0,7 mg %, vitamina C
10 mg %, magneziu, mangan, iod, cupru,
calciu, fosfor, ulei volatil, colină, tirozină,
acid glutamic.
Aşa am obţinut unul din produsele Hofigal, condiţionat la forma de comprimate
de 950 mg, numit FIAMARANT.
Produsul conţine substanţe active din:
 părţile aeriene înflorite de Moţul
curcanului (Amaranthus caudatus) în pulbere şi extract total (proteine, aminoacizi,

hidraţi de carbon, mucilagii, oligoelemente: Ca, Fe, P), vitamina E;
pulbere din frunze de Topinambur
(Helianthus tuberosus) care conţine proteine, glucide, carotenoide, aminoacizi: triptofan, leucină;
pulbere din frunze de Ţelină (Apium
graveolens var. secalinum) care conţine:
glucide; aminoacizi: tirozină, acid glutamic; oligoelemente: Na, K, Ca, Fe, Mg, Mn,
Cu, I; vitamine: A, Bl, B2, niacină, vitamina
C şi excipienţi.
Produsul este un bun supliment alimentar natural datorită compoziţiei chimice complexe, având rol energizant, tonifiant, fortifiant, vitaminizant.
Se „autorecomandă”, având acţiune calmantă, emolientă, diuretică, antiseptică, vitaminizantă, coleretic-colagogă; stimulează
sexualitatea; ca adjuvant în stările de inapetenţă, digestie lentă, ulcer, astenie, surmenaj,
convalescenţă, afecţiuni renale şi hepatice,
bronşite, obezitate, artritism, gută, reumatism, constipaţie. De asemenea, are un rol
important în prevenirea îmbătrânirii.
Precauţii: Nu s-au semnalat efecte secundare la administrarea produsului; nu
are nici un fel de toxicitate.
Mod de administrare: Adulţii pot lua
2-4 comprimate de trei ori pe zi. Copiilor li
se pot administra l-2 comprimate pe zi.
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Adrese utile

UNITATE

ADRESA

TELEFON/FAX

MOBIL

CLEOFARM 1 - Colentina

Şos. Colentina nr. 76, s2

021-240.28.53;
fax: 021-241.15.41

0730.087.692

CLEOFARM 2 - Crângaşi

Calea Crângaşi nr. 87, s6

021-220.02.87;
fax: 021-220.01.93

0730.087.686

FARMACON - Colţea

Str. Colţei nr. 7, s3

021-314.15.45;
fax: 021-315.93.11

0730.087.685

HYM - Malcoci

Str. Malcoci nr. 2B, s5

021-424.22.69/
021-424.22.70

0730.087.687

HOFIGAL - sediu

Intrarea Serelor nr. 2, s4

021-334.51.35/ 021-334.00.26;
fax: 021-334.59.05

0730.087.673

TERAFARM - Tei

Bd. Lacul Tei nr. 65, s2

021-221.18.94;
fax: 021-212.18.93

0730.087.693

VICTORIA - pasaj

Bd. N. Titulescu nr. 3, s1

021-311.70.43;
fax: 021-312.45.30

0730.087.684

Hof Natural Plant Giurgiu
SPIRU - SĂNĂTATEA
Ploieşti
SPIRU- SĂNĂTATEA
Breaza
COMPLEX Terapie Naturală
“Alexandra”
COMPLEX Medical
“HofiMed”

Str. Tineretului, bl. 206,
parter, Giurgiu

0246-221.246

0730.087.698

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

0244-51.90.24;
fax: 0244-40.75.44

-

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

0244-34.32.22;
fax: 0244-34.30.94

-

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

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

-

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

021-240.73.40/
031-808.89.98

0730.087.694

LIDA NATURAL - Constanţa

Constanţa, str. Cişmelei 19,
bl. 3, sc.B, ap. 23

0341-805.257

0721.750.903

FARMACON - Constanţa

Constanţa, str. Mihai Viteazu
nr. 51

0241-515.427

0745.855.536

EMIN & SUN - Constanţa

Constanţa, str. Daliei nr. 6,
str. Baba Novac nr. 1

0241-617.046

MELISSA - Drobeta
Turnu Severin
Policlinica
Comunei Gostinari

Bd. T. Vladimirescu 138, Drobeta
Tr. Severin, jud. Caraş Severin

0352-407.849

Com. Gostinari, jud. Giurgiu

0745.049.234
0788.220.648
–

0731.260.104

În aceste unităţi se acordă consiliere gratuită, iar în unele dintre ele produsele HOFIGAL pot fi cumpărate fără adaos comercial
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Premiu de Excelenţă acordat Directorului
General al HOFIGAL, ing. chim. Ştefan Manea
Miercuri, 18 februarie 2009, cotidianul
„Ultima orã” şi Fundaţia „România 2000” au
organizat Gala Laureaţilor, ediţia a X–a, în
cadrul cãreia au fost premiate personalitãţi
de pe scena politicã, socialã, economicã şi
culturalã.
De-a lungul celor nouă ediţii, printre laureaţii trofeelor Fundaţiei „România 2000” şi
cotidianului „Ultima Oră” s-au numărat Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, căruia în 2000 i-a
fost acordat primul trofeu „Trofeu al fundaţiei”, fostul şef al statului şi preşedinte de
onoare al PSD Ion Iliescu, maestrul Radu Beligan, maestrul Fănuş Neagu, Nicolae Dănilă
- preşedinte BCR, acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, Nicolae Văcăroiu - preşedintele
Curţii de Conturi.
Personalitãţile premiate anul acesta sunt
urmãtoarele:
Trofeul Fundaţiei „România 2000”
„Omul Anului 2008” i-a fost acordat Dlui
Sorin Oprescu.
Trofeele şi premiile de Excelenţã ale Fundaţiei „România 2000” şi cotidianului „Ultima orã” pe anul 2008:

1. Dlui. Acad. Ionel Haiduc - preşedintele
Academiei Române
2. Dnei Felicia Filip - artist liric
3. Dlui. dr. Eldar Hasanov - ambasadorul
extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Azerbaidjan în România
4. Dlui dr. ing. Ştefan Manea - director
general al SC Hofigal SA
5. Dlui Nicolae Dumitru - preşedinte al
grupului de firme NIRO
6. Dlui Sorin Burtea - realizator TVR, coor
donator al emisiunilor economice, membru
al Consiliului de Administraţie al SRTV
7. Dlui Carol Roman - director general al
revistei „Balcanii şi Europa”
8. Dlui Gavril Iosif Chiuzbaian - preşedinte
al Uniunii Juriştilor din România
9. Dlui Radu Graţian Gheţea - preşedinte
al CEC Bank; - preşedinte al Asociaţiei
Române a Bãncilor
10. Dlui dr. Ion Antonio Tache - vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
a Municipiului Bucureşti (CCIB); director al Diviziei de Servicii Petroliere
al PSV Company.
Bucureşti, Şoseaua Colentina nr.76, bl.111, parter, Sector 2; Tel: 021-240.73.40 / 031.808.89.98
Mobil: 0730.087.694; E-mail: doctorhofimed@yahoo.com
www.hofimed.ro

NOU!!!

Masaj şi Reflexoterapie
la Complexul Medical HofiMed
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.
Masajul şi reflexoterapia sunt cele mai
vechi, mai simple, dar si cele mai benefice
proceduri medicale... aşadar, încercaţi-le!!!
Tehnician maseur Elena Gîtiţă

În prag de primăvară Hofigal vă bate la uşa sufletului şi gândului
cu un buchet de versuri legate cu un şnuruleţ de Mărţişor…
Am împletit şi o rază de frumuseţe, sănătate şi iubire pentru ziua
de 8 Martie… Să ne trăiţi şi să vă veseliţi, mulţi ani fericiţi!
PRIMĂVARA

de Virgil Carianopol

Din somnul orb de noapte-ntunecoasă
De unde-au stat departe de frumos
Se reîntorc livezile acasă
În rochii înflorite până jos

Se simte iarăşi mirosul câmpiei
Din nou aruncă soarele pojar
La cântecul înalt al ciocârliei
Ies roadele cu capetele-afar

E primăvară, iarăşi primăvară
Pe fiecare margini de făgaş
Îşi scot strămoşi degetele afară
De ghiocei, de crini, de toporaşi

Aruncă ziua peste tot cu vrăbii
În codri cucii iară-au năvălit
Se bat cu gâtul păsările-n săbii
Şi glasurile-şi dau la ascuţit

