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Între utilitate şi...
atenţia la riscurile
ieşirii din Post
Noţiunile de nutriţie, după părerea
mea, ar trebui să fie cunoscute din clasele VIII-X, după ce s-au făcut primele
ore de chimie şi biochimie. În ziua de
astăzi, când elementele compromiţătoare ale alimentaţiei devin tot mai numeroase şi banul este “a tot stăpânul”,
oamenii ar trebui să primească informaţii calificate în scopul păstrării sănătăţii. De altfel, în foarte multe ţări există emisiuni radio şi televizate în acest
scop, cu atât mai mult cu cât internetul
„oferă” şi informaţii ce pot diminua sau
chiar denatura adevărul.
Nutriţia este o disciplină ştiinţifică
specială, care studiază bazele biochimice şi fiziologice ale alimentaţiei. Necesarul nutritiv al omului, principiile
nutritive din constituţia hranei şi compoziţia principalelor produse alimentare sunt doar câteva din elementele
ce trebuiesc cunoscute pentru o viaţă
sănătoasă.

Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

Astăzi nu se mai îndoieşte nimeni
de antica zicală:
„Eşti ceea ce
mănânci!”
Necesarul nutritiv al organismului
corespunde nevoilor energetice determinate de următorii factori:
l Biosinteza constituenţilor necesari organismului
lMenţinerea temperaturii corpului
l Realizarea lucrului mecanic prin
mişcările corpului
De asemenea, organismul consumă energie spre a realiza activităţi
energetice pentru:
l degradarea alimentelor - catabolism
l refacerea ţesuturilor - anabolism
Cele două activităţi determină metabolismul. Se ştia că suprafaţa corporală şi condiţiile fiziologice vizează
consumul energetic. Denumirea de
metabolism bazal este justificată, pentru că presupune activităţile fiziologice esenţiale: respiraţie, ritm cardiac,

funcţie renală, echilibru osmotic, activitate cerebrală.
Metabolismul bazal este determinat de vârstă (mai mare la tineri, mai
redus la vârstnici) şi, de asemenea, diferă în funcţie de sex (la bărbaţi este
mai mare). Necesarul energetic variază şi aceasta influenţează compoziţia
raţiei alimentar-energetice. Din timpuri foarte vechi, prin simple încercări, a fost stabilită compoziţia optimă
a hranei pentru a fi asigurat necesarul
nutritiv.
Categoriile de nutrienţi sunt: glucidele, lipidele şi proteinele. Privite
energetic, prin prisma cantităţii de căldură eliberată prin catabolism, fiecare categorie are o valoare energetică
proprie: glucide 4,1 kcal/g, lipide 9,3
kcal/g şi 4,1 kcal/g pentru proteine.
Se observă că energia eliberată de lipide este mai mult decât dublă faţă de
a celorlalte două categorii; de aceea se
spune mereu: CONSUMUL MARE DE
GRĂSIMI NU SE RECOMANDĂ DECÂT
CELOR CARE DESFĂŞOARĂ MUNCI FIZICE INTENSE.
- continuare în pagina 44 -
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Învierea Domnului (Paştele)
Sărbătoarea Sărbătorilor
Dacă praznicul Naşterii Domnului este,
prin excelenţă, o sărbătoare a bucuriei şi a familiei, Învierea Domnului este sărbătoarea
transcendenţei, care ne detaşează de lumea
aceasta materială şi ne deschide o perspectivă
nouă, o fereastră spre veşnicia nematerialnică,
făgăduită celor care vor nădăjdui întru Învierea
Domnului nostru Iisus Hristos.
Învierea Domnului (Paştele) este fundamentul credinţei, învăţăturii şi spiritualităţii
creştine, căci „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este atunci propovăduirea noastră, zadarnică
şi credinţa voastră” (I Cor. 15,14)”, spune Sfântul
Apostol Pavel.

Importanţa sărbătorii
Învierii Domnului
Învierea Domnului este un eveniment
central şi unic în istoria lumii, dar depăşeşte şi
redefineşte această istorie, cu toate că actul în
sine este cât se poate de real sau “palpabil”, realitatea istorică a acestuia fiind întărită de apariţiile lui Iisus Hristos după Înviere.
În plan istoric, Învierea lui Hristos izvorăşte
fiinţei umane un curaj de nebănuit. După evenimentele cutremurătoare ale răstignirii, morţii şi îngropării, ucenicii Săi se aflau într-o stare
de lipsă a păcii şi de frică. Stăteau închişi de frica iudeilor, iar Iisus Hristos Cel Înviat “a venit şi
a stat în mijlocul lor şi a zis: Pace vouă!... Şi, suflând asupra lor, le-a zis: Luaţi Duh Sfânt“ (Ioan
XX, 19, 22). De acum înainte întru nădejdea Învierii lui Hristos creştinii nu vor mai experimenta sentimentul de frică de moarte, de singurătate sau deznădejde, conştientizând Pacea
permanentă a Duhului Sfânt prin post şi rugăciune, dar şi Curajul mântuitor al Învierii, căci
ne socotim a fi „morţi păcatului (trupeşte), dar
vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul
nostru” (Romani 6, 11).
Ca şi crearea lumii, tot astfel şi Învierea lui
Iisus Hristos este un fapt istoric dar depăşeşte istoria şi puterea umană de înţelegere căci
este un act care ţine de puterea dumnezeiască şi nu se datoreazã vreunei puteri din natura
omenească sau din mediul înconjurător. Deşi
este atestată prin numeroase mărturii cuprinse atât în Sfânta Scriptură, cât şi în Sfânta Tradiţie – transmise prin “viu grai” – Învierea Domnului rămâne o taină mai presus de mintea şi
cugetul omenesc, cuprinsă şi experimentată
prin credinţă.
Actul de credinţă îsi păstrează şi în acest
caz rolul hotărâtor căci în forma actuală de
existenţă nu ne putem apropia de lucrările şi
de prezenţa lui Dumnezeu prin vedere sau
prin constatare tangibilă, dar le putem experimenta sau împropria prin lucrarea harului
Duhului Sfânt în Biserică. De aceea, praznicul
Învierii Domnului capătă sens şi se actu-
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alizează permanent în spaţiul divin-liturgic al
Bisericii. Prin participarea la sfintele slujbe din
Săptămâna Mare suferim împreună cu Hristos
pentru ca să ne bucurăm împreună cu El prin
Înviere.

Perioada premergătoare
Paştelui – De la Cruce la Înviere
Pentru creştini, a serba Paştele înseamnă
a împropria Patimile, Răstignirea şi Învierea lui
Hristos. Prin participarea la sfintele slujbe din
Săptămâna Mare suferim împreună cu Hristos
pentru ca să ne bucurăm împreună cu El prin
Înviere.
Deşi Biserica Ortodoxă insistă pe importanţa şi folosul postului, slujbele rânduite în
această perioada sunt pline de speranţă si optimism. Pentru a învia, Iisus Hristos şi-a asumat
de bună voie suferinţa şi S-a smerit, fiind scuipat si batjocorit. Prin aceasta, Domnul nostru
Iisus Hristos ne descoperă înţelesul şi profunzimea iubirii. Nu există dragoste fără sacrificiu!
Iubirea Sa este îndelung răbdătoare. Evanghelia de la Ioan, în capitolul 13, ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos, iubind pe ai săi cei din
lume, i-a iubit până la sfarşit.
Nu putem să înţelegem semnificaţia profundă a Învierii Domnului fără să parcurgem
împreună cu El Drumul Crucii. Există două moduri de a serba Paştele: unul exterior, prin care
ne bucurăm alături de cei dragi de prinoasele
pregătite, altul interior, duhovnicesc, care presupune trăire în Hristos. Trăirea duhovnicească
presupune bucuria exterioară şi nu invers. A reduce sărbătoarea Învierii Domnului strict la biologic, la mâncare şi la băutură înseamnă a limita
semnificaţia acestui praznic al praznicelor.
În cartea sa “Foame şi sete după Dumnezeu”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sintetizează înţelesul şi folosul postului. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române subliniază faptul
că în timp ce în diferite ţări unii oameni se îmbolnăvesc de obezitate sau mor prematur din
cauza excesului de hrană, în alte ţări mulţi oameni mor prea devreme din cauza sărăciei şi a
foamei. În acest sens, postul restabileşte echilibrul într-o societate secularizată şi dezorientată.
Asumându-ne Crucea, ne împropriem Învierea. De aceea, nu se poate prăznui Învierea
Domnului din afara Bisericii. Îmbuibarea, desfrânarea, beţia, nu numai că sunt străine duhului sărbătorilor pascale, dar şi opuse acestora.
Biserica îşi îndeamnă fiii săi să ţina postul cu smerenie, să se împace cu semenii lor,
să participe la sfintele slujbe rânduite pentru
această perioadă, să se împărtăşească cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos şi să se bucure, în mod echilibrat, de prinoasele pregătite.
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Semnificaţii şi tradiţii legate
de sărbătoarea Paştelui
Pe lângă aspectul liturgic-sacramental al
sărbătorii Învierii Domnului există şi o dimensiune populară, a datinilor străbune, fiecare zonă
a ţării noastre având tradiţii populare specifice,
a căror varietate reflectă multiplele posibilităţi
şi forme de laudă adusă lui Dumnezeu. Unele
dintre acestea au fost preluate din Vechiul Testament şi îmbogăţite cu noi sensuri în creştinism; altele, deşi păgâne la origine, s-au încreştinat odată cu cei care s-au convertit.
Lumânarea
În noaptea de Înviere, credincioşii care merg
la biserică au grijă să vină cu lumânări pentru„a
lua lumină“. Din candela aflată pe Sfânta Masă,
preotul aprinde o lumânare, apoi, ieşind la credincioşi, le adresează chemarea: „Veniţi de primiţi lumina!“ Astfel, în noaptea Învierii, toate lumânările aprinse din biserică, pe care creştinii
le ţin în mâini pe toată durata slujbei, sunt, de
fapt, o singură lumină, Lumina lui Hristos care
luminează tuturor. Aceasta este dusă de fiecare
la casa sa. Mulţi creştini păstrează restul de lumânare rămasă nearsă din noaptea Învierii şi o
aprind în cursul anului în timp de furtună sau în
cazul în care au un mare necaz în casă. Se poate
folosi şi la primirea Sfintei Împărtăşanii.
Lumânarea este nelipsită la slujbele bisericeşti. Potrivit rânduielilor liturgice, nu se poate
săvârşi Sfânta Liturghie dacă nu sunt lumânări
aprinse. Aceasta înseamnă că lumânarea nu
este un simplu obiect de decor, ci îndeplineşte un rol important în viaţa creştină. Înainte de
toate, lumânarea aprinsă iradiază lumină, luminează, ceea ce trimite cu gândul la Dumnezeu
Însuşi, despre care Sfânta Scriptură ne spune
că este Lumina (1 Ioan 1,5).
De asemenea, lumânarea care arde este
„vie“. Flacăra este într-o continuă mişcare, iar
ceara se consumă încet, încet. Este simbolul
jertfei, care presupune ardere pentru Dumnezeu şi pentru semeni, dăruire de sine. Lumânarea ne aminteşte, astfel, că viaţa noastră trebuie să fie o jertfă, că a înainta pe calea mântuirii
înseamnă, de fapt, asumarea jertfei.
În acelaşi timp, semn al jertfei curate pe care
omul o aduce lui Dumnezeu, lumânarea însăşi
trebuie să fie curată. Se cuvine ca lui Dumnezeu
să-I oferim nu atât ceea ce este mai scump, cât
ceea ce este mai valoros, de cea mai bună calitate, ca răspuns faţă de bunătăţile pe care El le revarsă permanent asupra noastră. De aceea, ar fi
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bine ca omul să nu folosească orice fel de lumânare, ci numai pe cea din ceară de albine. Aceasta nu întâmplător, deoarece albina rămâne
pururea fecioară, iar ceara produsă de ea reprezintă materia cea mai pură. Este un lucru intuit şi
de credincioşi care se străduiesc ca, cel puţin de
Paşti, să aibă lumânări din ceară curată.
Mielul pascal
Tradiţia moştenită din moşi strămoşi în ţara
noastră este ca masa din zilele Paştilor să conţină preparate din carne de miel, încât aproape
nu poate fi gândită această sărbătoare separată de mielul sacrificat cu acest prilej.
Dacă, astăzi, sacrificarea mielului de către
creştini nu mai este un act de cult, în timpul
Vechiului Testament aceasta reprezenta actul
central al Paştelui iudaic. Înaintea trecerii prin
Marea Roşie, deci a eliberării din robia egipteană a poporului evreu, Dumnezeu a instituit, prin Moise, sărbătoarea Paştilor. În ziua de
14 nissan (aprilie), fiecare familie iudaică a sacrificat un miel pe care l-a mâncat fript pe foc,
cu azimă (pâine nedospită) şi ierburi amare. Cu
sângele mielului au fost unse uşile caselor, astfel încât, atunci când moartea a lovit pe cei întâi
născuţi ai egiptenilor, copiii evreilor au scăpat
cu viaţă. Astfel, pentru poporul evreu, Paştile şi
tăierea mielului pascal însemnau amintirea salvării minunate din robia egipteană şi începutul
unei vieţi în libertate. Mielul trebuia să fie de un
an şi integru, să nu aibă nici o meteahnă.
De ce a fost ales acest animal şi nu altul?
Pentru că mielul, prin chipul lui, exprimă blândeţea şi nevinovăţia. În Noul Testament, Hristos foloseşte deseori, în parabolele Sale, mielul
sau oaia pentru a-i desemna pe cei drepţi - în
opoziţie cu caprele, chipul celor răi.
Imaginea mielului este folosită, apoi, de către profeţii Vechiului Testament pentru a-L descrie pe Mesia, pe Mântuitorul Hristos. De exemplu, Isaia, vorbind despre Patima Lui spune: „ca
un miel spre junghiere s-a adus...“ (Is. 53, 7).
Hristos este „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridică păcatul lumii“ (Ioan 1, 29). Prin Jertfa Sa
cea de bunăvoie, a scos pe om din robia păcatului şi a morţii, deschizând din nou calea spre
unirea cu Dumnezeu. Având în Iisus Hristos
adevărata jertfă, creştinii nu mai sunt nevoiţi să
jertfească miei sau alte animale. Tot ceea ce au
de făcut este să se străduiască să devină părtaşi Jertfei lui Hristos, păstrată şi descoperită în
dumnezeiasca Liturghie.
Ouăle roşii
Ouăle roşii nu lipsesc de Paşti de pe masa
creştinilor, dar nici din biserică, unde sunt aduse pentru a fi binecuvântate la sfârşitul slujbei
de Înviere. În perioada pascală, creştinii ciocnesc ouă roşii, rostind unii către alţii: „Hristos a
înviat!“,„Adevărat a înviat!“
Originea colorării ouălor se pierde în negura epocii precreştine, din timpul când anul nou
se serba la echinocţiul de primăvară. Ele erau
date în dar, ca simbol al echilibrului, creaţiei şi

fertilităţii. Obiceiul colorării ouălor s-a transmis
creştinilor, fiind păstrat până în zilele noastre.
Oul roşu simbolizează Învierea Domnului.
După cum puiul de găină sparge coaja oului şi
iese la viaţă, aşa şi Hristos, sfărâmând porţile iadului, a ieşit din mormânt devenind începătură a învierii oamenilor, garanţia învierii tuturor.
Tradiţia a păstrat mai multe legende care
leagă ouăle roşii de Patimile şi Învierea Domnului. Una dintre ele spune că pietrele cu care
l-au bătut evreii pe Hristos, lovindu-se de El,
s-au transformat în ouă roşii. Potrivit unei alte
legende, după ce a fost răstignit Mântuitorul,
cărturarii şi fariseii au făcut un ospăţ de bucurie. În timp ce mâncau, unul dintre ei a spus în
batjocură:„când va învia cocoşul acesta pe care
îl mâncăm, iar ouăle acestea fierte vor deveni
roşii, atunci va învia şi Iisus“. Nu a terminat însă
bine de rostit aceste cuvinte că ouăle au devenit roşii, iar cocoşul a început să bată din aripi.

Pasca
Pasca este un cozonac special care se coace de către gospodinele creştine numai o dată
pe an, de Sfintele Paşti. Ea are formă rotundă,
amintind de coroana lui Hristos, sau dreptunghiulară, asemănătoare mormântului în care a
fost aşezat. La mijloc are imprimată o cruce, iar
pe margini este împodobită cu aluat împletit.
O legendă din Bucovina spune că pasca se
face de pe vremea când umbla Iisus cu ucenicii Săi prin lume. Poposind la un gospodar, la
plecare, acesta le-a pus de mâncare în traiste.
Oprindu-se într-o pădure, apostolii l-au întrebat pe Iisus când va fi Paştile, iar El le-a răspuns
că Paştile va fi atunci când vor găsi pâine de
grâu în traiste. Cum gospodarul la pusese tocmai pâine de grâu, atunci a fost Paştile.
Iepuraşul aducător de ouă
Iepuraşul de Paşti este o inovaţie recentă
care tinde să câştige tot mai mult teren chiar
şi în spaţiul creştin. Simbolul este unul păgân,
legat de Eastre, zeiţa fertilităţii la anglo-saxoni.
Întrucât sărbătoarea păgână dedicată zeiţei
Eastre avea loc primăvara, după încreştinare,
lumea anglo-saxonă a transferat numele acesteia Paştelui creştin, devenind Easter. Simbolul
iepuraşului aducător de ouă a fost dus de emi-

granţii germani în America. De aici s-a răspândit apoi în majoritatea ţărilor creştine.
Astăzi, iepuraşul de Paşti are, mai ales, o
trăsătură comercială: este cel în numele căruia
se oferă cadouri. Un fel de Moş Crăciun al primăverii. Euforia cadourilor„datorate“ iepuraşului de Paşti, lasă pe un plan secundar temelia
pe care se zideşte însăşi credinţa creştină: Învierea Domnului. Oamenii ajung să se preocupe
de o mulţime de lucruri drăguţe la prima vedere, dar care nu îi şi vindecă de problema esenţială - moartea - pe care, numai uniţi cu Hristos
cel Înviat, o pot depăşi.

Biserica şi Statul serbau
împreună Învierea lui Hristos
Potrivit documentelor istorice şi pravilelor
vremii – ca de ex. Matei Basarab cu Pravila de la
Govora, din 1640 sau Vasile Lupu cu Pravila sa
apărută la Iaşi, în 1646 – în secolele XVII – XVIII
familiile domnitoare erau cele ce dădeau exemplul cel mai însemnat pentru păzirea Postului
Paştelui. La Curtea Domnească, în post, ospeţele (mesele festive) erau înlăturate, iar bucătăria
domnească trecea pe mâncăruri de abstinenţă
pe toată durata Postului. În acelaşi timp, domnitorul şi Agia (Poliţia) dădeau porunci straşnice cu
privire la vânzarea de carne la măcelarii pe durata postului. În momentul în care se putea vinde
carne către popor – după terminarea postului –
rigorile impuse erau la fel de mari. Măcelarul cear fi îndrăznit să vândă carnea mai scump se putea aştepta la diferite pedepse, în mod gradat.
În acelaşi timp, atât domnia, cât şi organele
orăşeneşti se îngrijeau de pregătirea alaiurilor
care aveau loc de Înviere, dar şi în zilele următoare. Cu două săptămâni înainte de terminarea Postului Paştelui, slujbaşii domniei alcătuiau ordinea în care urma să se meargă, fie la
Mitropolie, fie la o altă biserică de frunte a oraşului, la Slujba de Înviere. Alaiul urma să fie deschis de domn şi familia sa, apoi urmau boierii
de diferite ranguri, negustorii, breslaşii şi poporul de rând al oraşului.
În cartiere, poporul, sub directa supraveghere a preoţilor de parohii şi îndrumaţi de slujbaşii Agiei (Poliţia), făcea curăţenie în curţi şi uliţe, văruia casele şi gardurile, dregea podurile şi
săvârşea alte activităţi menite a da o faţă nouă
mahalalelor. Mersul la biserică era o regulă generală, de la mic la mare, toate acestea desfăşurându-se fără constrângere, ci din dorinţa întâmpinării Învierii Domnului aşa cum se cuvine
pentru orice român creştin. Pentru tot românul
venirea Sărbătorii Învierii Domnului era cu adevărat un moment de evlavie şi prăznuire.
Păstrând tradiţia şi învăţătura creştină, Biserica Ortodoxă Română se roagă şi astăzi, la fiecare Sfântă Liturghie, pentru “cârmuitorii ţării
noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai satelor şi
pentru iubitoarea de Hristos oaste (armata ţării)”şi asigură asistenţă religioasă prin preoţii din
instituţii (spitale, armată, poliţie, penitenciare).
În acest fel, toţi credincioşii, fie bolnavi, în suferinţă sau în temniţă, se pot bucura de sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
Diac. Dumitru – Ionuţ Popescu
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Sănătatea trupului - plante biblice

BUSUIOCUL

aducător de noroc
şi de curăţire
sufletească
În limba română: ,,Busuioc”; în ebraică: ,,Rihau”; în franceză: ,,Basilic”; în
engleză: ,,Basil”, ,,Sweet basil”, ,,Exotic
basil”; în germană: ,,BasiIienkraut”.
Denumirea ştiinţifică: Ocimum basilicum. Familia Lamiaceae (Labiatae).
Menţiuni şi semnificaţii biblice
În Biblie nu este menţionat Busuiocul.
Similar lui ar fi, în Vechiul Testament, Isopul, cu care se stropeau jertfele şi poporul
în semn de curăţire sufletească; se credea
că acesta aduce noroc în casa omului.
Busuiocul este preţuit mult de poporul
român, care îl consideră o plantă aducătoare de noroc. Încă şi astăzi, mamele din
comunităţile rurale parfumează cămăşile
flăcăilor cu Busuioc, iar fetele, în ajunul Botezului, pun Busuioc sub pernă pentru a-şi
visa iubitul.
Uleiul esenţial de Busuioc (Basil Oil) intră ca ingredient în prepararea Sfântului şi
Marelui Mir.
Descriere ştiinţifică
Specie ierboasă anuală de cultură,
dreaptă, înaltă de 20-60 cm, ramificată de la
bază. Tulpina cu 4 muchii evidente este pă-

roasă, mai ales în partea superioară. Frunzele sunt opuse, ovate, ascuţite la vârf, cu marginea rar dinţată, de 3-5 cm lungime şi 2-2,5
cm lăţime, fără peri şi lucioase, cu peţiol
lung. Florile au caliciul bilabiat, corola albă
sau roză; cele 4 stamine şi mai ales stilul şi
stigmatul ies de sub corolă. Ele sunt grupate
spre partea superioară a ramurilor, formând
inflorescente spicifome întrerupte.
Compoziţie chimică
Planta conţine taninuri, un glicozid şi
saponine, iar seminţele conţin mucilagii.
Componentul cel mai important este uleiul esenţial (0,10 - 0,20%).
Compoziţia chimică a uleiului obţinut
prin antrenare cu vapori de apă din frunze
şi vârfurile florale diferă în funcţie de chemotipul de la care provine materia primă.
Uleiul esenţial conţine circa 70-80% metil cavicol şi cantităţi mai mici de linalol,
α-pinen, cinamat de metil, camfor, eugenol, acid oleanolic, limonene, citronelol,
anetol, p-sitosterol etc.
Acţiune farmacologică
Este puţin studiat la noi din punct de
vedere farmacodinamic. În medicina tradi-

ţională, Busuiocului i se atribuie numeroase acţiuni:
lstimulent al digestiei, lantiseptic
intestinal, lcarminativ, ldiuretic, lantiinflamator renal şi al intestinului subţire,
lantiseptic pulmonar, lantiftingic, lfebrifug, lgalactagog etc.
Utilizări
Cele bazate pe medicină tradiţională în:
lcolici intestinale, lbalonări, lguturai, lbronşită acută şi cronică, ldureri de
cap, linfecţii urinare, lcandidoze, lanorexie, lcolită de fermentaţie etc.
Mod de administrare
Intern. Sunt numeroase reţete empirice care recomandă utilizarea Busuiocului
sub formă de infuzie, 1-2 linguriţe proaspete sau uscate de frunze la o cană de
apă, în stări de nelinişte şi agitaţie, dureri
de cap, migrene. Se recomandă femeilor
după naştere şi în timpul alăptării.
Extern. Se utilizează sub formă de gargară în candidoze bucale.
Contraindicaţii
Din cauza conţinutului foarte ridicat în
metil carvicol, nu se utilizează în aromaterapie, cel mult în inhalaţii cu infuzia preparată
din plantă. Uleiul esenţial ca atare are acţiune iritantă la nivelul pielii şi mucoaselor.
“Plante şi miresme biblice”,
Bojor Ov., Dumitru R.

Produse Hofigal cu busuioc
4
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Spondiloza şi boala artrozică
vertebroperiferică
S

pondiloza se mai numeşte şi
artroză vertebrală. Leziunea
interesează vertebra şi discul
intervertebral.
Fiecare disc este alcătuit din două părţi:
nucleul pulpos şi inelul fibros. Nucleul pulpos, care ocupă zona centrală, funcţionează ca o bilă care se deplasează în toate direcţiile, după fiecare mişcare. Discul suferă
o involuţie începând de la etatea de aprox.
30 de ani, mai ales daca se adaugă şi factorul traumatic. Corpul vertebral prezintă
leziuni degenerative caracteristice sub forma unor excrescenţe sau prelungiri osoase
numite osteofite (ciocuri).
Spondiloza este o boală care se manifestă prin durere şi limitarea mişcării, îndeosebi la persoanele în vârstă, dar poate
fi întâlnită şi la persoane sub 50 de ani şi
chiar la tineri sportivi de performanţă (gimnaşti, halterofili etc.) sau tineri ce muncesc
în construcţii, în port. Trebuie să precizăm

că spondiloza afectează toată coloana vertebrală, în special zona cervicală (ceafa) şi
zona lombară (mijlocul).
Toate formele de reumatisme degenerative se dezvoltă atunci când s-au acumulat cantitativ o serie de tulburări în structura şi fiziologia aparatului locomotor.
Leziunile anatomice articulare şi vertebrale pot fi compensate dacă musculatura îşi
păstrează integritatea şi asigură contenţia
normală a vertebrelor sau a oaselor care
alcătuiesc articulaţiile. În practica medicală
curentă se diagnostichează în mod întâmplător spondiloza şi artroza în proporţie de
30% cu ocazia examenelor generale, fără
ca aceşti subiecţi să prezinte vreo suferinţă. În schimb, examenele radiografice relevă numeroase osteofite.
Aceste observaţii demonstrează încă o
dată că osteofitul nu este un element cauzat de artroză şi spondiloză.

Durerea şi disconfortul articular apar
numai atunci când scade tonusul muscular
şi apar poziţiile vicioase prin deplasări ale
discului intervertebral şi leziunile menis-

cale la nivelul genunchilor. Aceste modificări constituie factori de iritare a formaţiunilor nervoase din vecinătate. Restaurarea
tonusului muscular reface axialitatea articulară, explicând de ce la un număr apreciabil de subiecţi nu întâlnim simptomatologia dureroasă.
Sublinierea aceasta este necesară pentru a demonstra că spondiloza şi artroza nu pot fi considerate boli, decât atunci
când apar dureri nevralgice de tip sciatic,
cervicobrahial sau lumbago, torticolis, etc.
Trebuie deci reţinut că prezenţa osteofitozei articulare sau vertebrale reprezintă o
etapă reparatorie care poate fi compensată dacă musculatura este tonică.
Prezenţa osteofitelor nu înseamnă
neapărat suferinţă atâta vreme cât raporturile axelor osoase sunt normale şi
menţinute de un sistem muscular integru. În practică s-au întâlnit numeroase
osteofite, cu ocazia unor radiografii la
un lot de sportivi care practicau atletica grea, fără ca aceştia să acuze vreo suferinţă. În momentul în care au abandonat sportul şi au părăsit antrenamentele
a apărut simptomatologia dureroasă ca
urmare a scăderii tonusului muscular şi
împovărarea coloanei vertebrale în urma
creşterii în greutate.
- continuare în pagina 6 -
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- continuare din pagina 5 Apariţia obezităţii constituie un factor
de agravare a suferinţelor bolnavilor cu
spondiloză, prin împovărarea articulaţiilor
şi a coloanei vertebrale, acest lucru fiind
observat atât în cazul sportivilor de performanţă în momentul retragerii cât şi la
vârstnicii sedentari.
Combaterea obezităţii prin dietă hipocalorică cu refacerea echilibrului muscular
prin gimnastică medicală zilnică duce la
dispariţia suferinţelor bolnavilor cu artroză
şi spondiloză.
Un alt factor care poate declanşa suferinţa la bolnavii cu afecţiuni reumatismale
degenerative se datorează scăderii în mod
brusc a greutăţii corporale, care antrenează hipotonia musculaturii scheletate.
La bolnavii slabi, musculatura nu mai
joacă rol de chingă pentru vertebre, favorizând deplasări (spondilolistezis) sau accentuări ale curburilor coloanei, mărind
solicitarea în aceste zone, solicitare care va
agrava procesele degenerative.
În concluzie, subliniem că spondiloza
şi artroza nu sunt resimţite de bolnavi, indiferent de numărul osteofitelor relevate
pe radiografii, dacă se menţine greutatea
normală a corpului şi buna funcţionare a
muşchilor scheletali.
Baza tratamentului profilactic şi curativ
o asigură gimnastica zilnică executată cu
perseverenţă şi corectarea precoce a poziţiilor vicioase ale coloanei cervicale în timpul şi la sfârşitul activităţii profesionale.
La toate acestea putem adăuga o serie
de remedii naturale care să ajute inflamaţia
de la nivelul articulaţiilor şi refacerea cartilajului, mineralizarea oaselor, cum ar fi:
 Coenzima Q10 în ulei de cătină forte,
Condartroz, Cătinofort, Spirulină cu extract
total de cătină, Polivitamine naturale cu
calciu şi magneziu, Complet antioxidant;
gama de gemoterapice: gemoderivat de Brad alb, Pin, Viţa de vie, Salcie, Frasin;
tincturi: coada calului, păpădie.



Coenzima Q10 în ulei de cătină
forte conţine: coenzima Q10, ulei
de cătină (Hippophae oleum) şi lecitină.
Este un produs destinat suplimentării
dietei pentru asigurarea unui aport adecvat de nutrienţi şi substanţe bioactive pentru exercitarea proprietăţilor funcţionale:
antioxidante; de încetinire a procesului de
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îmbătrânire al organismului; de îmbunătăţire a proprietăţilor reologice ale sângelui;
de creştere a contractilităţii miocardului
şi a muşchilor 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.



Condartroz conţine: glucozamin
sulfat, condroitin sulfat şi extract
de cătină (Hippophae rhamnoides). Este un
produs destinat suplimentării dietei pentru asigurarea aportului de nutrienţi şi substanţe bioactive necesar menţinerii integrităţii structurale şi funcţionale a
aparatului osteo-articular şi protecţia acestuia în condiţii de efort fizic crescut la sportivi de performanţă, persoane cu profesii
care presupun efort fizic prelungit, la persoane în vârstă cu modificări ale articulaţiilor datorate procesului de îmbătrânire.
Contribuie la refacerea şi prevenirea deteriorării cartilagiilor; are efect remineralizant, vitaminizant şi de completare a deficienţelor nutriţionale ale organismului;
contribuie la ameliorarea durerilor articulare prin regenerarea cartilajului; cardioprotector; antiaterosclerotic; hepatoprotector; imunomodulator;
antioxidant
puternic; antisenescent (opreşte sau încetineşte procesul de îmbătrânire).



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). Este un supliment alimentar cu proprietăţi vitaminizante, de remineralizare a
organismului, de completare a deficienţelor nutriţionale, de protecţie a celulei hepatice, imunomodulatoare, antiaterosclerotică, antioxidantă, de creştere a rezistenţei la
efort fizic şi intelectual prin aport energetic mărit, antianemică.

Sfaturi de sezon



Spirulina cu extract total de cătină (comprimat) conţine biomasă Spirulina Platensis, extract de cătină
concentrat (Hyppophae rhamnoides). Este
un 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.



Polivitamine naturale de Hofigal cu calciu şi magneziu conţin
ulei de cătină (Hippophae rhamnoides), săruri de Mg şi Ca. Este un produs destinat
suplimentării dietei necesar pentru asigu
rarea aportului de nutrienţi şi substanţe
bioactive pentru susţinerea funcţiilor metabolice ale organismului şi menţinerea
stării de sănătate. Are efecte pozitive datorită proprietăţilor şi acţiunilor: vitaminizantă, antianemică; hepatoprotectoare,
antiaterosclerotică, antioxidantă; imunomodulatoare; de creştere a rezistenţei la
efort fizic şi intelectual prin aport energetic mărit; de remineralizare a organismului
(calciul este esenţial pentru transmiterea
impulsului nervos, contracţia musculară,
funcţia cardiacă şi permeabilitatea capilarelor şi membranelor celulare; magneziul
joacă un rol vital în diferite activităţi enzi-

matice, în transmiterea impulsului nervos
şi excitabilitatea musculară).



Complet antioxidant, conţine
extract de seminţe de Struguri (Vitis vinifera - semen), biomasă Spirulină (Spi
rulina platensis), extract din fructe de Afin
(Vaccinium myrtillus - fructus), fructe de
Cătină pulbere (Hippophae rhamnoides fructus), frunze şi flori de Amarant pulbere (Amaranthus caudatus - herba). Este un
produs destinat suplimentării dietei cu necesarul de nutrienţi şi substanţe bioactive cu proprietăţi funcţionale antioxidante,
antiinflamatoare, antiedematoase, revigorante şi de reechilibrare a metabolismului
(proteic, lipidic, vitaminic şi mineral), tonic
general, energizant. Are rol antioxidant
(împiedicarea acţiunii nocive a radicalilor
liberi superoxidici), vitaminizant şi tonifiant general; indicat ca adjuvant în regimul
alimentar din tratamentul complex igienodietetic al unor afecţiuni cardiovasculare.

alfa2- şi beta-globuline, beta-lipoproteine,
gama globuline) şi a colesterolului total,
uşoară acţiune ambivalentă asupra trombelastogramei.



Gemoderivat din muguri de frasin (Fraxinus excelsior) are acţiune
ca drenor renal şi biliar (acţiune diuretică,
uricozurică, hipocolesterolemiantă), acţiune antiinflamatorie, antiexudativă, tonică.
Dr. Alice Hogea



Gemoderivat din muguri de
brad alb (Abies alba Miller, Abies
pectinata) 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.



Gemoderivat din muguri de
pin (Pinus montana Mill.) are acţiune antiinflamatorie asupra tuturor cartilagiilor articulare, remineralizantă şi regeneratoare a ţesutului osos. Acţiunea se
extinde atât asupra metabolismului protidic (prin corectarea hipo- alfa 2, beta şi
gamma-globulinemiei şi corectarea nivelului albuminelor) cât şi asupra metabolismului lipidelor şi lipoproteinelor (prin diminuarea nivelului colesterolului total şi a
ß-lipoproteinelor).



Gemoderivat din scoarţă de
salcie (Salix alba) are acţiune antiinflamatorie în special asupra aparatului
musculo-scheletal, antipiretică, antialgică.



Gemoderivat din mlădiţe de
viţă de vie (Vitis vinifera) are acţiune antiinflamatorie (în inflamaţiile cronice şi recidivante ale aparatului osteoarticular), imunomodulatorie, stimulează
sistemul reticuloendotelial, normalizează
valorile proteinelor serice (albumine, alfa1-,
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Astenia de primăvară
- remedii naturale Î

n sfârşit, primăvara bate la uşă.
Doar că acum, în prag de
primăvară, mulţi dintre noi
resimt o stare de oboseală generală
însoţită de slăbiciune fizică, deşi
organismul este sănătos. Datorită
simptomelor de oboseală sau chiar de
epuizare fizică, astenia de primăvară
este adesea confundată cu diferite boli.

Astenia de primăvară provoacă o stare de oboseală diferită de cea resimţită
după un efort fizic sau intelectual prelungit şi apare în urma unei diminuări profunde a resurselor energetice ale organismului uman. De aceea, cele mai mici eforturi
epuizează resursele fizice, iar starea psihică
a individului stă sub semnul iritabilităţii, al
indispoziţiei şi al melancoliei.

Ce este astenia de primăvară?
Primăvara este un anotimp dificil pentru unii dintre noi. Organismul este epuizat,
lipsit de vitalitate şi forţă din cauza carenţelor alimentare, deoarece iarna se consumă multe alimente conservate, care au un
aport redus de vitamine şi săruri minerale. În această perioadă, organismul nostru
trebuie să facă faţă nu doar schimbărilor
de temperatură şi luminozităţii crescute,
dar este nevoit să se adapteze unui nou
stil de viaţă. Pentru aceasta, el are nevoie
de resurse energetice. Aceste lucruri duc la
un dezechilibru în organism şi astfel, apare astenia de primăvară. Chiar dacă iarna
a fost blândă, e posibil ca astenia să apară pentru că trecerea de la un anotimp la
altul ne influenţeaza tonusul general al organismului. În primul rând, trebuie să ştim
că astenia nu este o boală propriu-zisă, ci
un simptom, o tulburare, o stare a organismului obosit, lipsit de energie si vitalitate.
Astenia de primăvară poate avea diverse cauze şi se poate prezenta sub diferite forme, deoarece afectează individul atât
în sfera psihică, intelectuală cât şi în cea fizică, somatică.
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Cum ştim dacă s-a instalat
astenia de primăvară?
Există mai multe simptome care indică
o posibilă astenie. Cele mai frecvente dintre ele sunt:

Stări de continuă oboseală şi somnolenţă
 Lipsă de energie

Pasivitate şi putere de concentrare redusă

Disconfort, iritabilitate, anxietate (stări
de nelinişte permanentă)
 Dureri de cap, palpitaţii, ameţeli
 Lipsa tonusului şi scăderea formei fizice
 Sentimentul de vinovăţie

Scăderea sau creşterea poftei de mâncare şi, implicit, probleme legate de
greutate

Consecinţele asteniei
de primăvară
De cele mai multe ori însă astenia nu
vine singură. O dată cu ea se instalează
adesea, şi o formă uşoară de depresie, care
se caracterizează printr-o continuă stare de
tristeţe şi pierderea încrederii în sine. Partea
gravă este că, după dispariţia asteniei, depresia rămâne. Ea necesită, în cele mai multe cazuri, tratament de specialitate.
Atunci când suferim de astenie, nu mai
suntem la fel de ordonaţi, de atenţi şi de
prompţi în rezolvarea anumitor probleme.
Aşadar, astenia ne afectează nu doar viaţa
personală, ci şi performanţele la locul de
muncă.
Chiar dacă suntem persoane calde şi
sociabile, s-ar putea ca, în această perioadă, să manifestăm o oarecare indiferenţă
faţă de cei apropiaţi.
Astenia de primăvară are efecte negative şi asupra sănătăţii noastre fizice. Una
dintre bolile pe care le determină este anemia. Cauzele acesteia se regăsesc, evident,
în deficitul de vitamine şi minerale cu care
ne confruntăm în această perioadă.
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Combaterea efectelor
asteniei de primăvară
Cele mai bune remedii pentru tratarea
asteniei de primăvară se regăsesc în alimentaţie, în odihnă, în exerciţiile fizice şi în
remediile naturale.
1. Alimentaţia
În această perioadă, este bine să consumăm cât mai multe legume proaspete.
Ele sunt bogate în vitamine şi cresc rezistenţa organismului. Astfel, salata verde, urzicile şi spanacul sunt recomandate în tratarea asteniei. Alte alimente utile în astenia
de primăvară sunt fructele, în special cele
cu un conţinut bogat în vitamina C, cum
sunt merele şi citricele. De asemenea, măceşele contribuie la reducerea stărilor de
oboseală cronică. O altă recomandare este
să consumăm cât mai multe lichide (cura
de diureză=1,5-2 l), deoarece acestea detoxifică organismul.
2. Mişcarea
Fie că mergem la sală, fie că preferăm
o plimbare prin parc, în aer liber, mişcarea
este esenţială în această perioadă. Astfel,
ne vom ajuta organismul să se adapteze
mai uşor la schimbările cărora trebuie să le
facă faţă. În plus, mişcarea este o sursă de
energie, de care avem atât de mare nevoie
la început de primăvară.
3. Odihna
Pentru că în timpul somnului organismul nostru se reface şi acumulează energie pentru ziua următoare, este important
să ne respectăm orele de somn. Astfel,
vom face faţă mai bine efectelor negative
ale asteniei.
4. Cură de vitamine şi minerale
Dacă suferim de simptome severe ale
asteniei, atunci s-ar putea ca vitaminele pe
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care organismul nostru le ia din alimente
să nu fie suficiente. Prin urmare, avem nevoie de suplimente alimentare. De reţinut
este faptul că, acestea nu înlocuiesc o alimentaţie variată, ci o completează.
Astfel, vitaminele A şi C cresc rezistenţa organismului la infecţii, iar vitamina B12
combate anemia. Fierul creşte rezistenţa
organismului la infecţii.
Fitoterapia a fost întotdeauna o bună
sursă de revigorare a organismului şi chiar
de combatere a unor patologii sezoniere.
În acest sens, compania HOFIGAL a
conceput o serie de suplimente alimentare cu compoziţie fitocomplexă, care să
vină în ajutorul persoanelor cu carenţe
de minerale şi vitamine. Pentru asigurarea unui aport optim de substanţe nutritive vă recomandăm următoarele produse
Hofigal, spre a fi consumate în cure de
câte 3 luni, separate de pauze de o lună:

prin creşterea rezistenţei nespecifice a organismului (compusul realizează o însumare a efectelor imunostimulatoare ale
extractului de echinacea şi ale vitaminei C,
iar aportul bine dozat de zinc creşte activitatea a peste 300 de enzime care joacă rol
important în scăderea proceselor inflamatorii şi întărirea sistemului imunitar); contribuie la diminuarea formării radicalilor
liberi, atenuând îmbătrânirea ţesuturilor,
la refacerea sistemului imunitar şi la creşterea rezistenţei organismului la efort fizic
şi intelectual.



Hofimun are în compoziţia sa: extract concentrat de Echinacea, gluconat de zinc, vitamina C. Este utilizat în
scop adjuvant al antibioterapiei pentru
prevenirea şi tratarea IACRS; are acţiune
antiinflamatoare şi imunostimulatoare,



Polivitamine naturale cu calciu
şi magneziu – este recomandat în
dezechilibre minerale şi vitaminice ca: hipocalcemie, hipomagnezemie, anemie,
disfuncţii metabolice, astenie fizică şi psihică, persoanelor expuse unui stres permanent.



Complet antioxidant – se adresează tuturor categoriilor de vârstă (de
la copiii de 3 ani până la vârsta maturităţii). Datorită compoziţiei sale cu amarant,
topinambur şi spirulină asigură necesarul
de minerale (Na, K, Ca, P, Fe, Mg, Mn, Cu,
I), vitamine, aminoacizi, acizi graşi saturaţi
şi nesaturaţi, flavonoide, lecitine, vitamine
(A, B1, B2). Este recomandat într-o gamă variată de afecţiuni, efectul său principal fiind de echilibrare completă a organismului, împiedicarea formării radicalilor liberi
şi combaterea fenomenelor de îmbătrânire prematură.



Spirulină cu extract total de cătină - 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 si 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 bio
active (fosfor, calciu, fier, magneziu, potasiu), precum şi acizi graşi esenţiali.

şi flavonoizi, fiind recomandat pentru acţiunea sa puternic antioxidantă; astfel, la copii este prescris în stări de deficienţe imunologice (IACRS recurente), rahitism. În
cazul adulţilor este recomandat în osteoporoză, osteopenie, hipovitaminoză C.



Hof.Imun forte este un supliment
alimentar fitocomplex cu rol de reechilibrare a mecanismelor de apărare ale
organismului şi efecte de prevenire a unor
afecţiuni virale intercurente, de creştere a rezistenţei imune faţă de germeni microbieni
şi micotici. Este recomandat în: infecţii acute şi cronice ale căilor respiratorii superioare
(angine, faringite, laringite, bronşite), profilactic în perioade cu risc crescut de infecţii
cu virusuri gripale, efect sudorific în stările
febrile; herpes recidivant cu episoade de
erupţii cutaneo-mucoase frecvente; infecţii
ale tractului urinar, procese inflamatorii din
sfera uro-genitală; imunodepresie post-chimioterapie şi radioterapie; infecţii cutanate
bacteriene (acnee, furunculoze); psoriazis,
neurodermite; boli cronice cardio-vasculare
asociate cu hipercolesterolemie; adjuvant
în tratamentul ulcerelor gastro-duodenale;
tonic în perioada de suprasolicitare fizică şi
intelectuală, surmenaj.



Flavovit C – este constituit dintr-o
asociere armonioasă de vitamina C



Gemoderivat din mlădiţe de măceş – prezintă o acţiune antiinflamatorie, antialergică, osteoblastică, fiind
recomandat în întârzierile de creştere la
copii, decalcifieri osoase şi demineralizări
infantile, osteoporoză post-menopauză,
hipovitaminoze.



Extravit-M - conţine extract total
din fructe de măceş bogat în principii active naturale ca: vitamine hidrosolubile (B1, B2, C), vitamine liposolubile (A, D,
E, F), microelemente (K, Mg, Ca, Fe), flavone, taninuri; zaharuri ca săruri ale acidului
malic şi fumaric produc o puternică acţiune de fortificare şi energizare. Are acţiune
biotrofică asupra organismului uman, acţiune imuno-stimulatoare, crescând efectiv apărarea naturală a organismului. Este
recomandat în refacerea şi tonifierea organismului după oboseală, stres, epuizare,
boli grave, avitaminoze, perioade de creştere, eforturi fizice şi intelectuale (la copii
şcolari, adulţi, vîrstnici, sportivi, gravide,
mame care alaptează).
Dr Iulia Hobeanu - burghiu
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Recomandări fitoterapeutice
pentru cele mai frecvente
afecţiuni dermatologice
Acneea se manifestă prin inflamarea
glandelor sebacee la care se adaugă de
cele mai multe ori, o infecţie microbiană.
Pe lânga tratamentul alopat de bază se recomandă şi tratament fitoterapeutic atât
pentru uz intern (plante care conţin diuretice şi uleiuri esenţiale), cât şi pentru uz extern (plante cu efecte antiseptice, calmante, cicatrizante)
Regim alimentar:
fară grăsimi animale sau grăsimi vegetale hidrogenate (unele tipuri de
margarină), carne rosie grasă, carne de pasare cu pielită, toate cărnurile prajite.
sunt interzise toate alimentele care
conţin aditive şi conservanţi, apele
carbo-gazoase, ciocolata, alcoolul şi băuturile comerciale cu coloranţi şi arome artificiale.
medicamentele care conţin ioduri,
la fel şi sarea iodată;
se recomandă urmărirea atentă a fiecărui aliment care activează apariţia acneei şi eliminarea acestuia cel puţin
2 luni;
este indicată apa de izvor, apa plată
sau cea obţinută prin filtrare.
Tratamentul fitoterapeutic complementar celui alopat constă în:
- Intern: Depurin, Tinctură de trei fraţi
pătaţi, Tinctură de păpădie, Coacăz negru, Ulm, Nuc (gemoderivate), ceaiuri: anghinare, cicoare, brusture, coada şoricelului etc.
- Extern: Trilavanda, Acneogel, aplicaţii
locale cu infuzie de: muşetel, gălbenele, cicoare, salvie, conuri de hamei etc..

l
l
l
l
l

Eczema: afecţiune cutanată alergică
foarte frecventă, caracterizată clinic prin
pusee eruptive inflamatorii superficiale cu
eritem, edem, papule, vezicule, scuame şi
cruste cu tendinţă la extindere, recidivare
şi cronicizare.
În tratamentul eczemei, fitoterapia
este nu numai un ,,adjuvant’’, dar şi o me-
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todă teraputică eficientă. Pentru uz intern
se recomandă în special plante cu acţiune
calmantă şi diuretică, iar pentru uz extern
specii de plante cu acţiune antiseptică, cicatrizantă şi emolientă.
Regimul alimentar recomandat în eczema acută: în primele 2-3 zile regimul este
exclusiv lactat 1-1,5 l/lapte/zi (exceptând cazurile de intoleranţă la acest aliment). Dacă
acesta este bine tolerat, se prescrie timp de
2 zile bulionul de legume (cartofi, morcovi,
etc) sau timp de 3-5 zile regimul Kempner,
compus din făinoase (în special orez preparat cu unt sau apă zaharată, fructe (ca
atare sau sub formă de gemuri) şi dulciuri
(zahăr sau lichide zaharate ca siropul, ceaiul). Se suprimă sarea. Ulterior se dau: iaurt,
smântână, brânză proaspătă de vacă, puţin
unt, făinoase (orez, griş, macaroane), legume (supe, sufleuri, piure), fructe, compoturi,
dulciuri (marmeladă, miere). Carnea fiartă
sau friptă se foloseşte cu prudentă.
Pentru eczema cronică alimentele interzise: carne de porc, peşte, crustacee,
vânat, conserve, sărături, ouă, sosuri, tocături, brânză fermentată, varză, spanac,
fasole uscată, fragi, căpşuni, ciocolată, cacao, cafea neagră, ceai tare, alcool, condimente, prajituri.
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Alimente permise: lapte si derivate (iaurt, smântână, brânză proaspătă de vacă,
unt) făinoase, legume verzi (cu excepţia
celor menţionate mai sus), în supe, soteuri, piure, ghiveci preparat cu unt, dulciuri
(marmeladă, dulceată, miere, jeleuri); fructe bine coapte sau în compot; carne de viţel, vită slabă, pasăre (rasol sau grătar), pâine uscată, biscuiţi.
Tratamentul fitoterapeutic: pentru
eczeme acute se recomandă gemoderivatele de Coacăz negru şi Ulm la care se poate adăuga cel de Nuc în cazul leziunilor suprainfectate. Dacă eczema este alergică se
recomandă gemoderivatul de Ulm în asociere cu o combinaţie antialergică: Coacăz
negru, Fag şi Rozmarin. Pentru eczemele cronice se indică: Depurin, Tinctură de
trei fraţi pătaţi, Tinctură de păpădie, ceaiuri: muşetel, rădăcina de brusture, coada
şoricelului, tei, soc, etc. Local se poate aplica Gel Epifin cu acţiune calmantă, antiseptică, antipruriginoasă.
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Urticaria este o afecţiune alergică cutaneo-mucoasă ce se caracterizează printr-o erupţie tranzitorie de papule şi plăci
eritemato-edematoase apărute brusc, iniţial pruriginoase, similare celor care apar la
atingerea pielii cu o urzică. Primul pas terapeutic constă în îndepărtarea agentului cauzal (alimentar sau medicamentos), dacă
acesta se cunoaşte sau se încearcă depistarea lui. În urticariile cronice agentul etiologic rămâne de obicei necunoscut. Este extrem de important regimul alimentar din
care trebuie excluse alimentele alergizante
şi histaminoformatoare (aditivi şi conservanţi alimentari, peşte, ouă, lapte, smântănă, lapte praf, nuci, alune ciocolată etc).
Fitoterapia recomandă ca tratament
adjuvant atât în urticaria acută, cât şi în cea
cronică gemoderivatul de Coacăz negru
la care se poate asocia cel de Arin negru
– cu acţiune antiinflamatorie generală şi
stimulantă pentru corticosuprarenală. De
asemenea se pot adăuga ceaiuri de coada şoricelului şi galbenele pentru acţiunea
antiinflamatorie.
Herpes simplex se caracterizează
clinic prin prezenţa veziculelor grupate în
buchet pe o bază eritematoasă, asociate
uneori cu semne generale şi o simptomatologie locală (dureri, senzaţie de arsură).
Tratament: nu există un tratament specific
capabil să sterilizeze organismul de virusul
herpetic care rămâne în stare de latenţă în
ganglionii nervoşi determinând apariţia
recidivelor. Fitoterapia recomandă ca tratament adjuvant pe cale internă: Ulm – gemoderivat, Măceş gemoderivat, Echinaceea (Hofimun sau Hofimun Forte), vitamina
C (Flavovit C sau Extravit M). Local: aplicaţii
cu Trilavanda, ulei volatil de lavandă.
Arsurile sunt leziuni cutanate produse prin distrugerea tisulară determinată de
expunerea la temperaturi ridicate. De asemenea, arsurile pielii pot fi produse de curentul electric, sau chimic, prin contactul
cu o substanţă acidă sau alcalin. În funcţie
de durata şi intensitatea expunerii şi de tipul leziunilor se descriu 4 grade de arsuri.
Prima măsură de tratament local în arsurile

de grad I şi II constă în imersia zonei afectate în apă rece, eventual alcool diluat în apă
(părţi egale). Aceasta opreşte evoluţia şi diminuează durerea.
Fitoterapia se recomandă doar în cazul arsurilor locale mai uşoare. În acest caz
tratamentul extern se face cu plante care
conţin substanţe active antiseptice, flavonoizi şi taninuri capabile să grăbească cicatrizarea ţesutului lezat. Astfel: ulei de
cătină, Epifin gel, spălături locale cu soluţii extractive apoase preparate din flori de
muşetel, flori de coada şoricelului, flori de
gălbenele, sunătoare, muguri de plop etc.
Psoriazis: afecţiune epidermică proliferativă cronică ce apare pe fondul unei
predispoziţii genetice, exprimată clinic
sub acţiunea declanşatoare a mai multor
factori: emoţionali, climatici, infecţioşi, traumatici, etc. Leziunile tipice de psoriazis
sunt reprezentate de plăci eritematoase,
bine delimitate, acoperite de scuame lamelare, alb-sidefii, dispuse pluristratificat,
uşor detaşabile.
Fitoterapia se recomandă în forma clinică cea mai uşoară (psoriazis vulgar) şi în
tratamenul profilactic care se referă la prevenirea recidivelor, a agravării şi a transformării unui psoriazis vulgar într-o formă
exudativă, mai severă.
Tratmentul igieno-dietetic constă în:
l
evitarea stresului, a emoţiilor puternice,
a activităţilor intens solicitante;
l evitarea traumatismelor;
l
regim de viaţă echilibrată, cure suficiente de odihnă şi cu evitarea exceselor de
orice fel;
l evitarea infecţiilor intercurente;
l
fară alcool, unii autori recomandă regim
hipocaloric, hipoglucidic, hiposodat;
l
evitarea alimentelor excitante nervoase:
cafea, ciocolată, cacao, coca-cola, condimente, etc
l
regim alimentar bazat pe ulei de peşte
care conţine acizi grasi nesaturaţi (cu acţiune antiinflamatorie) se poate dovedi
util în unele cazuri.
Fitoterapia recomandă intern: Coacăz
negru gemoderivat (antiinflamator), Secara gemoderivat (cu acţiune rezolutivă asupra leziunilor psoriazice şi psoriziforme),
Coenzima Q10 în ulei de cătină, Spirulină,
Ulei de cătină, Depurin, Tinctură de trei
fraţi pătaţi, Tei argintiu – gemoderivat, Lavanda - macerat uleios, Passiflora - tablete
(pentru influenţarea componentei neuro-

psihice). Extern se poate aplica Crema Spirulin ca atare sau în amestec cu 10-20 pic
ulei de cătină.
Micozele cutaneo-mucoase sunt
afecţiuni frecvent întâlnite în practica medicală, sunt produse de fungi, care afectează cu predilecţie pielea şi anexele acesteia. Fitoterapia oferă un tratament adjuvant
care se recomandă în funcţie de localizarea micozei astfel:
n Cavitatea bucală: Hofident, Bucoprotect gel, Lemn câinesc gemoderivat,
tinctura de gălbenele, etc
nZona ano-genitală: Plantintim gel şi
soluţie aplicate local, iar intern: Nuc gemoderivat, tinctură echinacea.
nMembre inferioare: Pedisan gel, tinctură de gălbenele.
Dr. Aniela RĂducĂ
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Îngrijirea părului

în sezonul de primăvară
N

imic nu e mai plăcut pentru
o femeie decât să i se spună
că arată bine, frumoasă,
odihnită, proaspătă ca o zi de
primăvară. Anotimpul renaşterii,
bucuriei, al reîmprospătării
trebuie primit cum se cuvine şi
omagiat prin frumuseţe.

Iarna, care tocmai a plecat, deşi frumoasă cu poezia ei, ridică totuşi o serie de
probleme legate de îngrijirea cosmetică.
Uneori, putem ieşi din frigul iernii de sub
căciulă sau pălărie, cu un păr fără strălucire
şi vitalitate, iar părul este un barometru al
sănătăţii noastre generale, ca şi pielea. Părul devine lipsit de supleţe şi de strălucire
cu cât suntem mai obosiţi şi persistăm în
obiceiuri alimentare greşite.

Piaţa de produse cosmetice o acută problemă
Toate aceste probleme pot fi înlăturate dacă de-a lungul întregii perioade reci
v-aţi alimentat corect, dacă aţi consumat
pe lângă carne, peşte, brânză şi multe legume şi fructe.
Organismul omului este supus în fiecare zi unor cantităţi de toxine ce ar putea
uneori depăşi posibilitatea acestuia de a le
filtra şi excreta.
Produsele rezultate din procesele metabolice, celulele moarte, chimicalele din
poluare, bacteriile, medicamentele, sunt
toxine care vin în contact direct cu sistemele organismului.
Obiceiuri alimentare greşite, abuzul de
alimente nepermise (gen fast-food), margarină, sucuri acidulate cu exces de aditivi,
asociere de alimente care sunt incompatibile (carne + fructe, lapte + peşte, dulciuri
+ murături), consumul de produse alimentare cu aditivi în exces (mezeluri, carne, îngheţată) pun organismul în faţa unor cantităţi zilnice de toxine care depăşesc cu
mult capacitatea lui de eliminare.
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Părul are nevoie de aer curat, de mâncare proaspătă, somn şi niveluri scăzute de
stres pentru a-şi menţine strălucirea. Fructele şi legumele datorită conţinutului lor
bogat în minerale şi vitamine sunt o adevărată binecuvântare pentru piele şi păr.
Persoanele care au un păr lipsit de
vigoare şi strălucire nu mănâncă sau
nu digeră alimentele aşa cum ar trebui.
Esenţiale pentru digerarea şi absorbţia
optimă a substanţelor nutritive sunt ENZIMELE, care se găsesc în mod deosebit
în alimente crude.
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Consumul unor cantităţi prea mari de
grăsimi (de exemplu grăsimile nocive, provenite mai ales din uleiurile hidrogenate)
poate face ravagii asupra părului. Motivul
este faptul că aceste grăsimi fac să “explodeze” numărul radicalilor liberi la nivel celular. Celulele părului sunt în mod deose-
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bit vulnerabile la acţiunea acestor radicali
liberi.
Pierderea relativ bruscă a părului poate fi determinată şi de activitatea insuficientă a tiroidei, de insuficienţa vitaminelor
B şi a mineralelor, de acumularea cantităţilor mari de toxine , la nivel local.
Cu mulţi ani în urmă, părul femeilor era
atât de strălucitor, sănătos, din cauza lipsei
detergenţilor şi a legăturii speciale pe care
o aveau cu natura.
Multe din produsele pentru păr existente pe piaţă, cu un conţinut ridicat de
substanţe chimice agresive, fac mai mult
rău decât bine.
Revenirea cosmeticii la natură a făcut
ca şi ştiinţa să evolueze în aceeaşi direcţie.
De aceea compania Hofigal s-a orientat de la început spre folosirea principiilor active naturale în produsele cosmetice
pentru a îmbunătăţi nu doar părul ci întregul aspect exterior, atât al femeilor cât şi al
bărbaţilor.
Un produs natural, folosit atât pentru spălatul capului cât şi pentru corp este
„Săpunul moale vegetal”, fiind unul
dintre primele produse fabricate de firma
Hofigal, mult apreciat si în prezent.
Produsul conţine extracte din plante şi
acizi graşi vegetali. Sunt utilizate extracte
de gălbenele, muşeţel, pătlagină, urzică,
coada calului, frunze de nuc şi altele.
Echilibrul ionic şi stabil al produsului
este dat de sărurile minerale obţinute prin
extragere din plante. Neavând încărcătură bacteriană, produsul poate fi utilizat şi
la spălarea rănilor şi a celor mai sensibile
zone ale pielii. Utilizarea săpunului moale
vegetal înaintea folosirii loţiunii Chelstop,
nu numai că este benefică, dar creşte activitatea de eliminare a mătreţii, combate
căderea părului şi creează un confort deosebit.
Chelstop - Loţiune pentru îngrijirea părului, prezentat în flacon de 200
ml şi monodoze de 25 ml, este o loţiune
pentru oprirea căderii părului şi regenerare. Conţine extracte vegetale din gălbenele
(Calendula officinalis), lavanda (Lavandula
angustifolia), mesteacăn (Betula pendula),
curpen (Clematis vitalba), iarbă mare (Inu-

la helenium). După cum se observă, Chelstopul este un produs exclusiv natural, stimulează, regenerează, tonifică şi hrăneşte
firul de păr.
După spălare cu Săpun moale vegetal
se masează pielea capului cu loţiune Chelstop, după care se acoperă capul cu un
prosop până la dispariţia efectului revulsiv. Se usucă părul şi se coafează normal.
S-a observat că dacă este utilizat Săpunul
moale vegetal timp îndelungat (peste 6
luni) în combinaţie cu Chelstop, se poate
ajunge la repigmentarea părului la culoarea iniţială.
Un alt produs biocosmetic destinat curăţării părului şi pielii scalpului este Şamponul 5R, prezentat în flacon de 200 ml.
Prezintă o mare putere de curăţare şi degresare, eliminând de pe pielea capului şi
de pe firele de păr toate impurităţile, sebumul, praful.
Produsul conţine extracte naturale vegetale de urzică (Urtica dioica), muşeţel
(Matricaria recutita), brusture (Arctium
lappa), mesteacăn (Betula pubescens),
asociate cu Coenzima Q10 (ubichinona).
Extractul de urzică împiedică formarea
mătreţii şi stimulează creşterea părului. Extractul de muşeţel are efect antiinflamator
şi cicatrizant. Extractul de mesteacăn şi de
brusture au efect antiinflamator şi cicatrizant, important pentru pielea capului şi rădăcina părului.
Coenzima Q10 (ubichinona) este utilizată în cosmetică datorită unei structuri specifice şi are proprietăţi de o mare valoare
privind biostructura şi fiziologia celulară.
Efectele Coenzimei Q10 s-au evidenţiat la
nivelul ţesutului epitelial extern, al aspectului general al pielii scalpului, prin revitalizarea şi regenerarea acestuia.
Şamponul 5R conferă părului o strălucire de mătase. Se poate folosi pentru toate tipurile de păr şi se utilizează o dată sau
de două ori pe săptămână.
Utilizând Săpunul moale vegetal, Chelstop şi Şamponul 5R de la Hofigal şi urmând recomandările noastre veţi obţine
cel mai frumos, cel mai strălucitor, cel mai
sănătos păr şi veţi avea o primăvară plină
de frumuseţe!
Specialiştii din Departamentul Cercetare-Dezvoltare şi Terapii Noi de la Hofigal studiază noi produse cu extracte din
plante pentru menţinerea stării de sănătate a părului şi de încetinire a încărunţirii.
Ing. chim. Nataliţa Bordei
Aprilie / Mai 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate
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Plantele
Iubirii
„Mi-am pus Busuioc în păr/Să pot
avea pe vino-ncoa’/Să fiu ochioasă,
năbădăioasă/Să se-nmulţească şi să
mă iubească băieţii/Măi, Busuiocule,
hai nu fii rău/Vino, ajută-mă cu farmecul tău/Mi-am pus Busuioc în sân/
Pe sufleţel, să şadă el/Să mă mângâie şi
să îmi spuie/Cine-i iubitul/ Şi cine îmi
este sortitul”... este un celebru cântec
popular în care interpretarea vibrantă
a Mariei Tănase îţi trezeşte curiozitatea să încerci şi să verifici dacă este
adevărat ce se spune despre efectul magic al unor plante, cum este Busuiocul,
privind beneficiile psihoemoţionale ale
componentelor volatile, atât pentru
sine, cât şi pentru anturaj.
Majoritatea am utilizat o lampă pentru aromaterapie în vederea unei ambianţe plăcute. Scepticii vor spune că este autosugestie, dar embriologia, ştiinţa formării şi
dezvoltării embrionului, confirmă originea
comună din ectoderm (foiţa exterioară a
embrionului) a sistemului glandular, părului, pielii, organelor senzoriale şi sistemului
nervos, aşa că versurile de mai sus au un suport real bazat pe observaţii şi studii.
Din multitudinea de plante româneşti,
ne-am propus pentru articolul de faţă să le
prezentăm pe cele care trezesc şi amplifică
stări emoţionale favorabile manifestării diferitelor faţete ale Iubirii şi care se regăsesc
prelucrate în portofoliul Hofigal.
Pentru a fi înţeleşi clar, precizăm de la
început că Iubirea este o stare înălţătoare,
complexă, totală, care se manifestă printr-o trăire faţă de sine şi ceilalţi bazată pe
încredere, respect, dăruire, mulţumire (nu
autosuficienţă), aspiraţie faţă de natura divină din noi şi din ceilalţi, vitalitate armonioasă, comuniune şi unitate cu tot ce ne
înconjoară.
Din această perspectivă, este lesne de
înţeles că ar fi o autoamăgire să îţi închipui
că iubeşti sau că eşti iubit dacă stările de
mai sus faţă de sine sau ceilalţi lipsesc sau
să confunzi Iubirea cu atracţia sexuală, posesivitate, dependenţă, gelozie, suferinţa
în lipsa răspunsului celuilalt.
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Pentru majoritatea, stresul ocupaţional, rănile nevindecate din relaţiile anterioare, temerile legate de viitor, egoismul,
blochează din ce în ce mai mult manifestarea Iubirii şi, de aici până la manifestarea
afecţiunilor din zona pieptului (exprimate
prin boli cardio-vasculare, pulmonare, de
sân, limfatico-ganglionare, nevralgii intercostale anterioare etc), nu este decât un
pas. Natura ne oferă plante care să permită anularea unor emoţii negative şi exprimarea stărilor favorabile manifestării Iubirii. Asta nu înseamnă că prezentăm aici
reţeta magică a Iubirii, ci doar posibilităţi
de a ne elibera de blocajele manifestării
acesteia. Pentru oricine este evident faptul că Iubirea nu ţine de voinţa şi mentalul
propriu sau altor persoane. Iubirea se poate manifesta în „cantităţi” şi direcţii diferite
(persoane, activităţi etc) în funcţie de asemănări, compatibilităţi, necesităţi, iar posibilităţile de a iubi sunt proporţionale cu
gradul de acceptare a transformării interioare, pentru că cine este „atins” de Iubire,
nu va mai fi ca înainte, ba, mai mult, va fi
uşor de recunoscut...

Busuioc

Revenind la versurile introductive, Busuiocul este considerat în Orient o plantă sacră, iar la noi este utilizat pentru purificarea ambianţei şi înlăturarea energiilor
negative. Consumat interior purifică toate
nivelurile fiinţei, linşteşte şi readuce bucu-
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ria de viaţă persoanelor depresive şi supuse stresului profesional, care au uitat să mai
trăiască şi pentru implinirea sufletească, nu
numai pentru ascensiunea socială şi materială; are efect antispastic, antimicrobian,
antitumoral, antiinflamator, tonic general
al organismului, reconfortant, adaptogen
(permite suportarea cu mai multă uşurinţă a factorilor stresanţi). Deşi este cunoscut
mai mult pentru acţiunea la nivel mental,
prin liniştirea gândurilor, care de cele mai
multe ori creează automatisme, Busuiocul induce o stare de bunăvoinţă, armonie, mulţumire, sacralitate, care permite
manifestarea Iubirii ca o bucurie a acestei vieţi. Are şi efect afrodisiac. Consumat
ca atare sub formă de pulbere, administrat
sublingual (o linguriţă de 4 ori zilnic, între
mese, minim 20 minute), urmărind să primim darurile plantei într-o stare de relaxare sau câte 10 - 20 picături din tinctură de 3
ori pe zi, diluate în 50 ml apă fiartă şi răcită,
este necesară o cură minimă de o lună pentru a asimila aspectele prezentate mai sus.
Roiniţa calmează, linişteşte, induce
sentimentul de stabilitate, elimină neliniştea şi temerile legate de nesiguranţă, fiind
un excelent adaptogen, are efect antispastic şi este foarte utilă în afecţiunile digestive cu componentă psihică, inducând un
somn liniştitor, reduce durerile pseudonevralgice, scade manifestările neurovegetative. Deschide posibilitatea de manifestare a Iubirii ocrotitoare. Este supliment
alimentar adjuvant în dieta recomanda-
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tă în stări de anxietate, hiperexcitabilitate
nervoasă, stări depresiv-anxioase, insomnie, migrene, vertij, acufene, tulburări digestive de natură neurovegetativă (colon
iritabil), tulburări cardiace de natură neurovegetativă, gripă, stări febrile, herpes recidivant. Se administrează ca şi Busuiocul,
adică sub formă de pulbere, administrată
sublingual (o linguriţă de 4 ori zilnic, între
mese, minim 20 minute) sau 10 - 20 picături din tinctură de 3 ori pe zi, diluate în 50
ml apă fiartă şi răcită, este necesară o cură
minimă de o lună pentru a asimila aspectele prezentate. În portofoliul Hofigal
regăsim Roiniţa şi în Passisclerotin, cu acţiune asupra regenerării prin somn şi Hepastim, cu acţiune hepatoprotectoare.
Angelica are un nume sugestiv care
ne duce cu gândul la îngerii protectori;
chiar aşa şi este, asigură eliberarea de „răul”
interior, oferă curaj, încredere şi forţa unui
nou început. În unele tradiţii protejează şi
funcţionează ca un talisman şi trezeşte
Iubirea elevată, rafinată, pură. Aduce un
aport sporit de substanţe cu activitate biologică indicat pentru suplimentarea regimului alimentar în cazuri de: indigestie,
anorexie de cauze psihice, aerofagie, meteorism, dispepsii, enterocolite, colite de
fermentaţie şi putrefacţie, gastrite hipoacide, colici gastrointestinale, tulburări de
cauze endocrine ale ciclului menstrual; adjuvant în boli infecţioase, stări febrile, guturai, bronşite, tuse spastică iritativă, convalescenţă după boli infecto-contagiase,
tonic şi psihotrop în afecţiuni psihice, depresii, nevroze isterice, greaţă, vomă, stări
de apatie, pesimism; 10 - 20 picături din
tinctură de 3 ori pe zi, diluate în 50 ml apă
fiartă şi răcită; o cură minimă de 3 luni este
pentru a asimila aspectele prezentate.
Coada Calului ne reaminteşte de
Sine prin forţa autonomiei; eliberează balastul care a făcut ca iluzia să se manifeste ca realitate şi ajută în stabilirea priorităţilor în viaţă. În acest context, se manifestă
Iubirea regeneratoare. Este un produs
destinat suplimentării dietei pentru remineralizare şi favorizarea refacerii structu-

rii osoase; stimulează formarea calusului
osos, cu efecte antiinflamatorii, antispastice, de stimulare a sintezei de colagen,
contribuie eficient la scăderea duratei şi intensităţii durerilor asociate diverselor probleme osteo-articulare. Este recomandată în dieta persoanelor cu fracturi osoase,
edem posttraumatic, osteoporoză, artroze, reumatismale, pentru protejarea articulaţiilor şi tendoanelor în cursul efortului fizic la sportivi, ameliorarea crampelor
musculare; efecte benefice în infecţii urinare recidivante, enurezis nocturn, litiază
renală, anemie post hemoragică, anemia
feriprivă, diateze hemoragice şi hemoragii (epistaxis, menometroragii, rectoragii,
sângerări oculte gastro-intestinale, hematurie), hemoroizi, fragilitatea fanerelor (unghii, păr); se administrează 30 - 50 de picături de 1 - 3 ori pe zi, diluate în 50 ml apă
fiartă şi răcită, minim 2 luni.

Angelica

Coada calului

Roiniţă

Păducel

Rozmarin

Păducelul elimină mânia, teama, frustrarea, invidia, răzbunarea şi permite manifestarea Iubirii eliberatoare. Sub formă
de capsule (3-6/zi) sau gemoderivat (2 monodoze/zi) produsele sunt destinate dietei
pentru aportul de substanţe bioactive cu
proprietăţi funcţionale cardiotonice (efect
inotrop pozitiv), coronaro-dilatatoare moderate (îmbunătăţeşte fluxul sanguin la nivelul
arterelor coronare, restabileşte integritatea
vaselor sanguine, efect pozitiv de utilizare a
oxigenului), vasodilatatoare periferice, normo-tensor (scade tensiunea arterială la subiecţii hipertensivi şi o creşte la hipotensivi),
efect anticoagulant şi diuretic blând, sedativ
asupra sistemului nervos central, de potenţare a efectului medicamentelor digitalice şi

beta-blocante, efect antioxidant şi antispastic. Este recomandat ca supliment alimentar
al regimului dietetic recomandat în insuficienţă cardiacă congestivă, angină pectorală,
miocardoscleroză, aritmii, recuperare după
infarct miocardic, eretism cardiac, afecţiuni
cardiace cu substrat nervos., stări de nelinişte, încordare, reducerea iritabilităţii, stări
emotive, tulburări neurovegetative din menopauză (palpitaţii, anxietate) , hipertensiunea arterială de cauză psihogenă (stres, etc.),
arterioscleroză; la persoanele trecute de vârsta de 50 de ani (administrare prelungită)
pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine
la nivelul inimii şi prevenirea acţiunii nocive
a radicalilor superoxidici asupra sistemului
cardiovascular.
Rozmarinul reduce depresia, ajută la
înţelegerea profundă a unităţii cu divinitatea şi acceptarea lecţiilor de viaţă, creşte
vitalitatea, memoria şi atenţia, favorizând
trăirea Iubirii înălţătoare. Sub formă de
gemoderivat (2 monodoze zilnic dimineaţa şi prânz) sau tinctură (3 linguriţe/zi, de
preferat în prima parte a zilei) este destinat
dietei pentru asigurarea aportului de substanţe bioactive necesar exercitării proprietăţilor : coleretic-colagoge, hepatoprotectoare, emenagoge, antianorexice, diuretice,
de 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. Este recomandat pentru
asigurarea unui conţinut bogat în substanţe bioactive pentru suplimentarea regimului alimentar în: 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 infectocontagioase, hipotensiune cu
tendinţă la colaps ortostatic.
Cu cât manifestăm mai multe faţete
ale Iubirii, cu atât devenim mai aproape de
divinitatea din interior şi conştientizăm că
suntem co-creatori în acest Univers.
Dr. Corina Răducea
medic şi psiholog
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Omul modern
- stil de viaţă T

răim într-o epocă numită de
mulţi ca modernă-postmodernă,
în care avalanşa informaţională
acoperă întreaga societate umană.
Mass-media, TV-radio prin satelit şi
internetul asigură o comunicare
rapidă cu orice loc de pe pământ.

Dar acest tip de comunicare, chiar şi
numai în plan informaţional, tinde să sufoce comunicarea interumană reală, de suflet. În locul unei vizite, al unei întâlniri faţă
în faţă preferăm să trimitem un e-mail sau
în cazul cel mai bun să sunăm la telefon o
persoană, rudă sau prieten.

Îndepărtarea de natură
Societatea modernă-postmodernă tinde să devină din ce în ce mai atee, mai idolatră, materialismul ştiinţific intens promovat
în ultimul secol începând să-şi arate roadele malefice. Cu toate că în România trăiesc
creştini ortodocşi în proporţie de 90 la sută,
se observă creşterea într-un grad alarmant
a aşa zisului fenomen de„păgânizare”. Ştirile
zilnice ne arată că numărul uciderilor, al tâlhăriilor, al furturilor, al avorturilor, al violurilor etc. este într-o continuă creştere. Fumatul şi beţia au devenit pentru foarte mulţi,
tineri sau bătrîni, bărbaţi sau femei, un stil
de viaţă. Viciile care au pătruns în ţara noastră, atât în perioada comunistă, dar mai ales
în perioada post-comunistă tind să distrugă treptat viitorul acestui neam. Asistăm ca
nişte spectatori cum ni se impun ca „modele de viaţă”, adulterul, libertinajul sexual,
prostituţia, pornografia, homosexualitatea,
consumul de droguri etc. Dragostea faţă
de aproapele, în primul rând faţă de rudele noastre-părinţi, bunici, fraţi, surori etc., a
devenit din ce în ce mai rară, locul ei fiind
luat de ură, conflicte intrafamiliale, procese
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la judecători pentru avere, bani, moşteniri.
De dragostea faţă de aproapele de pe stradă nu are rost să mai vorbim pentru că el
a devenit un potenţial duşman care nu trebuie iubit ci urât sau tratat în cel mai bun
caz cu indiferenţă. Mândria, goana după
slava deşartă, după bani mulţi, după avere
cât mai mare sunt azi promovate ca Valori
Umane, când de fapt ele sunt păcate capitale care pervertesc sufletul şi îl afundă întrun întuneric abisal, facându-l incapabil de
credinţă, nădejde şi iubire. Aş putea spune
fără să greşesc că oamenii care conduc lumea, Ziditorii Omului Nou, inclusiv în România, sunt plini de asfel de pseudo-calităţi şi false virtuţi.
Îndepărtarea noastră de Natură, aşa
cum a fost ea creată de Dumnezeu şi înlocuirea ei cu un mediu artificial, cu o alimentaţie la fel de artificială, de sinteză,
face ca sănătatea noastră să fie din ce în ce
mai precară, copiii care se nasc sunt din ce
în ce mai bolnăvicioşi şi chiar cu boli grave,
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malformaţii, boli genetice etc. Se cunoaşte
deja ştiinţific, medical, că alimentaţia alcătuită din fructe, cereale, legume, seminţe
este superioară şi sanogenă, cu mult peste
alimentaţia bazată pe carne, ouă, brânză,
lapte la care se adaugă în mod nefast excesul de sare, zahăr şi grăsimi. Industria alimentară a devenit dictatorul în materie de
“ce” şi “cum” mâncăm, iar folosirea de adaosuri, de E-uri, a devenit aproape obligatorie în orice aliment procesat şi vândut la
magazinele din toată lumea. Toxicitatea şi
potenţialul cancerigen este deja cunoscut
pentru multe din aceste substanţe, aditivi
alimentari. A devenit un obicei şi în România să mâncăm la Fast-Food, chioşcuri sau
restaurante mari, fără să conştientizăm că
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ne otrăvim treptat şi ne vom pierde sănătatea uşor şi sigur. Ca medici asistăm neputincioşi la înmulţirea unor boli ca diabetul
şi obezitatea care fac ravagii în rândul populaţiei din toată Europa (iar pe continentul vecin, în S.U.A., excesul ponderal şi obezitatea depăşesc 50 la sută din populaţia
statului american).
Educaţia copiilor şi adolescenţilor sau
mai bine spus pervertirea lor de la vârste
cât mai mici, prin mijloacele media - televiziune, internet, radio, ziare şi reviste - este
un fenomen social alarmant care deja s-a
generalizat atât la oraş cât şi în zona rurală,
datorită “binefacerilor” societăţii postmoderne, ştiinţei şi tehnicii actuale. Pierderea
„busolei” este un fenomen care se exteriorizează prin numărul mare de adolescenţi, tineri şi adulţi cu probleme psihice, tulburări
frecvent întâlnite şi manifestate ca: tulburări de comportament, sindroame depresive şi anxioase, psihoze diverse, sinucideri.
Părinţii sunt de cele mai multe ori depăşiţi de situaţie, ei înşişi confruntându-se cu
probleme şi cu tulburări psihice şi nefiind
capabili să educe şi să formeze propriul copil, astfel încât acesta să fie capabil să deosebescă binele de rău şi în acelaşi timp să
capete o conduită morală în viaţa de zi cu
zi, bazată pe învăţătura de credinţă creştinortodoxă, mai ales acum când o multitudine de secte şi mişcări religioase s-au înmulţit ca şi ciupercile otrăvitoare după ploaie.

Suplimentele alimentare –
un moft?
Omul modern-postmodern este orbit de lumea în care trăieşte, ducându-şi
viaţa într-un ritm alert, pe orizontală, adică uită permanent că are un destin dincolo de lumea văzută, simţită cu cele 5 organe - văzul, auzul, mirosul, gustul şi pipăitul.
Omul prin poziţia sa verticală trebuie să-şi
exercite această menire, această chemare
de a deveni chipul şi asemănarea lui Hristos Dumnezeu, de a moşteni Viaţa veşnică
în Împărăţia Cerurilor, alături de îngeri, de
drepţi şi de sfinţi. Chemarea lui Dumnezeu
străbate toate timpurile până la sfârşitul istoriei: ”Fiţi sfinţi căci eu sunt sfânt.”

Pentru a lupta împotriva tuturor agresiunilor din mediul în care trăim şi ne mişcăm trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne menţine o stare de sănătate
cât mai bună, până la adânci bătrâneţi. Folosirea suplimentelor alimentare naturale
Hofigal reprezintă o necesitate în acest
moment când alimentaţia noastră a devenit atât de sărăcăcioasă în principii active - vitamine, enzime, minerale, acizi graşi
esenţiali etc. Astfel că nu este un moft să
consumăm de exemplu: Spirulină cu extract total de cătină, Armuhep, Echinacea,
Gemoderivat de Zmeur şi multe altele ci
este aproape o obligaţie faţă de propria
noastră sănătate, pentru a menţine o minte sănătoasă într-un corp sănătos - Mens
sana in corpore sano!
Armuhep (capsule) conţine pulbere de fruct de armurariu (Silybum marianum); este un produs destinat suplimentării dietei pentru proprietăţile sale
de protecţie a celulei hepatice (stimulează

sinteza de proteine, protejează şi stimulează regenerarea celulei hepatice, contribuie
la normalizarea valorilor transaminazelor
serice crescute), detoxifiantă (previne depleţia glutationului (GSH) indusă de alcool
şi alte substanţe hepatotoxice), creşte conţinutul de glutation din ficat (proprietate
extrem de utilă în procesele de detoxifiere), antioxidantă (acţiune de câteva ori mai
puternică comparativ cu vitamina E, creşte activitatea superoxid dismutazei - SOD),
tonic amară, colagogă, coleretică (stimulează fluxul biliar, îmbunătăţeşte digestia
grăsimilor), uşor laxativă datorită abilităţii
de creştere a secreţiei biliare, antiinflamatorie (calmare şi rehidratare a mucoaselor
iritate ale căilor renale, a vezicii urinare şi a
inflamaţiilor în general), decongestionează, combate inflamaţia (inhibă lipoxigenaza şi formarea de produşi inflamatorii), curăţă şi stimulează regenerarea ţesuturilor

cutanate (acţiune energică de rehidratare
în profunzime), catifelează şi revigorează
pielea sensibilă, uscată, iritată, redându-i
elasticitatea, turgorul şi strălucirea naturală.
 Echinacea (capsule) conţine extract concentrat de Echinacea (Echinacea
purpurea) Este un produs destinat supli-

mentării dietei pentru susţinerea şi echilibrarea activităţii sistemului imunitar (creşte
activitatea fagocitelor; stimulează activitatea limfocitelor şi producţia de limfokine);
susţine mecanismele de apărare nespecifică împotriva unor agenţi patogeni virali
şi microbieni; efecte benefice prin acţiune
antioxidantă, antiinflamatorie.
Gemoderivat din Mlădiţe de
zmeur (Rubus idaeus) - are organotropism pentru aparatul genital feminin;
echilibrează secreţia hormonală ovariană;
echilibrează funcţiile axei hipotalamo-hipofizo-gonadice; reglează metabolismul
proteic şi reechilibrează valorile proteinelor serice; acţiune antispastică uterină.

Să ne trezim ACUM, altfel în zadar va fi
deşteptarea noastră mai târziu! Pentru că
deja este TÂRZIU!!!
Dr. Emil Cristea
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Produse HOFIGAL de succes

Pielea şi tenul oglindesc
starea organelor interne,
fiind sănătoase atâta vreme cât întreg organismul
este sănătos, iar mediul
în care trăim dispune de
condiţii optime pentru
menţinerea sănătăţii.
În momentul actual,
mediul înconjurător
este foarte poluat iar
stratul de ozon nu
mai poate împiedica
pătrunderea razelor
solare nocive în
atmosferă. Ceea
ce înseamnă că
trăim într-un
mediu care nu
ne mai poate
menţine
sănătatea.
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Produse cosmetice
de succes ale
companiei HOFIGAL
Din aceste cauze, pielea îmbătrâneşte iar pe suprafaţa ei apar semne inestetice precum vergeturi, celulită, depigmentări sau hiperpigmentări. La acestea se
adaugă şi alimentaţia necorespunzătoare, care nu ajută corpul să funcţioneze la
capacitate maximă (din contră chiar îi îngreunează activitatea). O alimentaţie sănătoasă presupune să mănânci doar atât
cât are nevoie corpul tău pentru activităţile pe care le întreprinzi iar alimentele pe
care le consumi să fie asimilate integral.
Excesele generează dezechilibre şi perturbă funcţionarea armonioasă a organelor interne. De asemenea, alimentele pe
care le consumăm cresc într-o atmosferă
poluată sau conţin foarte multe elemente
sintetice. Un alt factor care amplifică acţiunea celor precedenţi este stresul (stilul
de viaţă din societatea modernă). Ritmul
pe care îl impune societatea în activitatea
fiecărui individ nu reprezintă un ritm interior şi personal, ci o goană zilnică continuă care oboseşte atât psihicul cât şi fizicul. Cel mai grav este însă faptul că, sub
acţiunea acestor factori, pielea îşi pierde principalul rol: acela de barieră de
protecţie în faţa factorilor nocivi
din mediu. Pentru a putea reîntineri şi revigora pielea
este necesar să fie îndepărtate efectele acestor
factori
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asupra corpului iar acţiunea lor asupra
pielii să fie redusă la minim.
În medicina tradiţională aceste obiective se ating printr-un tratament compus
din produse fitoterapeutice. Prima etapă a tratamentului presupune purificarea
internă a organismului cu scopul de a reface structurile şi funcţiile pielii. În urma
tratamentului pielea îşi recapătă aspectul
unui ţesut sănătos şi caracteristicile acestuia: hidratare, elasticitate, fermitate, catifelare, supleţe şi tonicitate. Elementele
inestetice precum ridurile, celulita sau vergeturile sunt eliminate complet. Rezultatele tratamentului sunt cu atât mai rapide
dacă pacientul respectă recomandările şi
îndeplineşte etapele tratamentului întocmai (alimente bogate în vitaminele A, B, C,
E şi 2 litri de apă pe zi). Aceasta este regula obligatorie dacă vrem să ne păstrăm tinereţea pielii şi să prevenim apariţia ridurilor. Pielea işi pierde elasticitatea şi începe
să îmbătrînească dacă avem o dietă săracă în vitaminele A, B, C, E. S-a demonstrat
că vitamina A menţine tonusul pielii, favorizează regenerarea pielii şi previne apariţia ridurilor cauzate de expunerea la razele
ultraviolete.

Revenirea la natură
Atunci când organismul nu primeşte
suficientă vitamina A, pielea devine uscată
şi aspră. Pentru a preveni deficitul de vitamina A este suficient să mâncăm de două
ori pe săptămână carne slabă de vită sau
peşte. Surse bune de vitamina A
sunt şi morcovii, laptele,
brânzeturile, ouăle.

Ridurile apar atunci când ţesutul cutanat
nu se mai regenerează. Pentru a stimula regenerarea ţesutului cutanat sunt necesare
vitaminele din complexul B. Cele mai bune
surse de vitamine din complexul B sunt cerealele integrale, legumele cu frunze verzi
(spanacul, salata, varza, broccoli).
Cunoscând rolul important al antioxidanţilor, specialiştii companiei Hofigal
au creat gama de produse cosmetice HOF.
VIODANA - gamă care a cucerit numeroase medalii de aur la târguri interne şi internaţionale. Aceste produse cosmetice conţin ca şi substanţe active: ulei de cătină,
Coenzima Q10, spirulină, extract de nalbă,
castan, aloe, castravete, tinctură de echi
nacea.
Cătina regenerează pielea “Datorită vitaminelor A, B1, B2, C, E şi licopenului, cătina are proprietatea de a stimula regenerarea pielii, fiind utilă în tratamentul arsurilor,
rănilor cu vindecare lentă, ulceraţiilor sau
degerăturilor. Uleiul de cătină poate fi folosit de asemenea pentru tratarea eritemelor (pete roşii pe piele), mâncărimilor, eczemelor sau psoriazisului”, arată dr. Larisa
Ionescu-Călineşti, medic specialist medicină internă, cu competenţă în apifitoterapie şi homeopatie.
Cătina este folosită nu numai în tratamentul bolilor de piele, ci şi în cosmetică,
pentru menţinerea tinereţii pielii. Cătina
intră în componenţa cremelor antirid, a gelurilor şi loţiunilor de îngrijire a tenului. Cremele, unguentele în compoziţia cărora intră cătina au acţiune nutritivă, revitalizantă
şi regeneratoare. Avantajul cătinei este că
se potriveşte oricărui tip de ten. În fructele
de cătină se găseşte quercitină, o substanţă cu proprietăţi antioxidante, analgezice,
antibacteriene. Proprietăţile antiîmbătrânire ale cătinei se datorează conţinutului
de licopen şi betacaroten (provitamina A).
Licopenul este pigmentul natural care dă
culoarea fructelor. Acest pigment menţine
elasticitatea pielii şi încetineşte procesul de
îmbătrânire. În ceea ce priveşte beta carotenul, acesta creşte imunitatea organismului, previne pigmentarea pielii cauzată de
bolile de ficat sau de bătrâneţe. De asemenea, beta carotenul stimulează sinteza melaninei în piele. Melanina protejează pielea
împotriva razelor solare, prevenind îmbătrânirea precoce şi cancerul cutanat. De altfel, uleiul de cătină este recunoscut

pentru activitatea de protecţie împotriva radiaţiilor ultraviolete sau de altă natură. Uleiul de cătină este
apreciat pentru conţinutul de acizi graşi
nesaturaţi, care menţin stratul protector
de la suprafaţa pielii. În lipsa acestor acizi,
pielea îmbătrâneşte prematur şi este acoperită de riduri. Uleiul de cătină este foarte bogat în principii active cu acţiune antioxidantă, conţinând o mare concentraţie
de vitamine liposolubile (A, E, F, K), betacaroten, carotenoizi şi vitamina C. Trebuie
subliniat faptul ca producţia de Q10 în organism este stimulată de vitamina E şi de
beta-caroten.

Coenzima Q10 (Ubichinona) este o substanţă liposolubilă, cu un rol asemănător
vitaminelor, cu precizarea că Q10 este sintetizată în corp. Este prezentă în fiecare celulă a organismului, în special în cele cu activitate foarte intensă precum: ficatul, inima
sau creierul. De remarcat ca, deşi coenzima
Q10 se găseşte în toate celulele organismului, cea mai mare concentraţie
este în inimă. De altfel, izolarea coenzimei Q10 s-a
făcut din inimă

de
bou în
anul 1957,
de către Frederick Crane la Enzyme
Research Center, din cadrul Universitaţii Wisconsin,
Statele Unite ale Americii.
Coenzima Q10 îndeplineşte
două funcţii principale: produce
energie şi acţionează ca antioxidant
puternic prin inactivarea radicalilor liberi responsabili de distrugerile celulare, fiind deosebit de importantă pentru
sportivii de performanţă şi nu numai.
La nivel dermatologic, Coenzima Q10
stopează procesul de îmbătrânire al pielii. Acţionează la nivelul epidermei, protejând împotriva efectelor nocive ale razelor UV şi prevenind astfel apariţia ridurilor.
Cantitatea necesară de Coenzima Q10 este
fabricată de organism în primii 25-30 de
ani de viaţă. La vârsta de 24-28 ani, organismul atinge producţia proprie maxima
de Q10. După 30 de ani, organismul încetineşte ritmul fabricarii de Q10 în paralel cu
procesul de îmbătrânire. Pentru a se păstra cantitatea necesară de Q10 în organism
se impune ca aportul de Q10 să fie realizat exogen, prin utilizarea suplimentelor
alimentare care nu numai că sporesc nivelul de Q10 din sânge, dar şi stimulează
producţia proprie de Q10 a organismului.
Studiile recente arată că reducerea cantităţii necesare de
coenzima Q10 în sânge cu
doar 25% are drept consecinţe apariţia unor
serioase probleme
de sănătate.
continuare
în pag. 20

Cunoscând rolul important
al antioxidanţilor, specialiştii companiei
Hofigal au creat gama de produse cosmetice
HOF.VIODANA - gamă care a cucerit numeroase
medalii de aur la târguri interne şi internaţionale
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Produse Hofigal de succes

- continuare din pagina 19 Coenzima Q10 este folosită
ca supliment nutriţional adjuvant în: profilaxia afecţiunilor
cardiovasculare, afecţiunilor
sistemului nervos, parodontopatii, tulburări de menopauză, osteoporoză, hipotiroidie, infertilitate, obezitate,
afecţiuni neurologice degenerative, afecţiuni digestive şi ale glandelor anexe,
sindromul oboselii cronice, suprasolicitare fizică şi
intelectuală, recuperarea
organismului după efort,
cancer, scleroză multiplă, îmbunătăţirea sistemului imunitar, diabet,
prostată. Studiile arată că pentru profilaxia
bolilor cardiace, este
necesar un aport de
60 mg/zi de Q10 de
la vârsta de 36 ani
până la 60 ani,
asigurându-vă
că nu veţi deveni niciodată cardiaci.
Alături de
Co-
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enzima Q10, spirulina este o bogată sursă
vegetală de proteine care furnizează organismului toţi aminoacizii esenţiali. Ceea ce
o face unică este faptul că are în compoziţie atât elemente specifice regnului vegetal, cât şi celui animal. Spirulina creşte în
ape alcaline din care asimilează cantităţi
mari de minerale cum sunt potasiul, calciul, magneziul, manganul, seleniul şi fosforul. Tocmai de aceea spirulina nu trebuie să lipsească persoanelor anemice, care
asimilează mai greu hrana şi care sunt supuse unui stres foarte puternic.
Datorită conţinutului bogat în proteine (peste 70%), mai ales sub formă de albumină, uşor asimilabilă de organismul
uman, Spirulina Platensis determină o vigoare deosebită. Spirulina Platensis conţine pe lângă 70% proteină brută şi hidraţi
de carbon (16%), lipide (7%), celuloză brută (max.0,9%), clorofilă (max.1,6%), ficocianină A şi aloficocianină (max.18%), carotenoizi, vitamine (provitamine A, B1, B2,
B6, B12, E, acid pantotenic, acid folic, acid
nicotinic). Spirulina Platensis conţine toţi
aminoacizii necesari organismului uman
(leucina, isoleucina, lizina, metionina, cistina, fenilalanina, tirozina, treonina, triptofan, valina, histidina, prolina, serina), ARN,
ADN, substanţe responsabile de transmiterea genelor şi sinteza proteinelor umane. Hidraţii de carbon asigură peste 80%
din substratul energetic şi compoziţia ţesuturilor.
Extractul de castraveţi bogat în aminoacizi, microelemente şi enzime are efecte
remarcabile în stimularea metabolismului
pielii şi hranirea ei.
Extractele vegetale de: aloe, nalbă, muşeţel şi castan au efecte dermoprotectoare, antiinflamatoare, decongestionante,
calmante şi de îmbunătăţire a circulaţiei periferice.
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Produsele originale HOF.VIODANA
sunt produse cosmetice pe bază de substanţe active naturale ce împiedică apariţia ridurilor, redau pielii aspectul catifelat,
menţin supleţea şi troficitatea musculaturii. Gama completă de înfrumuseţare, îngrijire şi întreţinere a pielii, HOF.VIODANA
conţine şase produse:
Crema antirid care are în compoziţie ulei de cătină, biomasa Spirulina platensis, Coenzima Q10 este indicată la orice vârstă şi pentru orice tip de piele,
în mod special pentru întreţinerea tenurilor uscate şi deshidratate, pentru prevenirea apariţiei ridurilor. Se aplică dimineaţa
şi seara, pe pielea demachiată şi curaţată.
Pielea devine netedă, catifelată, menţinându-şi nivelul normal de hidratare;
Gel contur ochi care include în
compoziţie tinctura de echinacea,
ulei de cătină, Coenzima Q10 şi este destinat
pentru hidratarea normală a zonei oculare.
Se aplică în jurul ochilor şi pe pleoape, prin
mişcări circulare, dimineaţa şi seara, după
demachiere. Complexul tincturii de echinacea cu uleiul de cătină, asociat cu Coenzima Q10 acţionează sinergic în lupta împotriva radicalilor liberi, responsabilii procesului
de îmbătrânire prematură sau accelerată,
dar şi în prevenirea formării cearcănelor.
Crema pentru îngrijirea gâtului are în compoziţie extract
castan, extract nalbă, Coenzima Q10, ulei
de cătină. Este indicată la orice vârstă,
pentru întreţinerea zonelor deshidratate şi ridate ale pielii gâtului. Se aplică dimineaţa şi seara, prin masare uşoară. Prin
asocierea extractului de castan, de nalbă şi a uleiului de cătină cu Coenzima Q10
este potenţată acţiunea sinergică a unor
principii bioactive prezente în aceste extracte. Produsul are rol de protejare, calmare, regenerare, întreţinere, cicatrizare,
antiinflamatoriu şi de decongestionare a
pielii gâtului.
Laptele pentru îngrijirea corpului conţine ulei cătină, Coenzima Q10. Produsul este indicat la orice
vârstă pentru întreţinerea delicată a pielii corpului.









Se aplică dimineaţa şi seara, prin masare
uşoară a pielii corpului. Prin asocierea uleiului de cătină cu Coenzima Q10 este potenţată acţiunea sinergică a componentelor
bioactive prezente în procesul de regenerare a celulelor epidermei şi de încetinire a
fenomenului de îmbătrânire a pielii.
Gelul pentru plajă este pe bază
de ulei de cătină, extract de gălbenele, extract de aloe, extract de castraveţi,
Coenzima Q10. Este indicat pentru orice
vârstă şi protejează pielea corpului după
expunerea la soare. Se aplică prin masare uşoară. Substanţele bioactive prezente
în extractele naturale folosite în formulă,
asociate cu Coenzima Q10 acţionează sinergic, generând efecte dermoprotectoare, calmante, antiinflamatoare, proprietăţi
epitelizante şi de hrănire a pielii expuse
razelor soarelui. Împiedică deshidratarea
stratului cornos al pielii, a barierei naturale
de protecţie a acesteia, calmează şi tonifică pielea, redă elasticitatea pielii şi o revitalizează, asigură proprietăţi protectoare,
emoliente şi tonifiante ale pielii expuse razelor solare.
Laptele demachiant conţine
ulei cătină, Coenzima Q10, extract
de muşeţel. Este indicat la orice vârstă. Prin
asocierea uleiului de cătină cu Coenzima
Q10 şi extractul de muşeţel se realizează un
produs care foloseşte în mod deosebit la
demachierea şi curătarea tenului atât de
impurităţile acumulate în timpul zilei cât şi
de machiajul corector utilizat. Pielea capătă un aspect distins, proaspăt, natural.
Gama de produse cosmetice HOF.VIO
DANA a fost creată şi la monodoze fără
conservanţi. Studii recente efectuate în
SUA şi Marea Britanie au semnalat existenţa unor compuşi toxici în produsele
cosmetice. Substanţele analizate în principal au fost parabenii, compuşi sintetici incluşi în aproape toate categoriile de produse cosmetice. Parabeni folosiţi cel mai
frecvent sunt: methylparaben, ethylparaben, propylparaben şi butylparaben. Mai rar
vom găsi: isobutylparaben, isopropylparaben, benzylparaben. Unii parabeni sunt folosiţi şi în industria alimentară, sub forma
recognoscibilă de E-uri: methylparaben
(E218), ethylparaben (E214), propylpara-





ben (E216). Parabenii se absorb rapid, sunt
metabolizaţi şi apoi eliminaţi, însă anumite cantităţi rămân depozitate în organism
şi pot afecta sănătatea. În interiorul organismului nostru parabenii se comportă ca
şi proprii noştri hormoni (estrogenul), perturbând astfel sistemul endocrin (hipotalamusul, ovarele, tiroida). Acţiunea lor este
relativ slabă, însă acumulată în timp ea devine ameninţătoare. În anul 2004, oamenii
de ştiinţă britanici au descoperit parabeni
care se aflau în tumorile mamare a 19 din
20 femei supuse studiului.
S-a demonstrat prin cercetări repetate
că forma cea mai bună pentru un produs
cosmetic este cea sub formă de monodoze, crema din interior neconţinând conservanţi. De ce fără conservanţi şi de ce sub
formă de monodoze (un ambalaj foarte
nou şi performant, de unică întrebuinţare)
este o întrebare la care există un răspuns
simplu şi eficient. Prin utilizarea unui ambalaj obişnuit (bine cunoscutul borcan de
cremă) conţinutul se poate împieta printr-o manipulare necorespunzătoare, prin
introducerea degetului în borcan de câte
ori ai nevoie să foloseşti produsul şi, mai
târziu, dacă nici operculul ataşat nu este
etanş iar locul de păstrare este inadecvat,
constaţi că emulsia a căpătat un aspect
grunjos şi nesănătos. Monodozele care
conţin produse cosmetice fără conservanţi
înseamnă un alt concept şi o altă cale de a
ne îngriji frumos şi sănătos.
Revenirea cosmeticii la natură a făcut
ca şi ştiinţa să evolueze în aceeaşi direcţie. Tocmai de aceea compania noastră
s-a gândit că folosirea în cantităti cât mai
mari a principiilor active naturale în produsele cosmetice va îmbunătăţi aspectul
exterior atât al femeilor cât şi al bărbaţilor, neuitând în final să reiterăm ideea
marelui Eminescu: ”Natura nu minte niciodată”.
Chim. Anca Daniela Raiciu

Aprilie / Mai 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate

21

Noutăţi terapeutice

Compoziţia: conţine pulbere de passiflora (Passiflorae herba), pulbere de tuberculi de topinambur (Helianthi tuberosus tuber), extract de passiflora pe suport de topinambur şi
excipienţi .
Acţiune: supliment alimentar cu proprietăţi lsedative,
lhipnotice, lantispastice, lastringente, l diaforetice,
lvasodilatatoare,lde hipotensiv moderat.
Unele studii arată că spre deosebire de substanţele de sinteză cu acţiune sedativă, passiflora favorizează inducerea unui
somn natural, odihnitor, iar la trezire nu se constată o stare
de somnolenţă sau depresie neurologică şi mentală (nu apar
stări de ameţeală, confuzionale, de stupoare sau melancolie).
Recomandări: asigură aportul de substanţe bioactive cu
efecte benefice în stările de linsomnie cu dificultatea inducerii stării de somn, liritabilitate, leretism cardiac (palpitaţii, extrasistole, tahicardie, senzaţie de anxietate), lnevralgii, lsindrom de vezică urinară iritabilă (senzaţii frecvente
de micţiune imperioasă), ltensiune psihică şi iritabilitate
premenstruală, dureri lombare.
Contraindicaţii: în perioada de sarcină şi alăptare, persoane cu alergie dovedită la passiflora.
Reacţii adverse: rareori pot să apară simptome ca dificultăţi în respiraţie sau senzaţie de apăsare în gât şi piept, dureri
toracice sau urticarie, erupţii cutanate, prurit şi tumefacţie
cutanată, vasculite de natură alergică.
Precauţii: capacitatea de conducere a autovehiculelor este
limitată (pot să apară în unele cazuri stări de somnolenţă în
perioada administrării).
La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea
produsului şi se recomandă consultarea medicului sau a farmacistului.

PASSIFLORA
comprimate
22

Aprilie / Mai 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate

Mod de administrare: produsul este un supliment
alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi
echilibrat.
Adulţi: câte 2 comprimate de 2-3 ori pe zi în timpul meselor.
Copii peste 12 ani şi adolescenţi: câte 1 comprimat de 2-3 ori
pe zi, în timpul meselor.
Nu sunt restricţii privind durata de administrare, deoarece
nu se semnalează apariţia dependenţei.
Forma de prezentare: cutie pliantă conţinâand 40 comprimate (4 blistere, 10 comprimate/blister). Produsul NU
conţine lactoză.
Biolog Iuliana Crişan
Ing. Chim. Mariana Vătafu

Noutăţi terapeutice

Compoziţie: o capsulă acoperită conţine: coenzima Q10,
ulei de cătină (Hippophae oleum), lecitină şi excipienţi.
Acţiune: produs destinat suplimentării dietei, cu efecte benefice datorate proprietăţilor
nantioxidante;
nde îmbunătăţire a proprietăţilor reologice ale sângelui;
nde creştere a contractilităţii miocardului şi a muşchilor striaţi;
nantiaritmică; antiaterosclerotică;
nde încetinire a procesului de îmbătrânire al organismului;
nenergizantă celulară; imunomodulatorie;
ncontribuie la menţinerea echilibrului hormonal;
nde ameliorare a funcţiei reproductive;
nvitaminizantă; antianemică; detoxifiantă;
nde creştere a rezistenţei la efort.
Recomandări: supliment alimentar care asigură aportul
necesar de nutrienţi şi substanţe bioactive în:
nafecţiuni cardiovasculare (cardiopatie ischemică, hiperten
siune arterială, tulburări de ritm cardiac, cardiomiopatii);
nsuprasolicitări fizice şi intelectuale;
nparodontopatii;
nosteoporoză;
nhipotiroidie;
nobezitate;
nafecţiuni neurologice degenerative;
nafecţiuni digestive şi ale glandelor anexe;
ntulburări de menopauză; infertilitate;
nsindromul oboselii cronice.
Contraindicaţii: nu sunt semnalate până acum la dozele
şi ritmul de administrare recomandat.
Precauţii: în sarcină şi perioada de alăptare, la pacienţi sub
tratament cu anticoagulante cumarinice, numai la recomandarea medicului.
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. 1- 2 capsule pe zi, după mesele principale, în
cure de 30-40 zile, de 2-4 ori pe an. Se poate lua şi permanent, la recomandarea medicului.
Ing. chim. Mariana Vătafu
Biolog Iuliana Crişan

COENZIMA Q10
în ULEI DE CĂTINĂ
FORTE PLUS 60 mg
Capsule acoperite
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Din miracolele naturii

Ardeiul

stimulează digestia şi scade tensiunea arterială

P

lantă erbacee, anuală în
condiţiile ţării noastre, bienală
sau perenă în regiunile de
origine, autogamă, legumicolă cu
valoare terapeutică, condimentară,
cultivată în toată ţara; se mai numeşte
ardei borcănos, ardei gras, ardei iute,
ardei lung, ardei roşu, beşică, boia,
chiparcă, chipăruş, chipăruşcă,
chipearcă, chiper, chiper borcănos,
chiper chiperat, chiper de cel dulce,
chiper iute, chiper lung, chiper roşu,
chiper gras, paprică, piparcă, piper
roşu, piper turcesc, peprică popivnic,
tiuper amar, tiuper dulce.

Originar din America Centrală şi America de Sud, cultivat din timpuri străvechi
în Mexic, Guatemala, Peru, Brazilia, ardeiul a fost semnalat prima dată de medicul
Chanca (1494), care l-a însoţit pe Columb
în cea de-a doua expediţie, apoi de Cordus
(1506). Indigenii din Hispaniola îl numeau
Agi şi îl foloseau în alimentaţie. Descris
amănunţit de Clusius (1548) a fost adus
în Europa în secolul al XVI-lea, mai întâi în
Spania, de unde s-a răspândit în alte ţări. În
Ungaria este cunoscut încă din anul 1585.
În România a început să fie cultivat în secolul al XlX-lea, mai întâ în părţile sudice
şi apoi în restul ţării. Cultivat pe suprafeţe
mari în S.U.A., Franţa, Italia, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Ucraina. În România se cultivă anual cca 15 000 ha. Vitamina C a fost
scoasă pentru prima dată din ardei iute de
catre Szent Grörgy, care a fost răsplătit cu
premiul Nobel.
Ardeiul are cerinţe ridicate faţă de căldură. Temperatura mai scăzută de 15°C
opreşte creşterea. Temperatura pe zi de
22-25°C şi noaptea de 18-22°C determină
o bună creştere şi fructificare. Sensibil la
temperaturi scăzute (la 0,3-0,5°C plantele pier). Temperatura solului trebuie să fie
mai ridicată decât cea a aerului. Pretenţios faţă de lumină. Pretenţios la umiditate.
Preferă în sol umiditate de 70-80% din capacitatea de câmp, iar în atmosferă umiditatea relativă de 60-70%. În condiţii de se-
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cetă fructele au creştere lentă, sunt lipsite
de turgescenţă şi diforme. Are pretenţii ridicate faţă de aer. În sere cere aer proaspăt,
mai ales în perioada fructificării. Preferă soluri nisipo-lutoase sau luto-nisipoase, afânate, bine structurate, permeabile, cu pHul în jur de 6.8. Nu suportă terenurile prea
acide, cu pH-ul 5.5. Necesită o bună aprovizionare cu substanţe nutritive, dar nu în
concentraţii mari.

DESCRIEREA SPECIEI
Sistem radicular superficial, cu rădăcina
principală pivotantă din care se desprind
numeroase rădăcini secundare. Tulpina
dreaptă, cilindrică, ramificată simpodial,
glabră, înaltă de 40-50 cm, rar 100 cm, în
funcţie de varietate, soi şi tipul de cultură.
Frunze simple, lanceolate până la ovate, cu
marginea întreagă sau uşor sinuată, peţiolul lung şi subţire. Flori hermafrodite, albe,
solitare, dispuse câte două la locul de ramificare a tulpinii. Polenizare, de regulă, autogamă are loc atunci când floarea este pe
jumătate deschisă. Înfloritul şi polenizarea
sunt mai frecvente în orele de dimineaţă.
Fruct bacă, de forme şi dimensiuni diferite,
colorat verde închis, verde-gălbui la roşu
închis, roşu deschis sau portocaliu. Gust
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dulce sau picant, în funcţie de soi. Seminţe
rotund-turtite, galbene-aurii, cu tegumentul tare. Puterea de germinaţie 4-5 ani.
SOIURI
lArdei gras: Bucureştean 111, creat
la Staţiunea Ţigăneşti. Semitimpuriu. Galben de Banat, răspândit în partea de vest
a ţării. Semitimpuriu. Galben timpuriu,
creat la Staţiunea Experimentală Legumicolă Ciolpani. Foarte timpuriu. Galben uriaş 35, creat la Staţiunea Experimentală Legumicolă Ciolpani. Semitardiv. Românesc
69, creat la Staţiunea Ţigăneşti. Semitimpuriu. Verde uriaş 41, obţinut la Staţiunea
Experimentală Legumicolă Ciolpani. Semitardiv.
lArdei lung. Kapia de Kurtova, origine bulgară. Lung românesc, soi autohton,
obţinut la Staţiunea Legumicolă Ţigăneşti.
lArdei gogoşar: Rotunda, timpuriu
Superb, semitardiv, Timpuriu de Bucureşti, obţinut la Staţiunea Experimentală
Legumicolă Ciolpani. Timpuriu. Uriaş dulce, obţinut la Statiunea Experimentală Legumicolă Ciolpani. Foarte tardiv.
lArdei de boia: Oradea 15, semitimpuriu, Seghedin, semitardiv,
lArdei iute: Iute de Arad, mult răspândit în ţară, mai ales în Câmpia de Vest.
Timpuriu. Iute portocaliu, răspândit în
toată ţara. Timpuriu.
COMPOZIŢIE CHIMICĂ
Fructele conţin glucoză, fructoză, zaharoză (fructele roşii au un conţinut mai
redus de zaharoză decât cele verzi), amidon, hemiceluloză, substanţe pectice, celuloză, proteine până în 1%, aminoacizii
totali şi liberi sunt reprezentaţi de acizii aspartic, glutamic şi prolină; lipide , carotinoide, mici cantităţi de ulei eteric, vitamina C,
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vitamina B1, vitamina B2, vitamina PP, vitamina E, vitamina A, vitamina P (citrina), acidul folic, enzime (peroxidază, lipozidază,
celuloză etc.), capsină - substanţă iritantă,
revulsivă, întâlnită în ardeiul iute, capsaicină - imprimă gustul iute, arzător, macroelementele K, S, P, Mg, Na şi microelementele Fe, Mn, Cu, Co (Cornel Bodea, 1984).
FITOTERAPIE
Fructele de ardei iute au importanţă
terapeutică în medicina umană şi cea veterinară. Principiile active au rol eupeptic,
rubefiant, revulsiv, insecticid. În doze mici
ajută la stabilirea unei digestii normale
(eupeptic); în doze mari are acţiune purgativă. Dintre alcaloizi, capsaicina imprimă
gustul iute, arzător, iar alcaloidul capsicina
are acţiune puternic rubefiantă. Culoarea
roşie este dată de carotenoidele capsantină şi capsorubină. Intern, intensifică activitatea cortexului suprarenal şi secreţia de
hormoni corticosteroizi; stimulează digestia (în doze de 0.10-0.30 g); capsaicina, administrată intravenos, conduce la apnee şi
scăderea presiunii arteriale. Extern, tinctura sau diverse loţiuni sunt folosite în combaterea durerilor reumatice, nevralgice,
lumbago (durere de şale). Aplicarea lor pe
piele în doze moderate determină senzaţia de căldură, în doze mari apare senzaţia
de arsură. Capsaicina brută serveşte pentru fabricarea vatei termogene.
MEDICINĂ UMANĂ
Uz intern.
1. Pentru vitaminizarea organismului,
contra dispepsiilor atone şi ca afrodisiac:
consumată în stare proaspătă.
2. Pentru dezalcoolizare: tinctură, din
200 g ardei iute macerat 7-8 zile în 100 ml
alcool. Se iau 10-30 picături în ceai amar de
anghinare, ţintaură, uguraş, schinel.
3. Pentru stimularea digestiei:
a) pulbere de ardei iute în doze de 0,100,30 g;
b) extract apos, în doze de 0,60-0,80 g
în două reprize, dimineaţa şi seara;
c) extract fluid, 1.50 g se administrează
fracţionat în mai multe reprize;
d) tinctură, 3 g se administrează fracţio-

nat în mai multe reprize. În aceste doze devine decongestionant hemoroidal.
Uz extern.
1. Pentru combaterea oboselii corzilor vocale (oratori, cântăreţi, profesori): decoct, din 2-4 ardei iuţi, măcinaţi sau tăiaţi
rnărunt, la o cană (200 ml) cu apă. Se fierbe 5 minute. Se strecoară. Se face gargară
la nevoie.
2. Pentru combaterea reumatismului
şi degerăturilor;
a) macerat, 1 linguriţă ardei iute, 1 linguriţă sare, 250 ml alcool şi 1 l oţet de vin;
se lasă vasul cu amestecul 8-10 zile. Se agită. Se strecoară. Se aplică frecţii pe locurile
dureroase şi degerături;
b) tinctură, din 10 părţi ardei iute la 100
părţi alcool de 70°. Se lasă la temperatura
camerei 10 zile. Se strecoară; la aplicarea
frecţiilor se diluează la jumătate; diluţia se
măreşte în cazul tegumentelor sensibile.
3. Pentru ,,liniştirea” erupţiilor, alergiilor; comprese, cu tinctură.
4. Pentru combaterea durerilor reumatice: vată termogenă, pregătită din ardei
iute îmbibat în vată. Se aplică pe locurile
dureroase.
5. Pentru combaterea anginei; compresă cu ardei iute mărunţit, umed şi încălzit;
se aplică pe gât.

6. Pentru combaterea ploşniţelor: ardei iute pisat se arde în camere cu uşile şi
ferestrele bine închise. Se lasă 3-4 ore, apoi
se aeriseşte.
MEDICINĂ VETERINARĂ
Uz intern.
Nu este folosit de medicina veterinară
cultă. Există indicaţii etnoiatrice de folosire
a ardeiului iute în tratarea de fascioloză şi
retenţie urinară:
a) decoct, din pulbere de ardei iute
(boia de ardei iute), usturoi zdrobit şi hrean
ras, în proporţii egale; se adaugă 500 ml
apă; se fierbe 10 minute. Se răceşte şi se
administrează oilor prin breuvaj bucal (se
toarnă pe gât), cate 1 linguriţă pe zi, timp
de 8 zile;
b) decoct, din pulbere de ardei iute
roşu (boia ardei iute) şi rămurele de răchită
roşie; se adaugă apă rece. Se fierbe 15-20
minute. Se strecoară. Se răceşte şi se administrează oilor prin breuvaj bucal, câte 2-3
linguriţe pe zi.
Uz extern.
Folosit ca rubefiant, revulsiv, tegumentar, insecticid:
a) macerat apos a pulberii de ardei
iute;
- continuare în pagina 26 -
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- continuare din pagina 25 b) macerat în ulei de in sau vaselină a
pulberii de ardei iute;
c) tinctură din boia de ardei iute roşu
sau ardei iute roşu tăiat foarte mărunt, în
proporţie de 1:5 alcool. Toate preparatele sunt aplicate local prin frecţii sau pensulaţii.
COSMETICĂ
Pentru combaterea alopeciei (chelie):
tinctura de ardei iute este folosită la masajul firelor de păr, determinând tonifierea
rădăcinii. Efectul revulsiv activează circulaţia sanguină. Frecţii, 1-2 pe săptămână.

UTILIZĂRI CASNICE
Alimentaţie. Fructele sunt folosite în
consum în stare proaspătă, în preparate
culinare (salate, supe, ciorbe, mâncare) şi
în stare conservată. Au valoare nutritivă ridicată.
ARDEI KAPIA COPŢI: 1 kg ardei kapia,
curăţaţi şi cântăriţi, 150 ml oţet de 900; 50 g
zahăr, 2 lingurite cu vârf de sămânţă muştar,
o foaie de dafin, o frunză de ţelină. Se prepară pentru sezonul rece.
ARDEI KAPIA ÎN OŢET: 2 kg ardei, 500
ml oţet de 900, 1 I de apa, 250 g zahăr sau
miere, 20 g sare, o foaie de dafin, o frunză de
ţelină.

TINCTURA
DE ARDEI IUTE
(Capsicum annuum L.- fructus)
Compoziţie: alcaloizi (capsaicină), carotenoizi, flavonozide, ulei volatil, vitamine (A, B, C,
PP), macro- şi microelemente (K, S, P, Mg, Na,
Fe, Mn, Cu, Co).
Acţiune:
lrevulsivă, lanalgezică, lsudorifică, leupeptică, lgastroprotectoare, lcarminativă, lantiseptică, ltonică asupra sistemului nervos.
Recomandări:
Intern: ldispepsii non-ulceroase, lulcer gastric (cu Helicobacter pylori +); ladjuvant în
inducerea şi menţinerea sevrajului alcoolic .
Extern: ldureri reumatice, lnevralgii, larterită, lentorse, lcontuzii, ldegerături.
Mod de administrare:
Intern: l10 picături de 3 ori pe zi,
diluate în 50 ml
apă; l3 picături
de 3 ori pe zi în sevrajul alcoolic.
Extern: tinctură
diluată în raport
1: 2 cu apă fiartă
şi răcită sub formă
de comprese.
Contraindicaţii:
nu au fost semnalate până acum.
Precauţii: în sarcină şi perioada
de alăptare; se va
evita contactul cu
ochii; la doze mari
pot să apară gastroenterite.
Formă de prezentare: flacoane de
sticlă de 50 ml.
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SUPLIFORM
- gel pentru întreţinere corporală Produs natural cu extracte de Hedera helix, Aesculus hippocastanum, Capsicum
anuum, uleiuri esenţiale.
Mod de prezentare: tub metalic vernisat
în interior, ce conţine 75 ml de produs.
Compoziţie: saponine, hederină, hederozidă A, rutin, rutozid, acid clorogenic şi
cafeic, fitoestrogeni, carotenoide, tocoferoli, capsicina, enzime lipolitice, glicozide
triterpenice, escina, afrodescină, argirescină, criptoescină, flavonozide, glicozizi
ai cvercetolului şi camforului, vitamine,
protoantocianidine, linalol, acetat de linalil, camfor, eucaliptol, α, ß-pinen, limonen,
mentol, acetat de mentil, mentonă, citronelol, geraniol, acetat de geranil, acetat de
citronelil, neril, sesquiterpene, oligoelemente (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Fe2+) etc.
Acţiune: datorită complexităţii substanţelor bioactive din compoziţie şi a efectelor
sinergice între acestea, produsul:
laccelerează microcirculaţia la nivelul articulaţiilor,
lprevine şi ameliorează fenomenele de
celulită, vergeturi şi depuneri adipoase nedorite.
Prin acţiunea uşor revulsivă, de activare
a microcirculaţiei datorate capsicinei şi
componentelor din uleiurile esenţiale, se
absorb prin piele componentele vasculoprotectoare (flavonozide, proantocianidine), antioxidante (carotenoide, tocoferoli,
fitoestrogeni) ca şi componentele hormono-mimetice (acid clorogenic, etc.). Un rol
deosebit în aceste procese îl au sistemele
enzimatice ce se găsesc în extractele de
plante utilizate. Toate aceste componente
implicate în amendarea proceselor inflamatorii contribuie la acţiunea lipolitică de
îndepărtare a depunerilor excesive de grăsimi. Ca urmare se reduc sau dispar feno-

ARDEI KAPIA PRĂJIŢI ÎN ULEI.
Reţeta 1: 2 kg ardei kapia, 200 ml oţet de
900, 50 g zahăr, 20 g sare, boabe de piper sau
un vârf de linguriţă piper măcinat, 2 linguriţe
cu vârf de seminţe de muştar, o foaie de dafin,
o frunză de ţelină, 500 ml ulei.
Reţeta 2: 4 kg ardei kapia, 400 oţet de
90, zahăr, 100 g sare, 20-25 boabe piper, 6-8
linguriţe cu vârf de seminţe de muştar, 2-3
foi de dafin, mai multe frunze de pătrunjel, o
frunză de ţelină.
Din “Enciclopedia plantelor”, vol. I, Ctin Pârvu
Farm. Gabriela Vlăsceanu
Biolog Georgeta Negru

menele inflamatorii caracteristice celulitei,
cele distrofice (prin depuneri excesive de
grăsime şi modificări ale colagenului pielii - vergeturi) revenind la normal elasticitatea şi aspectul sănătos al pielii. Totodată
produsul are acţiune relaxantă, decongestivă, tonic musculară, sedativă conferind
pielii un aspect plăcut catifelat şi un tonus
pozitiv al întregului organism.
Contraindicaţii şi prevederi: nu s-au
semnalat efecte secundare adverse.
Mod de administrare: uz extern, se aplică
în strat subţire, pe zonele afectate, prin masaj, 10-15 minute, în cure de 10-12 zile. Se
poate utiliza de 1 – 3 ori / zi

Noutăţi terapeutice

ULEI DE CĂTINĂ

Uz cosmetic: este folosit la prepararea cremelor antirid şi nutritive, a gelurilor şi loţiunilor de protecţie şi întreţinere pentru toate
tipurile de ten.

PREZENTAREA PRODUSULUI
Flacoane cu 20 ml; 50 ml, 100ml; ulei din fructe de cătină, ale
cărui principii active sunt extrase printr-un procedeu original constituind un concentrat natural alimentar. Compuşii liposolubili din
uleiul de cătină reprezintă un complex polivitaminic cu acţiune regeneratoare asupra metabolismului celular.
Principiile active conţinute sunt în principal beta – caroteni, vitaminele D, E, F, K (deci toate vitaminele liposolubile), dar şi o serie de produşi polifenolici cu activitate puternic antiinflamatoare.
De asemenea, conţine lecitine sub formă uşor asimilabilă (săruri
de calciu şi magneziu), acizi graşi nesaturaţi (din care se remarcă
acidul gama – linoleic ca precursor al multor enzime organice).

PRECAUŢII
Nu există date în literatură referitoare la siguranţa administrării în sarcină şi lactaţie.

(Hippophäe rhamnoides)

ACŢIUNE
ltonifiant general, antianemic, vitaminizant;
limunomodulator;
lare acţiune sinergică cu interferonul α şi în special contribuie la
sinteza proteinelor – materie primă pentru interferoni;
lprotector coronarian;
lantiaterosclerotic;
lîncetineşte procesul de îmbătrânire prin consumarea radicalilor
liberi nedoriţi;
lîmbunătăţeşte funcţia de detoxifiere a ficatului şi asigură troficitatea celulei hepatice;
lprin conţinutul mare în beta – caroten, previne apariţia cancerului;
lîn administrarea externă, este un bun cicatrizant, având un remarcabil efect dermoregenerator, antiinflamator, nutritiv;
leste un excelent protector împotriva radiaţiilor solare sau de
altă natură.

MOD DE UTILIZARE
Uz intern:
Profilactic:
Adulţi: 20 picături de 3 ori pe zi, timp de o lună, în cure de 2-3
ori pe an sau 1-2 capsule de 0.6 g, de 3 ori pe zi (maxim 6 capsule
pe zi), iar pentru întreţinere 2-3 capsule pe zi.
Copii (după vârsta de 1 an): 5 picături de 3 ori pe zi sau 1-2
capsule de 0.4 g pe zi, timp de o lună, în cure de 2-3 ori pe an.
Adjuvant: în tratamentul diverselor afecţiuni; în funcţie de stadiul bolii şi reactivitatea organismului se pot creşte dozele menţionate mai sus, după sfatul medicului (care urmăreşte rezultatele
anterioare).
Întregul tratament trebuie cuantificat de medic.
Uz extern: direct sau în produse cosmetice.

INDICAŢII
Uz intern:
Profilactic: încetinirea proceselor de îmbătrânire şi prevenirea
apariţiei cancerului, tonic general în situaţii de stres, imunomodulator.
Adjuvant: tratamentul intern al unor afecţiuni dermatologice (psoriazis, LED forme cutanate), afecţiuni ORL cu componentă atrofică şi inflamatorie, afecţiuni cardio-vasculare (fiind un bun
protector coronarian), afecţiuni ale aparatului digestiv. Are activitate deosebită în hepatite cronice, afecţiuni uro-genitale, afecţiuni
neurologice şi psihice.
Evidenţiem în mod deosebit activitatea antianemică.
Are un rol excepţional în stagnarea şi regresul diverselor afecţiuni oculare (hemeralopie, prezbitism, keratomalacie, miopie, astigmatism, hipermetropie, glaucom, cataractă) prin conţinutul
mare în beta – caroten.
Uz extern:
Tratamentul local al eczemelor, arsurilor termice şi chimice, degerăturilor, alergodermiilor, psoriazisului, rănilor cu vindecare lentă.
Este singurul produs natural recunoscut pentru activitatea de
protecţie împotriva radiaţiilor solare sau de altă natură.
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Hofigal se prezintă

Stiinţă şi cercetare

”A ŞTI ŞI A VREA
ÎNSEAMNĂ A REUŞI!”
A

ceasta a fost deviza celor câţiva
cercetători experimentaţi în
domeniul cercetării de medicamente de sinteză şi din alte surse
naturale, deviză cu care s-a pornit la
drum, alături de Ştefan Manea,
directorul general al Hofigal
- el însuşi un foarte bun cercetător în
domeniu.

a priorităţilor claselor de produse studiate ca suplimente nutritive, pentru prevenire şi tratare, fiind lansate şi industrializate
o serie de produse pentru anumite afecţiuni larg răspândite (diabet, gută, afecţiuni
digestive etc.) realizându-se produsele: Fitodiab, Neuromion, Momordica, Spirulina, Extravit M, Tusimun, Redigest, ca şi
numeroase tincturi şi extracte hidroalcoolice cu indicaţii foarte variate.

Fără bani, cu o dotare extrem de modestă, dar cu o mare disponibilitate de a ne
implica în cercetarea fitoterapeutică, spre
care se orientase deja şi cercetarea din
domeniul sănătăţii pe plan mondial, am
abordat primele produse noi confirmând
puterea cunoaşterii şi importanţa responsabilităţii asumate pe baza unei temeinice
pregătiri profesionale.
Astfel, se poate spune că cercetarea în
cadrul firmei Hofigal, a început odată
cu înfiinţarea sa, la începutul anilor 90, prin
elaborarea strategiei de valorificare a florei
medicinale indigene şi a celei aclimatizate
în cadrul bazei proprii de culturi în condiţii de seră.
Experienţa bogată a nucleului de specialişti în domeniul cercetării complexe a
medicamentului, acumulată în cadrul Institutului de Cercetări Chimico-Farmaceutice Bucureşti (cercetători şi cercetători
principali - Manea Ştefan, Viorica Tamaş,
Vila Radanţă, Ivonne Creţu, Nora Rădulescu, Florisanda Tiutiu, Elena Mazilu, Iuliana
Crişan, etc), sau în cadrul Institutului de
Cercetări pentru Plante Medicinale Fundulea (Academician Emil Păun), precum si cei
proveniţi de pe platformele de industrie a
medicamentelor (Dr. farm. Florian Ionescu, ing. L. Ionescu si alţii), a constituit forţa
adecvată condiţiilor grele de început pentru a ajunge la realizările din prezent.
S-a început prin prospectarea pieţei
interne privind cerinţa de preparate naturale, care să reducă abuzul de chimioterapice. Acest fapt a permis o eşalonare
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Documentarea sistematică din literatura de specialitate, folosind atât bazele
clasice ale bibliotecilor, cât si posibilităţile
moderne de pe internet, programele “Med
line”, a permis evoluţia noastră în pas cu
noile cerinţe pe plan internaţional, atât în
ce priveşte cercetarea şi elaborarea de noi
produse controlate calitativ prin tehnici
moderne eficiente, cât şi orientarea spre
acele preparate fitoterapice care completează cel mai bine cerinţele anumitor clase
terapeutice.
Începând din anul 2000, Hofigal
şi-a lărgit activitatea de cercetare participând la realizarea unor teme din Programul Naţional de Cercetare alături de Institute de Cercetări şi de Invăţământ superior,
multe contracte din domeniul cercetării şi
tehnologiei medicamentelor fiind susţinute şi de Hofigal în calitate de co-finanţator.
Programele în cadrul cărora am participat ca beneficiari şi co-finanţatori sunt
BIOTECH, AGRAL, CALIST, CERES, VIASAN şi
RELANSIN, acoperind diversitatea domeniilor implicate în cercetarea şi elaborarea
preparatelor fitoterapeutice.
Ca urmare a îmbunătăţirii bazei materiale după acestă dată s-au realizat şi promovat noi produse:
nProduse adaptogene, energizante, tonice, trofice de susţinere la efort a organismului, de creştere a capacităţii imunitare:
Cătinofort, diferite forme noi de spirulină, forme noi de Ulei de cătină, Coenzima Q10 în ulei de cătină etc.
nProduse depurative: Depurin, Complet Antioxidant, Complex Detoxifiant
Natural etc.

Hofigal se prezintă

n Produse pentru corectarea dereglărilor metabolice şi hormonale: L-Carnitin
Complex, Reglacid, Protein forţă, Hof
Estronat, Licoprostat, Colerd, TS-Tutun
Stop
n Produse pentru dereglări nervoase,
neurovasculare, tulburări de somn: Passi
sclerotin, Lin Somn, Somn Uşor etc.
n Monodoze pentru afecţiuni anorectale şi vaginale: Monorect şi Monofemina.
S-a dezvoltat un nou sector de produse cosmetice şi de igienă, care în prezent
numără peste 30 de produse, pe bază de
principii active naturale, realizate fără conservanţi sintetici şi ambalate original sub
forma de monodoze.
Toate produsele originale elaborate pe
parcursul anilor au fost bine apreciate sub
aspectul soluţiilor ştiinţifice si tehnice, obţinându-se peste 30 de brevete de invenţie
medaliate atât în ţară cât şi în străinătate
(la Saloanele de Inventică de la Geneva şi
Bruxelles) cu aur şi argint, precum şi cu diplome speciale şi de merit.

Diseminarea rezultatelor cercetării a
făcut obiectul a numeroase articole publicate în reviste de specialitate cu cotaţie ISI si a mai multor lucrări ştiinţifice
susţinute la Conferinţe şi Simpozioane
din ţară şi străinătate.
În lista de autori întocmită de AdAstra în 2003 şi 2006, unde sunt mentionaţi
cercetătorii cu cele mai multe publicaţii
ştiinţifice valoroase se regăsesc şi cei de
la Hofigal (Ştefan Manea şi Viorica Tamaş).
Printre manifestările ştiinţifice cu
participare anuală substanţială din partea firmei noastre menţionăm: Simpozioanele CHIMINFORM-ICECHIM, INCDCF, INCDSB, ANTIAGING, Conferinţele de
ETNOIATRIE organizate la nivel naţional
şi internaţional (în Germania) ş.a.
Din anul 2006 Hofigal are propria
revistă “Hofigal - Natură şi Sănătate”, coordonată de Directorul General sub
îngrijirea Dr. Farm. Gabriela Vlăsceanu, revistă în care publică medici, farmacişti,
profesori universitari, cercetători şi specialişti din producţie.
Ca urmare a activităţii ştiinţifice şi tehnice apreciate ca meritorie, MECT a acordat
recent în 2008, cu un punctaj foarte mare,
atestarea Departamentului de CercetareDezvoltare din cadrul firmei Hofigal Export Import S.A. Bucureşti.
Cercetarea care se derulează în prezent în colaborare cu unităţi de învăţământ superior şi cu Institutele Naţionale
de Cercetare Dezvoltare de profil, abordează tematici de mare complexitate
asupra mecanismelor biochimice în patologie si terapeutică şi vizează valorificarea anumitor extracte vegetale în prevenirea şi tratamentul diverselor afecţiuni
(alergii, disfuncţii metabolice etc).
Extinderea şi restructurarea spaţiului
destinat Departamentului de CercetareDezvoltare & Terapii Noi, ca şi completarea dotării cu aparatură modernă de
cercetare, vor permite un salt al calităţii
muncii de cercetare în firmă începând
chiar cu anul 2009.
Dr. Chim. Farm. Viorica Tamaş
Dr. Farm. Florian Ionescu
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În sprijinul medicului practician

Raport medical asupra studiului de caz

GEMODERIVAT din muguri
de coacăz negru (Ribes nigrum)
- extract glicerohidroalcoolic 1 DH –
Studiul influenţelor preparatului asupra valorii tensiunii arteriale
Obiectivul principal al studiului
a fost demonstrarea influenţelor acestui
preparat asupra valorii tensiunii arteriale,
motiv pentru care s-au analizat următorii
parametrii:
lclinici; care oferă date privitoare la
evoluţia simptomatologiei (reacţii alergice, dureri articulare, mobilitatea în articulaţii, senzaţie de tensiune/ disconfort la nivelul hipogastrului);
lparaclinici; prin măsurarea valorii colesterolului seric şi a valoarii tensiunii arteriale.

În perioada 01.01.2009- 31.03.2009 s-a
desfăşurat studiul randomizat „Gemoderivatul din mlădiţe de coacăz negru (Ribes
nigrum) - extract glicerohidroalcoolic 1 DH
– Studiul influenţelor preparatului asupra
valorii tensiunii arteriale”, efectuat pe subiecţi umani
Produsul se prezintă sub forma de
monodoze, o monodoză conţinând 2 ml
de extract glicero-hidro-alcoolic 1 DH din
muguri de coacăz negru. Acţiunea Gemoderivatului din muguri de coacăz negru este direcţionată în mod deosebit asupra gandelor suprarenale, a căror scoarţă
o stimulează, determinând eliberarea de
substanţe cu acţiune antiinflamatorie şi
antialergică. Astfel produsul se comportă aproape ca un cortizon natural (acţiune cortizon-like), fără a avea însă nici un fel
de toxicitate. Ribes nigrum activează catabolismul ureei, al acidului uric şi colesterolului. La nivelul mielogramei acţionează
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asupra granulocitelor eozinofile. Are printre altele, a acţiune de reducere a valorilor
VSH şi proprietăţi imunostimulante.
Se recomandă precauţii la persoanele
hipertensive. Contraindicaţii nu s-au raportat din punct de verede al reacţiilor adverse, în general produsul este bine tolerat.
Studiul a fost randomizat, efectuat pe
un grup de 25 subiecţi (21 femei şi 4 bărbaţi), cu vârste cuprinse între 28 şi 84 ani
(1 subiect – femeie - cunoscut cu hipertensiune arterială, restul de 24 subiecţi -20 femei şi 4 bărbaţi- cu valori ale tensiunii arteriale în limite normale.
S-au folosit doze zilnice de 3 ml de Gemoderivat din muguri de coacăz negru
(1 1/2 monodoze), în administrare unică,
înaintea mesei de dimineaţă, diluate în puţină apă.
Studiul s-a desfăşurat pe o perioadă
de 3 luni, iar subiecţii au fost investigaţi în
3 momente sugestive (iniţial – T0, la 45 de
zile – T45 şi la final – T90).
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Criterii de includere: Au fost admişi
doar pacienţii care au acceptat să participe la acest studiu, care au posibilitatea de
a-şi măsura TA şi la domiciliu (după ce au
fost verificaţi în acest sens) şi care bineînţeles, prezintă patologie compatibilă cu produsul.
Criterii de excludere: Criteriile de
excludere a pacienţilor au fost:
lîntreruperea tratamentului,
lmodificarea dozei
lneprezentarea la control.
Toţi subiecţii admişi în studiu l-au finalizat.
Rezultate: Prin monitorizarea la T0, T45
şi T90, au putut fi analizaţi parametrii clinici
şi paraclinici, constatându-se următoarele:
ndiminuarea redorii matinale;
ncreşterea mobilităţii în articulaţii;

În sprijinul medicului practician

ndiminuarea reacţiilor alergice (prurit,
conjunctivită, rinoree);
ncreştere de 10 mmHg a valorii tensiunii arteriale la pacienta hipertensivă;
ncreşteri cu până la 5 mmHg ale valorilor tensiunii arteriale la pacienţii normotensivi în cazul administrării dozei stabilite;
nreducerea nivelului colesterolului seric la toţi subiecţii cu valori de 0,01% până
la 20% din valoarea iniţială.
Concluzii:
1. Acest studiu arată că produsul Gemoderivat din muguri de coacăz negru
este un supliment alimentar cu acţiune
cortizon-like, cu efecte puternic antiinflamatoare şi antialergice. Datorită îmbunătăţirii parametrilor funcţionali ai articulaţiilor, reducerii reacţiilor alergice, acţiunii
hipocolesterolemiante şi antiinflamatoare
produsul se poate indica cu succes în:
lafecţiuni osteoarticulare (reumatism
cronic degenerativ, reumatism articular
acut, poliartrită reumatoidă, spondiloze,
osteoporoză, artroze diverse);
lafecţiuni cu potenţial alergic (sinuzite, rinite şi conjunctivite alergice sezoniere, astm bronşic, urticarie, prurit de diverse etiologii);
lafecţiuni inflamatorii respiratorii
(bronşite cronice, emfizem pulmonar);
lafecţiuni inflamatorii în sfera genitală (adenom de prostată la bărbaţi şi fibrom
uterin la femei).
2. Produsul se recomanda în monoterapie sau în asociere cu alte fitopreparate.
3. Administrarea produsului Gemoderivat din muguri de coacăz negru nu interferă cu alte tratamente ale afecţiunii de bază,
ci, din contră, are efect potenţator.
4. Datorită influenţelor pe care le poate avea asupra valorilor tensiunii arteriale se recomandă utilizarea cu prudenţă la
persoanele hipertensive.

100

48

44

24

24
16
8

n
n
n
n

Total
Afecţiuni osteoarticulare
Afecţiuni inflamatorii digestive
Afecţiuni cu potenţial alergic

100

4

n
n
n
n

Repartiţia
subiecţilor
pe grupe de
afecţiuni

Afecţiuni metabolice
Afecţiuni cardiovasculare
Afecţiuni urogenitale
Afecţiuni respiratorii

96

96

44

44

Referinţe: Studiul a fost efectuat în
cabinetele de consiliere în apifitoterapie
ale HOFIGAL Export Import S.A.

24
4

Investigator: Dr. Adriana Tatomirescu
Monitor: Dr. Liviu Tatomirescu

n
n
n
n

Total / Etalon
Reducerea colesterolemiei
Diminuarea redorii matinale
Creşterea mobilităţii articulare

n Diminuarea reacţiilor alergice
n	Modificări absente sau

Evoluţia
simptomatică
şi paraclinică

nesemnificative

n

Creşterea TA
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În sprijinul medicului practician

Raport medical asupra studiului de caz

GEMODERIVAT din mlădiţe de
rozmarin (Rosmarinus officinalis)
- extract glicerohidroalcoolic 1 DH –
Studiul influenţelor preparatului asupra valorii tensiunii arteriale
S-a avut ca obiectiv principal demonstrarea influenţelor acestui preparat asupra valorii tensiunii arteriale, motiv pentru
care s-au analizat următorii parametrii:
lExamenul clinic care ne-a oferit date
privitoare la evoluţia simptomatologiei
(memorie, capacitate de concentrare), stare de oboseală, disconfort la nivelul hipocondrului drept
lExamen paraclinic: măsurarea valorilor serice ale colesterolului şi a tensiunii
arteriale.
Paralel cu studiul de caz ce a urmărit efectele produsului Gemoderivat din
muguri de coacăz negru, în perioada
01.01.2009-31.03.2009 s-a desfăşurat, în
cabinetele de consiliere în apifitoterapie
ale HOFIGAL Export Import S.A., un alt
studiu randomizat, şi anume „Gemoderivatul din mlădiţe de rozmarin (Rosmarinus
officinalis) - extract glicerohidroalcoolic 1
DH – Studiul influenţelor preparatului asupra valorii tensiunii arteriale”.
Produsul se prezintă sub formă de monodoze, o monodoză conţinând 1,5 ml
de extract glicero-hidro-alcoolic 1 DH din
mlădiţe de rozmarin.
Proprietaţile sale biologice fac din Rosmarinus officinalis un remediu capabil să
încetinească procesele de senescenţă naturală şi să regleze activitatea glandelor cu
secreţie internă.
Acţiunea sa este marcată în sindroame biologice de natură hepatică, intestinală şi ale sistemului suprarenalo-gonadic.
Spectrul acţiunii sale se extinde şi la sistemul circulator, la nivelul căruia reactivează
circulaţia capilară a extremităţilor şi reduce
stările de trombofilie generală. Are activitate euforizantă, de stimulare a memoriei,
de ameliorare a microcirculaţiei şi a capacităţii vizuale. Favorizează regenerarea he-
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patică şi drenajul biliar, este un antispastic
bun şi reglează motricitatea vezicii biliare.
Gemoderivatul din mlădiţe de rozmarin îşi găseşte indicaţii şi asupra axului
suprarenalo-gonadic şi intervine în special
asupra factorilor de senescenţă gonadică.
Acţiunea sa se extinde şi asupra echilibrului ionic şi mineral al întregului organism.
Se recomandă precauţii la persoanele
hipertensive. Contraindicaţii nu s-au raportat din punct de verede al reacţiilor adverse; în general produsul este bine tolerat.
Studiul a fost randomizat, efectuat pe
un grup de 25 subiecţi, 14 femei şi 11 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 28 şi 88 ani. 5
dintre subiecţi (4 femei şi 1bărbat) sunt cunoscuţi cu hipertensiune arterială, 3 subiecţi
(2 femei şi 1 bărbat) sunt diagnosticaţi cu
hipotensiune arterială cronică, restul de 17
subiecţi (8 femei şi 9 bărbaţi) prezintă valori
ale tensiunii arteriale în limite normale.
S-au folosit doze zilnice de 3 ml de Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin (2
monodoze), într-o singură administrare,
înaintea mesei de dimineaţă sau prânz, diluate în puţină apă.
Studiul s-a desfăşurat pe o perioadă
de 3 luni, iar subiecţii au fost investigaţi în
3 momente sugestive (initial – T0, la 45 de
zile – T45 şi la final – T90).
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Criterii de includere: Au fost admişi
doar pacienţii care au acceptat să participe la acest studiu, care au posibilitatea de
a-şi măsura TA şi la domiciliu (după ce au
fost verificaţi în acest sens) şi care bineînţeles, prezintă patologie compatibilă cu produsul.
Criterii de excludere: Criteriile de
excludere a pacienţilor au fost:
nîntreruperea tratamentului,
nmodificarea dozei
nneprezentarea la control.
Toţi subiecţii admişi în studiu l-au finalizat.
Rezultate: Prin monitorizarea la T0, T45
şi T90, au putut fi analizaţi parametrii clinici
şi paraclinici, constatându-se următoarele:
lîmbunătăţirea capacităţii de efort intelectual (îmbunătăţirea memoriei, creşterea capacităţii de concentrare);
ldispariţia oboselii;

În sprijinul medicului practician

ldiminuarea disconfortului de la nivelul hipocondrului drept;
lscăderea nivelului colesterolului seric;
lcreşteri de până la 20 mmHg a valorilor tensiunii arteriale la pacienţii hipotensivi şi de până la 15 mmHg la pacienţii
hipertensivi şi normotensivi, în cazul administrării dozei stabilite; la un singur pacient
hipertensiv, valoarea tensiunii arteriale a
scăzut cu 5 mmHg;
lreducerea nivelului colesterolului seric la toţi subiecţii cu valori de 0,01% până
la 22% din valoarea iniţială.
Concluzii:
1. Interpretarea rezultatelor acestui studiu arată că produsul Gemoderivat din
mlădiţe de rozmarin este un supliment
alimentar cu acţiune hepatoprotectoare,
drenor hepato-biliar şi activator metabolic.
Determină o bună fluiditate biliară, este antispastic şi reglează motricitatea vezicii biliare,
scade nivelul seric al colesterolului şi trigliceridelor. Datorită îmbunătăţirii drenajului biliar, a acţiunii antidislipidemice, euforizante şi
eutrofice produsul se indică cu succes în :
lafecţiuni hepatobiliare (dischinezie biliară, ciroză hepatică, steatoză hepatică, colecistopatii, litiază biliară, hepatomegalie);
lstări de suprasolicitare intelectuala;
ldislipidemii (creşteri ale colesterolului şi/sau trigliceridelor serice);
lhipotensiune arterială.
2. Produsul se poate administra în monoterapie sau în asociere cu alte fitopreparate.
3. Administrarea produsului Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin nu interferă cu alte tratamente ale afecţiunii de bază,
ci, din contră, are efect potenţator.
4. Datorită influenţelor pe care le poate avea asupra valorilor tensiunii arteriale se recomandă utilizarea cu prudenţă la
persoanele hipertensive.
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Subiecţi
hipertensivi

Subiecţi
normotensivi

Evoluţia
valorilor TA

Nr. total de subiecţi intraţi în studiu
Nr. de subiecţi la care a crescut TA
Nr. de subiecţi la care modificările au fost absente sau nesemnificative

100

96

28

24
8

n Total / Etalon
n Reducerea colesterolemiei
n	Creşterea capacităţii de

Evoluţia
simpto
matică şi
paraclinică

n	Scăderea intensităţii durerilor
articulare

n	Reducerea disconfortului în
hipocondrul drept

concentrare

100

48

Referinţe: Studiul a fost efectuat în
cabinetele de consiliere în apifitoterapie
ale HOFIGAL Export Import S.A.
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24

Investigator: Dr. Adriana Tatomirescu
Monitor: Dr. Liviu Tatomirescu
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Afecţiuni osteoarticulare
Afecţiuni hepatobiliare
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subiecţilor
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afecţiuni

Afecţiuni metabolice
Afecţiuni cardiovasculare
Afecţiuni urogenitale
Afecţiuni neurologice

Aprilie / Mai 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate

33

Restituiri cu Ştefan Manea

Neuro-religia

sau abordarea trăirilor sufletului
descifrate prin SNC (sistemul nervos central)
Stimate d-le Manea, ne aflăm în
plină criză economică, socială, demografică, educaţională, dar mai
ales într-un impas în ceea ce priveşte
sănătatea. Atât a trupului (biologică), a spiritului dar şi a sufletului
frământat de angoase, singurătăţi,
deziluzii. Acest mozaic de probleme
este generat de limitarea resurselor
naturii care ne-a oferit o usturătoare
lecţie arătându-ne cât de mult greşim
noi, oamenii cu viaţa noastră?
Niciodată Natura nu şi-a “pedepsit” supuşii, ci i-a gratulat cu generozitate, oferte,
soluţii dar şi avertismente, intoleranţă şi
chiar sancţiuni, atunci când aceşti supuşi
(oameni) au nesocotit anumite reguli sau
legi ale universului. În Univers, creatorul a
înfăptuit tot ceea ce omul şi nu numai, are
nevoie. Nimic nu este de prisos şi nici nu
se poate vorbi de omisiuni. Clasica zicală
a ţăranului român potrivit căreia „Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă-n traistă” este
pe deplin valabilă şi azi şi mâine şi cât va
fi omenirea. Ştiinţa s-a remarcat, a înflorit
şi s-a dezvoltat mai ales în spaţiul Bisericii.
Mi se pare inadmisibil ca cineva să încerce
minimalizarea contribuţiei descoperirilor
la o viaţă prosperă şi decentă pentru om
(când astăzi, ştiinţa dovedeşte că, pe măsură ce creierul dobândeşte un echilibru
chimic optim, gândurile, sentimentele şi
comportamentul uman se apropie cu respect şi dragoste faţă de Divinitate).
Nu se poate ca în plină afirmare a ştiinţei şi exploziei informaţionale să se mai
rămână în capcana dogmelor şi să se mai
facă abstracţie de realizările şi capacităţile omului modern, de dorinţa acestuia
de a împleti fizicul cu psihicul şi spiritul
într-o triadă ce converge eminamente pe
drumul cel bun al cunoaşterii. Ideea că
un dezechilibru chimic la nivelul creierului determină o gândire defectuoasă şi un
comportament instabil este confirmată de
numeroase studii. Descoperirile realizate
ca urmare a unui mare număr de cerce-
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tări - combinate cu activitatea practică în
domeniul biochimiei creierului(cercetări
pentru care, încă din 1964, Linus Pauling
lua premiul Nobel), au continuat şi continuă cu noi descoperiri despre interdependenţa dintre natură şi om. Cred (şi mi-aş
dori să greşesc), că noi românii ignorăm
cele date de creator şi suntem tributarii
dogmelor dar şi a unei doze de incultură
care ne duc la această aparentă neputinţă.
Să lăsăm ştiinţa să ne călăuzescă paşii, respectând şi natura şi creaţia divină.
Criza mondială pe care o trăieşte
omenirea trebuie înţeleasă în mod realist,
pentru a afla mecanismele de contracarare. Întotdeauna omul s-a confruntat cu
provocări, iar ceea ce trăim acum poate fi
privit ca un astfel de fenomen, ce necesită soluţii salvatoare (ele pot proveni de la
minţi clare şi sănătoase).
Unii oameni şi-au restructurat o atitudine capabilă să echilibreze atât trupul
cât şi trăirile sufleteşti. Întoarcerea la Natura Mamă, prin revizuirea înţeleaptă a
alimentaţiei, odihnei, relaxării, prevenirii
unor maladii sezoniere sau chiar genetice,
tonifierii şi îmbunătăţirii imunităţii generale sau specifice reprezintă într-adevăr
soluţii oportune.
Vor fi persoane (probabil superficiale)
care mă vor acuza de o viziune îngustă,
ele se vor întreba ce legătură are actuala
criză economică financiară cu cele spuse
de mine. Are o mare legătură şi să ţineţi
minte afirmaţiile mele: nu vor ieşi din
criză decât cei ce vor avea o minte lucidă
şi o sănătate puternică. Nu se pot stabili
priorităţi şi strategii de viitor cu oameni
bolnavi. Din păcate, în prezent noi, ca popor, deţinem ruşinosul loc unu în Europa
în privinţa stării de sănătate. Prin măsurile
pe care societate le ia se demonstrează că
merităm cu prisosinţă acest loc.
În timp ce majoritatea ţărilor europene şi nu numai, are programe naţionale
de sănătate, noi avem programe de autodistrugere. Spre exemplu: Franţa, Marea
Britanie, Italia, Germania, au programe
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de reducere a îmbolnăvirilor (prevenţie);
interzicerea fumatului în locurile publice;
recompense şi burse pentru elevii şi studenţii nefumători, programe alimentare
sănătoase, în care primează fructele, suplimentele naturale, scutiri de impozite pentru produsele bio etc. La noi se stimulează
producţia tutunului cu bani de la buget,
(deci o “bunăvoinţă socială” la „otrăvirea”
tabacică), poluarea psihică cu mass-media,
spitale fără medicamente, o rată crescută a
bolilor psihice şi cardio-vasculare, ale ficatului şi a altor organe vitale, menţinerea
pe piaţă a unor medicamente interzise de
zeci de ani în ţările civilizate. Unele dintre
ele pentru că sunt producătoare de accize
la bugetul de stat sunt promovate în reclamele televiziunilor. Dar nu se întreabă nici
unul dintre decidenţi acestor lucruri cât
costă şi va costa sănătatea cetăţenilor.
Revenind la consecinţele grave ale fumatului, Prof. univ. Mircea Iovu a scris o
carte cu un titlu sugestiv „Droguri legale”.
Mă întreb a fost oare aceasta citită de cineva care ne decide soarta ieşirii din criză?
Cu toate aceste acţiuni, unele fără
îndoială pozitive, altele aşa cum aţi
înfăţişat destul de sumbre, ce ne facem, d-le Manea cu trăirile sufleteşti,
imposibil de stăpânit de cei mai mulţi dintre noi? Atunci când vorbim de
frustrări, conflicte, boli, şomaj, sărăcie, accidente, dezastre, întoarcerea la religie, la credinţă, la gândirea
mistică, reprezintă o soluţie salvatoare?
Întotdeauna credinţa în forţa Naturii, a Creatorului, a binelui, generozităţii, cooperării, creaţiei în beneficiul
oamenilor, iubirii şi dăinuirii energiilor

Restituiri cu Ştefan Manea

către viaţă şi sănătate, au fost, sunt şi vor
dăinui. Mai mult decât atât vor puncta
decisiv declinul crizei în care se zbate
omenirea la ora actuală. Omul a apărut
pe planeta Pământ de circa 200 mii ani,
după estimările antropologilor. Pe parcursul acestui timp omenirea a traversat
multe momente de iluminare dar şi de
autodistrugere, Natura, Creatorul, i-au
fost întotdeauna călăuze înţelepte, ajutându-l să se orienteze în aşa-numitul
“haos”, în fond un univers de o stranie
armonie, echilibru, dezvoltare perpetuă.
Ceea ce se întâmplă acum reflectă un
moment crucial pentru viitorul planetei.
Educaţia religioasă poate amplifica şi cultiva gândirea supranaturalului, o atitudine
mentală ce-i poate oferi omului credincios
(dar bine informat şi bine educat) soluţii
de supravieţuire. O cooperare şi mai ales o
punere în valoare a ştiinţei de către religie
este drumul salvării noastre ca oameni dar
si a relaţiei noastre cu natura. Am fost de
curând în Marea Britanie unde, la Oxford,
mi s-a acordat Premiul de Calitate Europeană pentru produsele Hofigal. Am fost
foarte impresionat de modul în care societatea britanică, cu sprijinul nemijlocit al
Bisericii Anglicane, gândeşte elaborarea
legilor pentru protecţia mediului înconjurător sub sloganul :”Păstraţi intact darul
lui Dumnezeu şi folosiţi-l în slujba şi pentru sănătatea vostră!”. De altfel, deosebit
de fermă în ideea eliminării surselor de
îmbonăvire a populaţiei, este şi măsura ca
medicii să nu mai obţină dreptul de liberă
practică dacă sunt fumători.
Se ştie d-le Manea, că trăirea metafizică reprezintă nevoia omului de
a înţelege exprimarea supranaturalului.
• Ateismul încrâncenat - opac la
orice argumentări poate fi considerat drept o patologie a creierului! •
Unii oameni - aşa zişi “aleşi” posedă
“gena lui Dumnezeu”. • Există trăiri mistice, pierderi de corporalitate (extracorporalitate). • Stările de
meditaţie profundă nu sunt accesi-

bile oricui. • Se vorbeşte şi se acceptă
gândirea mistică drept un dar divin
şi nu o formă de “nebunie sacră”. •
Motivaţia pentru magie reprezintă o
înclinaţie nativă şi îmbracă aspecte
diverse, funcţie de educaţie, cutume
(tradiţii), etnie, caracter şi atitudine faţă de semeni. Responsabilizarea unor astfel de persoane reprezintă un factor paralel, colateral, faţă
de adevărul ştiinţific al problemei. •
Emisfera dreaptă a creierului nostru
este responsabilă de trăirile pozitive
(interes, plăcere, mulţumire, bucurie,
împlinire, satisfacţie, stare de bine,
dragoste, generozitate, milă). • Emisfera stângă a creierului guvernează
trăirile negative (tristeţe, ură, frustrare, agresivitate, violenţă).
În concluzie, sufletul nostru va putea
fi descifrat doar atunci când oamenii
de diferite specialităţi conexe domeniului îşi vor uni forţele creatoare,
sub semnul unei concilieri şi comunicări, despovărate de balastul prejudecăţilor. A orgoliilor şi gândirii
obtuze. A imensei preocupări pentru
cunoaştere.
Indiferent de ceea ce se va găsi sau nu
se va afla din astfel de încercări!
Repararea erorilor biochimice şi obţinerea echilibrului organic este dorinţa
supremă a ştiinţei şi nu mai poate fi ignorată mult timp. Dr Pfeiffer a decoperit că
nivelul histaminei sanguine determină
tulburării de gândire şi hiperactivitate
până la paranoia. Lipidele de care depinde creierul nostru, prostaglandinele care
sunt fabricate în creier din acizii graşi
esenţiali Omega 3 şi 6 reglează neurocircuitele atât din creier cât şi din corp. Reducerea în alimentaţie a uleiului Omega
3 poate conduce la consecinţe grave: boli
autoimune, colesterol ridicat, boli inflamatorii, lipsa materiei prime pentru producerea prostglandinelor (hormoni ce
reglează fiecare neurocircuit din creier şi
organele interne). Am putea discuta şi de
rolul aminoacizilor şi a microelementelor în sănătatea noastră şi cum fără aceste două elemente nu putem trăi. Dumnezeu ni le-a pus prin Natură la dispoziţie
dar, asemeni zicalei ţărăneşti pe care am
amintit-o mai sus, nu ni le bagă în gură,
pentru aceasta trebuie cunoaştere, voinţă şi organizare. Eu cred că pe pământ

mai sunt mulţi ca Linus Pauling, cel care
a spus: „Mintea reprezintă o manifestare
a structurii însăşi a creierului”.
Compania HOFIGAL şi-a multiplicat formulele de colaborare, de implicare
şi în domeniile vieţii spirituale. Avem un
frumos parteneriat cu Patriarhia Română,
cu Societatea Română de Istoria Farmaciei (S.R.I.F.) şi cu Cercul Farmaciştilor din
Bucureşti (C.F.B.) sub genericul “Sănătatea sufletului - Sănătatea trupului”, prin
care încercăm să ne unim forţele, creativitatea, sub semnul bunelor intenţii privind
sănătatea semenilor.
În contextul educaţiei spirituale, Religia, prin slujitorii ei adevăraţi, asigură actul de tămăduire dar şi acţiunile de întărire
a puterilor celor ce-şi recâştigă sănătatea,
pe toate planurile acesteia.
Iată cuvintele de aleasă preţuire ale
d-lui Colonel (r) Dumitru Răducanu, Farmacist primar şi publicist, Purtător al Crucii Patriarhale a B.O.R.: „Poporul nostru a
avut şi are eroi de o incontestabilă valoare,
inclusiv persoane clericale. Şi mai are şi
sfinţi pe care noi i-am numit eroi spirituali, pentru viaţa lor şi pentru misiunea lor
exemplară”.
De aceea cred că se va putea depăşi
această criză, pentru că există forţa capabilă care să ne lumineze. Cred că într-o zi
lumea noastră românescă va înţelege şi va
dori ca biserica să aibă locul pe care îl merită în privinţa găsirii drumului cel bun.
Iată deci, d-le Manea cum istoria
prezentului nostru se poate scrie şi
dintr-o perspectivă novatoare, prin
aportul inestimabil al omului de
ştiinţă (farmacist, chimist, biolog,
medic, psiholog), înfrăţit cu omul
clerical, slujitor sfânt şi neîntinat al
binelui pe Pământ.
D-voastră înşivă, Compania “HOFIGAL” sunteţi, în premieră naţională,
liantul de nădejde al acestei perspective miraculoase privind sănătatea
românilor!
Dumneavostră doamnă, aveţi un rol
aparte, pentru că nu vă opriţi la constatările unui simplu psiholog, ci priviţi
prin contextul „mediului” sănătatea şi
reechilibrarea psihică ca daruri ale Naturii, ale Creatorului.
Vă mulţumesc!
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Centre medicale

!
!
!
U
NO
Pentru o persoană care stă în faţa calculatorului sau aplecată asupra documentelor
de pe birou, timp de cel puţin 8 ore zilnic, suferinţa gâtului şi spatelui este ceva inevitabil.
Pe parcursul timpului aceste atitudini şi pozitii
vicioase vor induce suferinţe, boli, deseori ireversibile.
Masajul efectuat regulat va preveni cu certitudine instalarea suferinţelor mai sus menţionate
sau, dacă acestea sunt deja instalate, va îmbunătăţi semnificativ starea de sănătate a angajaţilor.
Beneficiile rezultate sunt imense!
lcreşterea randamentului angajatului,
leliminarea concediilor medicale (păguboase
pentru firmă şi pentru angajat),
lcrearea unei atmosfere de lucru relaxate, prin
eliminarea stresului şi disconfortului.

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
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Complexul de Terapie
Naturală

„Alexandra”
Breaza

Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, jud. Prahova, 105400
Tel.: 0244/343.296; 0244/342.975; Fax: 0244/343.094

“Alexandra” vă oferă:
 hidrotermoterapie (băi, saună)
 masaj, reflexoterapie
 kinetoterapie (gimnastică medicală)
 laseroterapie

împachetări cu spirulină, parafină
(umede sau uscate)

dietoterapie, fitoterapie, cosmetică şi
estetică corporală
 acupunctură, aeroterapie, cure de teren
 meloterapie, aromaterapie, fitness
 tenis de masă

E-mail: ctn_alexandra@yahoo.com
www.alexandra-hofigal.ro
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Parteneriat

“Drogurile strică tot:
sănătate, viaţă, familie, carieră...”
Consumul de droguri în România afectează îndeosebi persoanele tinere şi foarte
tinere (potrivit raportului Agenţiei Naţionale Antidrog vârsta primului consum scăzând în jurul vârstei de 14 ani). Acest fapt
face ca minorii să fie consideraţi un grup
vulnerabil care trebuie tratat în mod particular, acordându-i-se tot suportul informaţional şi sprijinul instituţional pentru a nu
deveni victime ale consumului de droguri.
Drogurile sunt deopotrivă o problemă
socială şi o problemă de sănătate publică.
De aceea, la începutul lunii martie 2009,
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, prin Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, a lansat Campania socială de prevenire a consumului de droguri
în rîndul tinerilor intitulată “Drogurile strică
tot!: sănătatea,viaţa, familia, cariera, voinţa,
raţiunea, încrederea, prietenia...” având ca

scop creşterea gradului de informare a elevilor din unităţile şcolare ale Capitalei. Parteneri sunt: Hofigal Export-Import, Radio
21, primăriile de sector, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti, SC Noriel,
SC Selgros, Spitalul Euroclinic.
Campania se va desfăşura în două etape: în prima etapă elevii vor fi informaţi cu
privire la riscurile consumului de droguri
(distribuirea afişului şi a spotului de pro-

Indicii că adolescentul consumă droguri:

Manifestă o modificare bruscă de comportament şi schimbări bruşte de dispoziţie,
nu mai are poftă de mâncare, umblă neglijent, lipseşte de la şcoală, este neliniştit,
agitat, secretos, are o stare de oboseală neobişnuită, insomnie nocturnă, schimbarea priorităţilor, tendinţa de a se izola.

Face eforturi de a procura mai mulţi bani ori de a economisi din cei pentru gustare sau alocaţie, face împrumuturi nejustificate la prieteni sau rude, vinde lucrurile
proprii şi se implică în activităţi infracţionale.

Cunoaşte detalii cu privire la senzaţiile produse de consumul de droguri dar nu le
menţionează imediat ce i se solicită aceasta ci atunci când relatările altuia nu corespund realităţii percepute de el.

Adolescentul poate avea gesturi legate de experienţe concrete de consum: îşi
freacă braţul în care de obicei se injectează, strânge din buze şi inspiră adânc
atunci când sunt evocate anumite momente de satisfacţie a consumului.

Adolescentul are mai mulţi prieteni consumatori, ceea ce creşte riscul ca acesta să
consume droguri, la rândul său.
Afişul
campaniei
„Drogurile
strică tot!”

movare a campaniei în scoli, licee, tv screen-uri), iar cea de-a doua etapă va fi centrată pe grupurile de suport ale tinerilor şi
pe activităţile de timp liber (familie, grup
de prieteni). Vor fi organizate concursuri
cu sprijinul Radio 21, iar câştigătorii vor fi
premiaţi de Hofigal şi Noriel. Campania se
va încheia în august 2009.
Iniţiativa a fost încă de la lansare puternic sprijinită de reprezentanţii societăţii civile. În Bucureşti pot fi văzute spoturile
antidrog pe cele 40 de TV screen-uri amplasate în centru dar şi în cartierele Capitalei. De la începutul campaniei, în toate
cele aproximativ 300 de unităţi de învăţământ sunt afişe cu mesajul campaniei iar la
data de 7 aprilie 2009, Ziua Mondială a Sănătăţii va avea loc o acţiune de amploare
la Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”, din
sectorul 5 al Capitalei.
Dacă familia suspectează consumul,
ea trebuie să se adreseze instituţiilor
de mai jos, la numerele de telefon
afişate.

CONTACTE UTILE

Pentru informare:
www. politiacapitalei.ro,
www.radio21.ro, www.aniideliceu.ro
TelVerde 0800.8.700.700
Pentru reabilitare şi reinserţie socială:
CENTRE DE TRATAMENT
PENTRU CONSUMATORII
DE DROGURI
Spitalul Alexandru Obregia - Secţia XVI
021.3344973 int. 465
021.3344932
Spitalul Alexandru Obregia – Secţia XVII
021.3344973 int. 490
Centrul “Sf.Stelian”
021.3154961(infoline:0213154961)
Laborator de Sãnãtate Mintalã Sector 4
021.4502102 021.4501805
Pentru intervenţie imediată:

112
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Eveniment

Ziua Poliţiei în Parcul Herăstrău
În fiecare an, o dată cu Buna Vestire, Poliţia
română îşi sărbătoreşte ziua. Anul acesta, la
data de 22 martie, în Parcul Herăstrău din
Capitală, Poliţia a făcut o demonstraţie de
tehnică, curaj şi profesionalism. Peste 2000
de cetăţeni şi circa 500 de copii au vizitat
standurile amenjate cu acest prilej, unde
s-a aflat în special tehnică modernă de
patrulare şi intervenţie. Lucrători în uniformă
au distribut publicului jocuri pentru
calculator, reviste, material informativ cu
privire la siguranţă. Câinii poliţişti, mascaţii,
modulele de criminalistică şi pirotehnică, au
reprezentat o atracţie specială atât pentru
cei mici, cât şi pentru cei mai mari.
Imaginile surprind grupul de şcolari de la Şcoala Metropolitană A.R.C. (Academia Română
pentru Copii) însoţiţi de sociolog Violeta
Dumitru, inspector în cadrul Poliţiei Capitalei

Aprilie / Mai 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate

39

Eveniment

HOFIGAL LA PRO INVENT
La cea de-a VII-a ediţie a Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2009, România, Cluj – Napoca,
24 – 27 martie - au fost prezentate peste 450
de invenţii. Anul trecut, companiile şi inventatorii au depus la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) mai multe cereri de
brevete decât în 2007.
Compania HOFIGAL EXPORT - IMPORT
S.A. a fost singura companie cu capital
100% românesc reprezentată la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii

ProInvent 2009. La expoziţie au participat în
schimb mai multe universităţi din ţară, institute de cercetare, dar şi inventatori - persoane fizice. Expoziţia a avut un aflux numeros
de vizitatori.
La această manifestare organizată de
EXPO TRANSILVANIA au participat din partea
companiei: Chim. Anca Daniela Raiciu-Director Marketing; Biolog Iuliana Crişan - cercetător ştiinţific principal; ing. Mariana Vătafu consilier pe proprietate industrială.
Din cele 5 produse brevetate care au participat, 4 au luat medalii de aur şi argint. Este
vorba despre:

Autori: ing. MANEA ŞTEFAN, ing. IORDĂCHEL
RADU, dr. SARAFOLEANU CODRUŢ
4. C.B.I. a 2006 00215
Titlu: GAMA DE PRODUSE FITOTERAPEUTICE
ŞI FITOCOSMETICE SUB FORMĂ DE EMULSII
PENTRU IGIENA URECHII ŞI A FOSELOR NAZALE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTEIA
Autori: ing. MANEA ŞTEFAN, chim. RAICIU
ANCA DANIELA, biol. biochim. CRIŞAN
IULIANA, dr. MUTIU PETRU ADRIAN,
ing. IONESCU DANIELA, dr. SARAFOLEANU
CODRUŢ.

1. Brevet nr. 122073
Titlu: PRODUS PENTRU ÎNTREŢINEREA GREUTĂŢII CORPORALE NORMALE - “HOFISIL”
Autori: ing. MANEA ŞTEFAN, farm. CREŢU IVONNE GABRIELA, ing. PĂUN EMIL, ing. MĂZĂREANU RODICA, ing. VĂTAFU MARIANA
2. Brevet nr. 122014
Titlu: SUPLIMENT NUTRITIV VEGETAL
DESTINAT REGLĂRII FUNCŢIILOR VITALE“FIAMARANT”
Autori: ing. MANEA ŞTEFAN, farm. CREŢU
IVONNE GABRIELA, farm. BĂLAN TATIANA
VALERICA, ing. RĂDANŢĂ VILA, chim. TAMAŞ
VIORICA
3. Brevet nr. 122015
Titlu: SUPLIMENT NUTRITIV VEGETAL CU
EFECT ANTIOXIDANT - “COMPLET HOFIGAL
ANTIOXIDANT”

Cum să oprim îmbătrânirea
În cadrul proiectului “O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ PENTRU UN MEDIU SĂNĂTOS” - realizat,
sustinut şi promovat de Asociaţia pentru
Protecţia Mediului şi Agricultură Ecologică
“GÂNDEŞTE VERDE PENTRU TELEORMAN”,
s-a desfăşurat la Alexandria, CLUB MAGNUM
– Teleorman conferinţa “CUM SĂ OPRIM ÎMBĂTRÂNIREA”.
Cuvântul de deschidere i-a aparţinut
Domnului Ing. Gheorghe ŞERBAN - coordonator proiect.
Tema a fost susţinută de Domnul Ing.
Ştefan MANEA – Director general HOFIGAL
Export Import S.A. Din expunerea dânsului
cităm:
„SĂNĂTATEA ESTE CEA MAI MARE BOGĂŢIE A OMULUI – iar mulţi oameni de ştiinţă,

referindu-se la corpul uman, îl numesc „templul “ sau „vehiculul care transportă sinele”. De
multe ori însă, ne purtăm cu atâta dispreţ faţă
de propriul nostru corp, dându-ne apoi seama
că ne suntem cel mai mare duşman.
Această sănătate o întreţinem, păstrăm
sau distrugem şi datorită lipsei noastre de informare, a celor care ne conduc şi de ce nu,
a medicului. Medicul, mai ales cel de familie, informat la zi, poate fi şansa unei vieţi mai
bune, mai sănătoase şi echilibrate.
Afirm acest lucru deoarece astăzi volumul informaţiilor fiind imens, rapiditatea
apariţiei noutăţilor cere medicului să citească în permanenţă!
Ceea ce am intuit şi a fost crezul meu
de-o viaţă, faptul că plantele medicinale îşi

vor găsi locul şi menirea de a vindeca şi preveni, în sănătatea şi în viaţa de zi cu zi, astăzi
este o realitate pe care, prin suportul ştiintific,
producţie, management şi marketing, firma
Hofigal o demonstrează de aproape un deceniu şi jumătate”
Alături de domnul Preşedinte Manea, din
partea companiei Hofigal au mai fost prezenţi pentru a participa la discuţii şi a răspunde la întrebări: dr. Aniela Răducă, Farm. Gabriela Vlăsceanu, Chim. Nataliţa Bordei.
Asociaţia “GÂNDEŞTE VERDE pentru Teleorman” a fost reprezentată de d-na Angela
ANGHEL – Preşedinte, care la finalul intervenţiei domniei sale a transmis următorul îndemn
auditoriului format din cadre medicale şi autorităţi locale ale judeţului Teleorman:
“Vă rugăm să luaţi în
considerare responsabilitatea
dumneavoastră faţă de
mediu, înainte de orice
lucru, de orice gest.”
ONG - «GÂNDEŞTE VERDE
PENTRU TELEORMAN”
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Apariţii editoriale

S

emnalăm apariţia editorială a două lucrări de specialitate, adevărate instrumente moderne pentru activitate de
cercetare în domeniul chimiei organice. Prima dintre ele, “Chimie Organică/Metode Experimentale”, este semnată de două nume cu
rezonanţă în domeniu, respectiv Prof. univ.
Mircea Iovu şi Teodor Octavian Nicolescu.
Este o carte care demonstrează teoretic şi
pragmatic cum chimia organică a putut face
faţă provocărilor cerinţelor altor ştiinţe prin
perfecţionarea metodelor experimentale clasice şi a cereri unora noi. În “Metode experimentale”, printre alte capitole importante,
s-a acordat atenţie şi aspectului protecţiei şi
securităţii în laboratorul de chimie organică,
conform standardelor internaţionale.
Cel de-al doilea volum, este o ediţie revăzută, a 6–a, a celebrei lucrări a domnului
prof. univ. Mircea Iovu: “Chimia Organică”,
la Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2009. O ediţie care asigură internaţionalizarea dimensiunilor adevărate ale cercetării
româneşti, situaţie de care, în foarte multe
cazuri, a fost văduvită
Îi felicit pe autori pentru că asemenea
lucrări fac onoare cercetării româneşti în domeniu şi sunt cu adevărat necesare oricărui
demers ştiinţific şi nu numai... (Ing. Chim.
Ştefan Manea)

TALON DE ABONAMENT

(preţul nu include taxele de expediţie)
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Răspundem cititorilor

Remedii fitoterapeutice pentru
T.G.,31 ani, din Paşcani: ”De la
vârsta de 23 de ani, îmi apar
pete roşii în zona feţei pe frunte,
pleoape, bărbie, care mă mănâncă mai rău dacă mă scarpin. În
urma lor, pielea pare că rămâne mai groasă, şi continuă să mă
mănânce. Am urmat foarte multe tratamente, dar fără rezultate.
Vă rog să îmi recomandaţi un tratament din plante “.
Din descrierea sumară pe care o faceţi
rezultă că afecţiunea dumneavoastră pare
să fie de natură alergică, dar cred că ar trebui investigată şi funcţia hepatică. Oricum
vă recomand să consultaţi un medic dermatolog, specilizare alergologie, iar în completarea tratamentului alopat recomandat
de acesta vă rog să urmaţi un tratament
adjuvant fitoterapeutic, format din asocierea următoarelor produse Hofigal:

n

Se-Spirulină (Spirulină + Seleniu) 6 comprimate pe zi (2+2+2) administrate cu 30 minute înainte de mesele
principale, zilnic, timp de 3 luni.
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n

Coenzima Q10 în ulei de cătină - 6
capsule pe zi (2+2+2), administrate
cu 30 minute înainte de mesele principale, 20 de zile ; apoi, după o pauză de 10
zile, continuaţi cu 4 capsule pe zi (1+2+1
sau 2+0+2), administrate tot după mesele
principale, 20 de zile pe lună, următoarele două luni.

n

Redigest - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate cu 30 minute înainte
de mesele principale, zilnic, timp de 3
luni.

n

Echinacea - 6 capsule pe zi
(2+2+2), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de
3 luni.

n

n

Gemoderivat din muguri de
coacăz negru – o monodoză pe
zi, diluată în 50 ml apă plată şi băută în
4-5 inghitituri mici, cu 15 minute înainte de masa de dimineaţă, zilnic, timp
de 3 luni.

n

Gemoderivat din muguri de nuc
- o monodoză pe zi, diluată în 50
ml apă plată şi băută în 4-5 inghitituri
mici, cu 15 minute înainte de masa de
prânz, zilnic, timp de 3 luni.

n

Gemoderivat din mlădiţe de măceş – o monodoză pe zi, diluată în
50 ml apă plată şi băută în 4-5 inghitituri mici, cu 15 minute înainte de masa
de seară, zilnic, timp de 3 luni.

Complet Antioxidant – 3 comprimate pe zi (1+1+1), administrate
după mesele principale, 20 de zile pe
lună, timp de 3 luni.

Ca tratament local, vă recomand pentru toaleta zilnică a feţei un produs
Hofigal denumit Săpun moale vegetal, în fiecare zi, timp de 3 luni.

n

Obiectivele acestui tratament sunt
următoarele:
lCombaterea componentei alergice şi
a manifestărilor alergice locale (Echinacea,
Depurin, Gemoderivat muguri de coacăz negru, muguri de nuc, mlădiţe de măceş).
lAportul optim de minerale, vitamine, aminoacizi esenţiali pentru menţinerea liniilor metabolice şi a troficităţii tegumentelor (Se-Spirulină, Coenzima Q10
în ulei de cătină, Redigest, Complet anti
oxidant, Săpun moale vegetal).
lCombaterea fenomenelor datorate
formării de radicali liberi, favorizarea detoxifierii organismului (Se-Spirulină, Depurin,
Coenzima Q10 în ulei de cătină, Complet
antioxidant, Gemoderivat muguri de nuc).
După primele 3 luni de tratament vă
rog să ne contactaţi telefonic la 0730087673
sau 021-334.00.26, zilnic, între orele 8.3016.30. Vă dorim multă sănătate şi numai
Bine!

Depurin – 3 comprimate pe zi
(1+1+1),administrate după mesele
principale, zilnic, timp de 3 luni.
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Răspundem cititorilor

alergii şi ulcer gastro-duodenal
“Aş dori să-mi recomandaţi un
tratament cu plante pentru ulcer gastro-duodenal cu Helicobacter Pylori prezent . Vă rog de
asemenea să-mi spuneţi ce să
mănânc pentru această boală?
(K.L.29 ani, Timişoara)”
Pentru afecţiunea dumneavoastră,
vă recomand următoarele suplimente alimentare produse de firma Hofigal:

n

Spirulină – capsule de 500 mg, 9
capsule pe zi (3+3+3), administrate
cu 30 minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 3-7 luni.

n

Coenzima Q10 în ulei de cătină - 6
capsule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 minute înainte de mesele principale, 20 zile pe lună, apoi faceţi pauză 10
zile,după care continuaţi cu 4 capsule pe
zi (1+2+1), administrate tot înainte cu 30
minute de mesele principale, 20 zile pe
lună, următoarele 6 luni.
Dacă durerile sunt foarte mari, este
de preferat să se consume ulei de cătină ca atare, câte o linguriţă de 3 ori pe
zi, după fiecare masă, în puţină miere
Hofimel, iar la nevoie se pot administra 2 linguriţe de 3 ori pe zi, după mese,
amestecate cu puţină miere, 20 zile pe
lună, în cure de câte 3 luni.

n

Fiamarant – 4 comprimate pe zi
(1+2+1), administrate după mesele
principale, 20 zile pe lună, timp de 3 luni,
apoi faceţi pauză o lună, după care reluaţi administrarea de Fiamarant, în aceeaşi doză şi tot pentru o perioadă de
3 luni.

n

Echinacea – 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 zile pe lună, timp de 3 luni, apoi faceţi
o pauză de o lună,după care veţi relua administrarea de Echinacea, tot 6 capsule pe
zi, timp de 3 luni.
În ceea ce priveşte regimul alimentar, vă recomand o dietă bogată în fibre
vegetale (varză, morcov, fasole verde şi
uscată), fructe coapte sau sub formă de
compot (mere, pere, căpşuni, prune, man-

darine, portocale, stafide, lămâi), cereale
(grâu germinat, pâine, orez) şi carne de
peşte sau pui, dar şi lactate în cantitate
moderată, dacă pot fi tolerate.
Sunt contraindicate: carnea grasă,
mezelurile, băuturile carbogazoase, alcoolice, cafeaua, condimentele, ardeiul iute,
soia, conopida, ridichea crudă, murăturile, castraveţii.
În ceea ce priveşte consumul de sucuri
de morcov, de cartof, fasole verde, mere
sau sfeclă roşie, există mai multe regimuri
şi etape în care acestea pot fi folosite.
Pentru a obţine o schemă completă,
amplă, vă rog să ne contactaţi la telefon
0730087673 sau 021-334.00.26, de luni
pănâ vineri inclusiv, între orele 8.30-16.30.
Multă Sănătate !
Dr. Teodor SISSEA

n

Reglacid – 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate cu 30 minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de
3-7 luni.

n

Extract uleios (macerat) de salvie
- 6 capsule pe zi (2+2+2), administrate după mesele principale, 20 de zile
pe lună, timp de 3 luni. Faceţi pauză o
lună, după care se poate repeta administrarea în aceeaşi dozare, tot pentru o
durată de 3 luni.
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Editorial
- continuare din pagina 1 -

GLUCIDELE. Prezenţa obligatorie
a glucidelor în raţia alimentară este justificată, deoarece ele reprezintă principii energizante prin excelenţă.
Degradarea lor în organism aduce
energie pentru toate funcţiile fiziologice, dar în special pentru activitatea
musculară. Ele pot fi uşor digerate şi
absorbite; de asemenea, ajută la metabolizarea lipidelor şi nu numai. Pot
fi utilizate pentru hrană oricare din
glucidele ce eliberează în urma digestiei monozaharide precum: glucoză, galactoză, fructoză, manoză. În raţia omului intră următoarele glucide:
amidonul (polizaharid vegetal), zaharoza (dizaharid din sfeclă şi trestie
de zahăr), lactoza (dizaharid din lapte), glucoză şi fructoză (monozaharide din fructe). În organism, toate se
transformă în glucoză.
În general glucidele sunt însoţite
şi de alte substanţe necesare organismului (vitaminele B, E şi minerale în cereale; vitaminele B, C şi minerale în cartof; vitamina C şi minerale în fructe), de
aceea ar trebui ca hrana să fie consumată proaspătă. Multe principii nutritive sunt distruse prin prelucrare.
LIPIDELE sunt grăsimile şi reprezintă o categorie importantă în hrană.
Necesitatea este dată de faptul că:
1. au cea mai ridicată valoare energetică
2. se pot consuma ca atare
3. sunt solvenţi pentru vitaminele
A,D,E,K şi carotenoizi (provitamina A)
4. înlesnesc absorbţia vitaminei D
şi implicit a calciului (în special, fixarea
în oase şi dinţi)
5. fac o protecţie a ficatului, rinichilor şi inimii prin depozitul pe care îl realizează
6. prelungesc procesul de digestie
(încetinind secreţiile stomacale, apare
senzaţia de saţietate).
Există diferenţă între lipidele animale şi vegetale. La populaţia care
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consumă multe grăsimi animale, incidenţa obezităţii, a cancerului de colon şi a bolilor de inimă este mult mai
mare. Împreună cu fumatul, grăsimile animale favorizează instalarea aterosclerozei cu uşurinţă. Deşi grăsimile
vegetale au capacitate de dizolvare a
vitaminelor liposolubile mai mică, ele
au valoare biologică specială pentru
că pot cuprinde acizi graşi esenţiali ca:
acidul linolenic, arahidonic, rozmarinic, etc., care sunt precursori ai prostaglandinelor şi tromboxanilor ce funcţionează ca „hormoni locali”.
PROTEINELE sunt principii nutritive esenţiale pentru dezvoltarea tânărului şi menţinerea (întreţinerea) adultului. ATENŢIE, în organism are loc o
reînnoire proteică zilnică (prin procesul de anaboliză) într-o proporţie de
1-2% din totalul proteinelor corpului. Prezenţa proteinelor pentru buna
funcţionare a celulelor din organism
este necesară deoarece asigură refacerea ţesuturilor uzate (piele, păr şi unghii). Femeile gravide au nevoie de o
alimentaţie mai bogată în proteine
pentru dezvoltarea uterului şi a fătului;
de asemenea, mamele care alăptează au nevoie de o alimentaţie bogată în proteine pentru construcţia proteinelor din laptele pe care îl va primi
sugarul. Pentru formarea proteinelor
proprii organismul are nevoie de 22
aminoacizi. Dintre aceştia 8 sunt esenţiali şi nu sunt sintetizaţi de organism,
deci ei trebuiesc aduşi din afară (exogen), prin hrană. Aceştia sunt:
l izoleucina,
l leucina,
l lizina,
l metionina (plus cistina),
l fenilalanina (plus tirozina),
l treonina,
l triptofan,
l valina.
De regulă, proteinele care intră în
hrană cuprind toţi aminoacizii esenţiali, în proporţii diferite. Trebuie precizat
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că suplimentarea trebuie să fie cât mai
aproape de necesarul organismului.
Dacă un aminoacid esenţial se află o
cantitate foarte mică sau lipseşte, bio
sinteza proteinelor din organism scade până la un nivel foarte redus sau
chiar încetează. În anumite alimente unul sau doi aminoacizi esenţiali se
pot găsi în cantităţi mici, în raport cu
alţii. Aceasta modifică proporţia, deficitul numindu-se „aminoacid limitat”.
Aminoacidul limitat determină stabilirea cantităţii şi calităţii proteinei utilizate în organism. Se înţelege că nu
toate proteinele din raţia alimentară
zilnică asigură toţi aminoacizii esenţiali. Aceasta reprezintă valoare biologică sau metabolică a proteinelor.
PROTEINELE COMPLEXE (cu număr mare și variat de aminoacizi, inclusiv cei esenţiali) au valoare biologică mare. Cele care au număr limitat de
aminoacizi esenţiali, deci nu asigură
organismului material pentru refacerea ţesuturilor se numesc proteine incomplete. Alimentarea neadecvată
cu proteine poate conduce la instalarea depresiei (sub diferite forme).
Aportul insuficient de hrană (proteine fără aminoacizi esenţiali) conduce la malnutriţia proteico-energetică.
Acest pericol este real în timpul Postului. Postul are „dezlegări” care trebuiesc folosite din plin pentru a evita
dezechilibrele. Dacă adăugăm şi faptul
că necesarul de vitamine trebuie să fie
riguros furnizat, atunci înţelegem de
ce se poate ajunge la tulburări metabolice şi dezechilibre periculoase pentru organism. De aceea, produse ca
Spirulină, Ulei de cătină, Coenzimă Q10
în ulei de cătină sunt strict necesare în
Post, dar şi după Post, pentru o digestie echilibrată.

Editorial

Vom prezenta câteva din rezultatele cercetărilor care arată cauzele anxietăţii (determinată de deficienţa nutriţională).
lExemplul vitaminelor din complexul B:
- deficitul de B1 (tiamina) – determină confuzie mentală, apatie, depresie,
oboseală şi sensibilitate la zgomot;
- deficitul de B2 (riboflavina) – cauzează modificări la nivelul sistemului
nervos;
- lipsa de B5 (acid pantotenic) –
duce la tulburări de somn şi suprasolicitarea glandelor suprarenale, rezultând anxietatea.
- lipsa de B6 – reprezintă principalul
factor declanşator al anxietăţii, iar alături de deficitul de zinc duce la tulburări multiple ale sistemului nervos, în
final conducând la alterarea sistemului imunitar.
- lipsa de B12 (cobalamina) – cauzează confuzia mentală, modificări neurologice şi dificultăţi de concentrare
- deficitul de B9 (acid folic) – duce
la deteriorarea sistemului nervos (iritabilitate).
- o altă componentă a complexului B, inozitolul, acţionează pe neurotransmiţători.
l Cercetări recente demonstrează
că şi aminoacizii au rol de neurotransmiţători. Astfel, lipsa de:
- TRIPTOFAN duce la oprirea producţiei de serotonină (un neurotransmiţător cerebral cu puternică acţiune
calmantă). Numeroase medicamente antidepresive existente pe piaţă încearcă să copieze acţiunea serotoninei,
rezultatul fiind însă o inundare a creierului cu acest mediator. În schimb, beneficiile triptofanului natural în trata-

mentul anxietăţii, panicii şi al bolilor
obsesiv-compulsive au fost temeinic
demonstrate ştiinţific (A nu se uita că
cea mai bună sursă de triptofan este
spirulina!).
- ACIDUL GAMMA AMINOBUTIRIC (G.A.B.A.) este neurotransmiţătorul
cu acţiune calmantă cel mai răspândit
la nivel cerebral. Tranchilizantele precum: VALIUM, LIBRIUM, ATIVAN, XANAX acţionează prin stimularea receptorilor G.A.B.A. Tratarea indivizilor care
sunt dependenţi de aceste medicamente cu suplimente alimentare naturale pentru refacerea rezervelor de
G.A.B.A. a dat rezultate (G.A.B.A. natural se găseşte în cătină şi spirulină).
- GLICINA; acest aminoacid amplifică undele alfa cerebrale şi reduce undele de excitaţie. Acţionează la nivelul
măduvei spinării, reducând tensiunea
şi rigiditatea organismului.
- TAURINA reglează excitabilitatea
sistemului nervos. Se găseşte la nivelul
miocardului, iar la nivel cerebral este
tot neurotransmiţător cu acţiune calmantă.
Iată de ce completarea deficitului
de elemente nutritive (aminoacizii şi
vitaminele complexului B) vă asigură o
stare de calm. Vitaminele B şi C sunt hidrosolubile, aşa încât nu putem vorbi
de supradozare.
Ştiinţa arată că peptidele care se
formează în urma digestiei proteinelor
sunt identice cu anumite endorfine
care au legătură cu atacurile de panică şi cu alte afecţiuni mentale. Primele
descoperiri din acest domeniu au fost
legate de peptidele din lapte, care sunt
responsabile de alergiile alimentare.
Astfel, o alergie severă la lapte şi la glutenul din cereale, va dispare imediat la
încetarea consumului. Acest domeniu
este în continuă cercetare deoarece se
pot elimina multe medicamente de

sinteză, cu toxicitate deosebită, prin
alimentaţie adecvată. Produsele Hofigal reprezintă suplimente care asigură echilibrul alimentar şi compensează
lipsa de aminoacizi, vitamine, minerale, chiar şi enzime.
Doresc să subliniez şi rolul acizilor graşi de tip omega 3 - omega 6, în
special importanţa lor la nivel cerebral.
Avem nevoie de aceşti acizi graşi pentru producerea hormonilor steroizi,
pentru funcţionarea sistemului imunitar şi pentru susţinerea acţiunilor neuronale care ne influenţează gândirea
şi dispoziţia. Tot acizii graşi tip omega 3 - omega 6 ajută la reglarea temperaturii corporale, ei fiind mesageri
pentru secreţiile hormonale şi preluarea vitaminelor complexului B, cu rol
în stabilizarea emoţiilor. De aici rezultă necesitatea utilizării permanente a
uleiului de peşte, de la copii pînă la cei
în vârstă. Atenţie, uleiul de peşte se găseşte în tot felul de capsule menite să
mascheze mirosul, dar care nu asigură o protecţie a conţinutului la nivelul
stomacului; astfel apare riscul ca, la nivel gastric, o bună parte din omega 3
- omega 6 să treacă în omega 9, deci
creşte toxicitatea şi scade eficienţa.
Hofigal utilizează pentru condiţionarea acestui produs capsule enterosolubile, ceea ce asigură o activitate practic
dublă faţă de cea a produselor similare, condiţionate în capsule ce se digeră
în stomac – Atenţie la ce consumaţi !
Am dorit să arăt prin acest articol
că:

lalimentaţia este baza sănătăţii
noastre
lmulte suplimente – unele chiar
toxice – nu îşi mai au rostul într-o
alimentaţie echilibrată
lse confirmă zicala „EŞTI CEEA
CE MĂNÂNCI!”.
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Omagiu aniversar

VALOARE CU STRĂLUCIRE DE DIAMANT
Recent, la 31 martie, scriitorul şi poetul Petre Gigea-Gorun, a împlinit 79 de ani.
Aflat în pragul a opt decenii de viaţă, acest
fiu de onoare al locurilor mele natale, Goi
cea Mică, Judeţul Dolj, deţine o panoplie
remarcabilă de “trofee” literare, toate fiind
rezultatul talentului său de excepţie, dar şi
a unei experienţe de viaţă cu adevărat impresionată. Este aproape imposibil pentru
mine, ca în aceste câteva rânduri pe care i
le dedic pe acestă cale, ca un omagiu de
suflet şi admiraţie, să pot cuprinde dimensiunea reală a valenţelor sale ca om şi ca
prieten, dar şi a lungului drum de multiple
împliniri profesionale în slujba neamului
nostru românesc.

Referindu-se la personalitatea lui Petre Gigea-Gorun, Acad. Stefan Stefanescu
a spus concis: “Prin formaţie el este un distins economist; prin har este un scriitor şi
un poet de aleasă sensibilitate. Scrisul lui,
îmbină armonios exactitatea omului de
ştiinţă cu frumuseţea omului de litere”.
Într-adevăr, la bază, cum se spune,
Petre Gigea este economist, absolvent de
ASE. Dar, parcursul vieţii sale cuprinde o
diversitate de înalte funcţii şi misiuni, de
la primar al Craiovei, ministru de finanţe,
la o lungă şi prolifică carieră diplomatică.
Cu toate acestea, el a fost întotdeauna un
modest, un apropiat al oamenilor, indiferent de starea lor socială, un prieten ade-

vărat, dar mai presus de toate, român. Sunt
onorat că avem aceeaşi sorginte natală, că
am copilărit pe aceleaşi cărări şi uliţe, că
am trăit minunate clipe împreună cu prieteni şi consăteni. Viaţa se scurge implacabil, din trecerea unui om prin ea rămân, în
mod special,valorile pe care le lasă celor ce
urmează. Moştenirea pe care o lasă posterităţii Petre Gigea-Gorun este o valoare cu
strălucire de diamant.
Mă înclin cu respect în faţa omului şi
scriitorului, îmbrăţisez prietenul şi îi urez
cu căldură, din suflet: La mulţi ani dragul
meu, cât mai multe pagini de lumină şi
spirit românesc!
Ştefan Manea

Dintre volumele
publicate de scriitor
amintim:
“Pentru dreptate se aprinde focul”
(versuri) – Editura “Scrisul Românesc”, Craiova, 1977; “Căldura vieţii” (versuri) – Editura “Eminescu”, Bucureşti 1979; “Amintirile de acasă” (versuri) – Editura “Eminescu”,
Bucureşti, 1981; “Oameni şi evenimente
craiovene” (memorii) – Fundaţia “Scrisul
Românesc”, Craiova, 2001; “Din însemnările unui ambasador român la Paris”
– Fundaţia “Scrisul Românesc”, Craiova,
2002 “Din amintirile Craiovei” – Fundaţia “Scrisul Românesc”, 2003; “Un ministru
de finanţe îşi aminteşte” – Fundaţia “Scrisul Românesc”, Craiova, 2004; “De-ai mei
strămoşi cu drag mi-aduc aminte”- Fundaţia “Scrisul Românesc” Craiova, 2007;
“Amintiri despre scriitori şi alţi oameni
de cultură” – Fundaţia “Scrisul Românesc”, Craiova, 2003; “La Poarta vremii”,
Ed. “Sava”, Craiova, 1998; “Îmi iau ca martor Universul” – Fundaţia “Scrisul Românesc”, Craiova, 2006; “Cu Ştefan Manea
în Împărăţia plantelor” – Fundaţia “Scrisul Românesc”, Craiova, 2007; “O călătorie
în Elada, pe urmele lui Homer şi a zeilor
olimpieni” – Fundaţia “Scrisul Românesc”,
Craiova, 2008.
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Doi vechi prieteni: Petre Gigea-Gorun si Acad. Ştefan Ştefănescu

Scriitorul împreună cu familia Lili şi
Ştefan Manea şi o parte din personalul
Complexului de Terapie Naturală
“Alexandra” din Breaza.

Reţete culinare naturale de sezon

Şi reţetele de post pot fi delicioase
Postul Paştelui se spune că este cel mai lung şi mai greu post de
peste an, pentru cei ce înteleg noţiunea de post!
Prin Post se înţelege a nu se consuma alimente de origine
animală (carne, ouă, icre, lactate, dar şi a te lipsi de plăcerile
trupeşti).
Ce idei de reţete aveţi? Gustoase, savuroase, reţetele de Post pot
fi delicioase dacă ştiţi ce să combinaţi şi cum să combinaţi!
Omul, motivat de-a lungul timpului de sentimentul religios, recurge la post pentru purificarea sufletului, însă se ştie că acest lucru
nu este benefic numai sufletului, ci şi corpului, întregului organism;
prin post avem parte de cea mai tare cură de detoxifiere şi curăţare a întregului organism, eliminând toate aşa zisele “otrăvuri” ce încarcă negativ corpul, purificându-l total! Din punct de vedere fizic,
cercetătorii au demonstrat că prin Post organismul renaşte, ceea
ce reprezintă exact o cură de dezintoxicare, vindecând rapid corpul dar şi sufletul.
Este recomandat pentru efectele sale benefice, tot mai mulţi
medici sfătuiesc pacienţii să ţină post. În cazuri extreme, acum se
recomandă şi postul negru, însă numai persoanelor care nu sunt
subponderale sau cu lipsă mare de vitamine şi minerale, acest post
negru fiind ţinut numai cu apă (2 litri de apă distilată potabilă, pe
zi), cu rugăciune şi cum multă voinţă!.
Când ţii Post, de asemenea nu contează numai să nu mănânci
carne, ouă, lapte, ci şi starea în care ţii post!
nsă nu intri în situaţii contradictorii,
nsă nu te cerţi
nsă nu ai conflicte care să te facă să gândeşti sau să vorbeşti urât!
nBa mai mult, se recomandă ca pe durata Postului să fiţi împăcaţi cu voi înşivă, să vă împăcaţi cu cei cu care aţi avut conflincte, să
vă cereţi iertare, pentru ca Postul, spiritual vorbind, să aibă cu mult
mai mult efect!
Primele zile de post sunt cele mai dificile! Pot să apară oboseala, tremurăturile, poate şi greţuri, nervozitate şi iritabilitate, organismul nefiind obişnuit, în acest timp corpul eliminând toxinele.
Postul negru mai mare de 3 zile, se va face numai sub stricta supraveghere a medicului fitoterapeut.

nătate de fier, un număr sau două în minus la pantaloni, iar doamnele şi nu numai, vor remarca tenul luminos şi kilogramele care par
să dispară fără prea mare bătaie de cap, într-un stil sănătos, aceasta
“dietă” fiind, cu siguranţă, una dintre cele mai recomandate de medici şi nutriţionişti!
(condimentele - ierburile aromatice, http://foto.cere.ro/album-Diverse-Condimentele+-+ierburile+aromatice+ce+dau+savoare+manca
rurilor+-1628.html)

Crochete vegetale

Ingrediente:
n2 cartofi mici, fierţi, curăţaţi de coajă şi făcuţi piure n 2 ardei
iuţi verzi, tăiaţi fin n1 linguriţă pastă de ghimbir şi usturoi n 1
lingurită frunze de coriandru, tocate n1 linguriţă caju, tocate
n1 ceaşcă miez de pâine n3 ceşti de vegetale (sfeclă, morcov,
mazăre, varză etc) tăiate fin, fierte şi scurse bine n1 linguriţă
boia n1 linguriţă coriandru, pudră n1 linguriţă cimbru, pudră
n sare după gust nulei pentru prăjit
Preparare:
1. Se încinge puţin ulei şi se adaugă pasta de ghimbir şi usturoi
şi ardeii iuţi verzi. Se călesc căteva minute.
2. Se adaugă caju şi condimentele pudră.
3. Se pun frunzele de coriandru.
4. Amestecul se căleşte 30 secunde.
5. Se adaugă vegetalele fierte şi se amestecă bine.
6. Dacă în vegetale a rămas apa se continuă prăjirea până se îndepărtează toată apa.
7. Se adaugă cartofii piure şi sare după gust.
8. Se călesc împreună şi se dau deoparte.
9. Se fac rondele din amestec, care se prăjesc în ulei până devin
brun aurii.
10. Se servesc fierbinţi.
Timp de preparare: 11/2h
Complexitate: medie

Produse Hofigal ce conţin unele dintre
ingredientele sus menţionate

Reţete de post sunt diverse, uşoare şi foarte gustoase: de la celebra mazăre de post (care e delicioasă, chiar fără carne şi mai sănătoasă) care se face foarte uşor, la legumele înnăbuşite, la fasolea
verde, uscată, ciorba de fasole sau iahnie, la cartofii ţărăneşti la cuptor, ciupercuţele la tavă, orezul simplu sau cu legume şi ciuperci, la
diversele tocăniţe de cartofi sau legume, la sărmăluţele de post sau
diversele salate de post (şi aici se pot înşira sute), fructele simple
sau în salate… atunci clar, postul nu se mai ţine atât de dificil; unde
mai punem că ne alegem după o perioadă de o luna sau 2 cu o să-
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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

Str. Colţei nr. 7, s3

021-314.15.45;
fax: 021-315.93.11

0730.087.685

021-424.22.69/
021-424.22.70

0730.087.687

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

0730.087.673

FARMACON - Colţea
HYM - Malcoci

Str. Malcoci nr. 2B, s5

HOFIGAL - sediu

Intrarea Serelor nr. 2, s4

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

TINOS FARM - Bucureşti
BELLADONA - Alexandria

Bd. Al. Obregia nr.20

021 460.37.48

Aleea Barajul Sadului nr. 3

021 340.02.00

Str. Dunării, Bl.1612, Sc.16, parter,
Alexandria, jud. Teleorman

0247 324.347

-

Str. Tineretului, bl. 206,
parter, Giurgiu

0246-221.246

0730.087.698

Hof Natural Plant - Giurgiu

-

SPIRU - SĂNĂTATEA
Ploieşti

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

0244-51.90.24;
fax: 0244-40.75.44

-

SPIRU- SĂNĂTATEA
Breaza

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

0244-34.32.22;
fax: 0244-34.30.94

-

COMPLEX Terapie Naturală
“Alexandra”

Str. Libertăţii nr. 82,
Breaza, Prahova

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

-

COMPLEX Medical
“HofiMed”

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

021-240.73.40/
031-808.89.98

0730.087.694

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

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

0352-407.849

Policlinica
Comunei Gostinari

Com. Gostinari, jud. Giurgiu

LIDA NATURAL - Constanţa

FARMA PLANT - Craiova
ROKNET - Deva
VIAFARM PLURISERV - Deva

0745.049.234
0788.220.648
–

Str. Unirii nr. 38-40

0251 - 310.020

Str. Oituz nr. 26

0254 222.353

Str. Dorobanţi bl. 34, parter

354 104.626

0731.260.104

0744 540 812

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

n perioada 8-10 martie a.c., o delegaţie reprezentând HOFIGAL România, condusă de
directorul general, Preşedinte Ştefan Manea,
a fost invitată să participe la o manifestare organizată de către Asociaţia Oamenilor de Afaceri din
Uniunea Europeană în celebrul campus universitar
Oxford din Marea Britanie. Cu acest prilej, au fost
conferite mai multe medalii şi premii unor companii, firme şi oameni de afaceri din ţările U.E.
Compania Hofigal Export-Import S.A. a
fost distinsă cu diplomă, medalie şi trofeu pentru
CALITATE EUROPEANĂ, datorită eforturilor
continue de asigurare a unei înalte calităţi, în concordanţă cu standardele europene.
Dl Ştefan Manea a fost investit cu PREMIUL
INTERNAŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE
PENTRU CONTRIBUŢIA PERSONALĂ LA
DEZVOLTAREA INTEGRĂRII EUROPENE.

