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Editorial

Aromaterapia
naturală,

sursă a sănătăţii
de secole, inexplicabil
uitată şi ignorată

Uleiurile volatile (numite şi eterice sau esenţiale sau chiar esenţe) sunt
produşi ai metabolismului secundar
vegetal; sunt secretaţi de celule specializate ce se găsesc în diferite organe
depozitate în pungi, canale secretorii
sau în peri glandulari.
Uleiurile volatile sunt amestecuri
de o diversitate impresionantă (practic toate funcţiile organice), cu proprietăţi terapeutice, uneori surprinzător
de complexe şi inegalabile.
Utilizarea plantelor care conţin uleiuri volatile sau numai a uleiurilor volatile ca atare, împotriva maladiilor infecţioase sau psihice se cunoaşte sub
denumirea de AROMATERAPIE.
Aromaterapia se practică de peste
7 secole; a început cu infuzii, decocturi, fumigaţii, apoi extracte sau macerate în uleiuri vegetale, apoi ca uleiuri
volatile, din ce în ce mai aproape de
conţinutul plantei.
Tehnologiile obţinerii uleiurilor volatile au variat foarte mult în timp.

Am ales această temă pentru că
suntem în plină vară, când alimentaţia ar trebui să o găsim uşor, verdeţurile şi fructele ne sunt (sau aşa ar trebui
să fie) permanent pe masă – ideal am
putea spune! şi totuşi, să nu uităm că
sunt şi condiţiile ideale de dezvoltare
a bacteriilor, virusurilor, deci o expunere mult mai mare la toţi... “nepoftiţii” în
alimentaţie.
Uleiurile volatile din unele plante
ne sunt de un real folos pentru păstrarea sănătăţii, prevenind sau învingând
boli grele în diferite stadii.
În India, busuiocul este de peste
400 ani plantă sacră, folosită în medicină pentru tratarea corpului, dar
şi a sufletului. Cu 1500-2000 ani î.CH.
brahmanii scriau rugăciuni adresate
plantelor medicinale. În Pakistan a fost
găsit un cazan de obţinere a concentratelor, de acum 5000 ani. Cu 4000 ani
în urmă, în Mesopotamia, erau folosite
în ceremoniile religioase şi la combaterea epidemiilor.
Cred că trebuie să nu mai continuăm a ignora aceste plante şi virtuţile
lor, în lumina cercetărilor şi descoperirilor din ultimii 15-20 ani, descoperiri
atât structurale cât şi cercetări medicale ale componentelor complexe pe
care le conţin uleiurile volatile.

Dipl. Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

Îmi propun să prezint câteva dintre
plantele medicinale folosite de poporul român care au o tradiţie ce merită
toată admiraţia. De menţionat că toate plantele conţin cca 1%, rareori depăşind 2%, uleiuri volatile.
Am să încep cu prezentarea unei
plante considerată sacră în religia ortodoxă – BUSUIOCUL (Ocimum basilicum). Se va vedea că nu întâmplător a
fost aleasă ca plantă a bisericii.
Planta se cultivă în toate ţările mediteraneene. Sunt mai multe chemovarietăţi. Compoziţia chimică conţine
0,2-1% ulei volatil.
Planta se foloseşte în tulburări digestive (aerofagie, flatulenţă, gastrite, ulcere, colite spastice, enterocolite infecţioase), afecţiuni respiratorii
(bronşite, pneumonii) şi urogenitale
(cistite colibacilare, prostatite), dureri
reumatice, astenie, eczeme, prurit.
Forme farmaceutice:
 ceai – infuzie;
 tinctură
 ulei macerat (capsule)
 vin medicinal

- continuare în pagina 42 -
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Sănătatea sufletului

Rusaliile –
dialogul omului cu Dumnezeu
Una dintre cele mai semnificative sărbători ale creştinismului, Pogorârea Duhului
Sfânt sau Rusaliile constituie momentul fundamental al Bisericii, prin care se formează
prima comunitate de credincioşi, iar Sfinţii
Apostoli devin martori ai Învierii şi vestitori
ai mesajului Său.
Mântuitorul le făgăduise ucenicilor Săi
că ori de câte ori vor fi prigoniţi din pricina
numelui Său, Duhul Sfânt îi va întări şi le va
da lor a grăi (Matei X, 19-20).
Înainte de Înălţare, ucenicii Săi primesc
de patru ori făgăduinţa că li se va trimite
Mângâietor care va rămâne cu ei până la sfârşitul veacurilor.
La cincizeci de zile de la Înviere, aceste
făgăduinţe se concretizează, iar Sfântul Luca,
autorul lucrării Faptele Apostolilor, descrie
momentul Pogorârii Duhului Sfânt peste
sfinţii apostoli în chip văzut, asemenea unor
“limbi de foc”: “Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din
cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată
casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre
ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au
început să vorbească în alte limbi, precum le
dădea lor Duhul a grăi” (F.A. 2, 1-4).
Sfântul Luca descrie fenomenul Pogorârii
Sfântului Duh folosind imaginile vântului şi a
limbilor de foc. Cu toate acestea, evenimentul rămâne o Taină, mai presus de realitatea
terestră imanentă, drept pentru care Sfântul
Luca introduce în text conjuncţia comparativă „precum, asemenea, ca“. În acest fel,
Pogorârea Sfântului Duh peste sfinţii apostoli
şi, implicit, peste toţi credincioşii botezaţi, reprezintă o realitate istorică ale cărei profunzime, importanţă şi roade depăşesc raţiunea
şi copleşesc spiritul omenesc. Ea provoacă
extaz, uimire, este o bucurie neexperimentată
până atunci de puterile spirituale ale omului
şi se adresează exclusiv acestora. Această bucurie este extrem de sugestiv exprimată de
Cuvintele Mântuitorului: “Vă veţi întrista, dar
întristarea voastră în bucurie se va schimba.
Femeia, când naşte, întristare are, căci i-a sosit
ceasul ei; iar după ce naşte copilul, nu-şi mai
aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a
născut un om în lume. Deci şi voi întristare
aveţi acum, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni
nu o va lua de la voi. Şi în acea zi nu Mă veţi
întreba nimic” (Ioan XVI, 5-6, 16-23). Această
bucurie o vor experimenta şi cei de faţă prin
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ascultatea cuvintelor apostolilor, iar apoi, în
mod direct, prin primirea Sfântului Botez.

Înfiinţarea Bisericii în chip văzut
– unitate în diversitate
Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în
creştinism sunt unice. Islamul este unit prin
principiul „Umma“ (familie). Problema unităţii lor este că nu suportă diversitatea. Coranul şi limba arabă sunt singurele mijloace
ale comunicării adevărului mântuitor, iar
prezenţa lui Dumnezeu este condiţionată de
subordonarea politică şi teritorială. Hinduismul, la polul opus, (şi toate religiile născute
din el: budismul, jainismul, sickismul) respectă diversitatea revelaţiei lui Dumnezeu în
diferitele Sale „întrupări“ (avatara) cu mare
toleranţă (excepţie sectele extremiste), în detrimentul unităţii în adevăr şi nu valorizează suficient iubirea jertfelnică care uneşte şi
mântuieşte. Ebraismul se limitează la poporul Israel şi la rolul său providenţial în cadrul
istoriei omenirii.
În creştinism, Duhul Sfânt are rolul unificator, sfinţitor, desăvârşitor şi dătător de viaţă. Prin cele şapte Sfinte Taine, Biserica constituie izvorul harului Duhului Sfânt în lume.
De aceea, Ciprian al Cartaginei afirma Extra
Ecclesiam nulla salus (În afara Bisericii nu
există mântuire). Iar Sfântul Botez este uşa
de intrare în Biserică, renaşterea în Hristos
prin Duhul Sfânt, renaştere esenţială pentru
a primi celelalte Taine ale Bisericii: mirungerea, cununia, preoţia, maslul, spovedania şi
împărtăşania.
Deşi Sfinţii Apostoli primiseră de la Iisus
învăţătura Sa, ei nu putea înţelege în mod tainic profunzimea acesteia. Deşi le-a prevestit
ca va Învia a treia zi, ei nu au crezut în mărturisirea femeilor mironosiţe şi s-au îndoit
de realitatea trupului Său înviat, drept pentru
care Iisus a mâncat împreună cu ei. Fuseseră
martori ai minunilor Lui, ai Cuvintelor Lui,
dar nu erau încă martori ai Învierii, adică ai
Dumnezeirii Lui. Îşi însuşiseră învăţătura
mesianică în mod raţional, dar nu erau încă
luminaţi pentru înţelegerea şi asumarea puterii pe care aceste Cuvinte o deţineau. Era
necesar ca Hristos să îndumnezeiască natura
umană prin Învieze şi Înălţarea la Cer şi să
o copleşească apoi prin Duhul cel Sfânt. De
aceea, Sfântul Duh este numit sfinţitorul, desăvârşitorul sau dătătorul de viaţă. La Cincizecime, Cuvintele Mântuitorului prind viaţă,
lucrează din interiorul fiinţei omeneşti, devin
îndumnezeitoare.
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Evenimentul Pogorârii Sfântului Duh
este precedat de predica apostolilor, care
mărturisesc despre mesianitatea şi dumnezeirea lui Hristos, aducând ca argument profeţia lui Ioil. Este pentru prima dată în istoria
omenirii când cuvintele sunt viaţă şi putere,
iar nu logică şi argumentaţie. Ele se adresează puterilor spirituale, sunt foc ce arde pe
cei necredincioşi şi luminează pe cei ce cred.
De aceea, spune Grigorie Palama, că Sfântul
Duh s-a înfăţişat în chip de limbi de foc, ca să
arate îndoita formă de lucrare a predicii Apostolilor. Căci ea poate să aducă, pe de o parte,
binefaceri, iar pe de alta, să pedepsească. Şi,
după cum focul are puterea de la natură, şi de
a lumina şi de a arde, tot asemenea şi cuvântul
învăţăturii celei după Hristos, pe cei care-l ascultă şi i se supun îi luminează, iar pe cei ce nu
ţin seama de el, în cele din urmă îi dă focului
şi pedepsei veşnice.
În urma acestei cuvântări minunate se
organizează prima comunitate de credincioşi, Biserica în chip văzut: Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea
s-au adăugat ca la trei mii de suflete. (Faptele
Apostolilor 2, 41). Unitatea noii comunităţi
este asigurată de harul Duhului Sfânt, care
lucrează tainic şi în chip deosebit în fiecare
şi, deopotrivă, în toţi. Biserica devine Trupul
lui Hristos, iar credincioşii mădulare împreună-lucrătoare ale acestui trup. Dacă Dumnezeu a amestecat limbile neamurilor, când
au construit turnul Babel din pricina mândriei şi a neascultării (Fac. 11, 1-10), acum
Duhul Sfânt sfărâmă barierele dintre oameni
şi dezleagă limbile, ca să se înţeleagă din nou.
De aceea Duminica Pogorârii Sfântului Duh
este socotita ziua întemeierii Bisericii vazute,
sau mai bine zis a Botezului ei direct cu Sfântul Duh, revărsat de sus sub forma limbilor
de foc.
Prin Botez intrăm în comunitatea eclezială, în Trupul Înviat al lui Hristos şi suntem
ridicaţi la demnitatea de a dialoga cu Dumezeu prin harul Duhului Sfânt care face „din
pescari apostoli şi din păgâni mucenici”.

Sănătatea sufletului

Lucrarea rodnică a Duhului Sfânt
în noua comunitate
Rolul Sfântului Duh este acela de a
descoperi Apostolilor şi urmaşilor lor tot
Adevărul, de a conduce pe credincioşi spre
desăvârşire, mântuire, prin harul Său, dar şi
acela de a asigura triumful final al Bisericii
lui Hristos în lume. În acest ultim şi suprem
scop, Sfântul Duh insuflă credincioşilor frica de păcat şi revarsă darurile Sale în Biserică. În acest sens, Sfântul Luca ne relatează
pe scurt modul de convieţuire al primei comunităţi creştine. Principalele preocupări
erau: învăţătura apostolilor, sfânta împărtăşanie şi rugăciunea comună: şi stăruiau
în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în
frângerea pâinii şi în rugăciuni (F.A. 2, 42).
Ei trăiau în frică de păcat, căci harul Duhului Sfânt era rodnic şi făcător de minuni: şi
tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe
minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin
apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi (v.
43). Averile erau încredinţate comunităţii
şi administrate de către Sfinţii Apostoli astfel încât nimeni să nu ducă lipsă de nimic:
iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau
toate de obşte. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea
nevoie fiecare (v. 44). Iubirea de aproapele,
cumpătarea, ajutorul reciproc, rugăciunea
comună şi particulară, comuniunea, sunt
doar câteva din caracteristicile vieţii de obşte a Bisericii primare.
Societatea de astăzi ar trebui să urmeze
ca model de viaţă şi organizare principiile
comunităţii apostolice. Dezechilibriul social
este cauzat de concepţia consumistă asupra
vieţii, de egoismul personal, căci 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.
Dacă în perioada primară a creştinismului
bogaţii erau consideraţi iconomi şi nu stăpâni peste averile lor, iar bunurile materiale
erau puse în folosul comunităţii, astăzi, de
cele mai multe ori, bogăţia înseamnă putere,
exploatarea aproapelui, devenind un scop în
sine. Un înţelept se ruga astfel: Doamne, dă
pâine celor ce au prea multă foame! Şi dă-le
foame de Tine celor ce au prea multă pâine!

Cincizecimea continuă – prezenţa
şi lucrarea Duhului Sfânt
în societatea contemporană
Sărbătoarea Cincizecimii reprezintă
începutul propovăduirii apostolice la toate
neamurile, începând din Ierusalim, conform
poruncii Domnului Iisus Hristos: Şi le-a zis:
Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va
boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se
va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma
aceste semne: în numele Meu demoni vor
izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în
mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor
lua nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor
pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Marcu
XVI, 15-18).

Cuvântul apostolilor devine foc ce arde
pentru cei necredincioşi şi mântuieşte prin
Botez pe cei ce vor crede. Credinţa presupune viaţă iar necredinţa moarte. Nu exista
decât două alternative! Este într-adevăr o realitate dură, tranşantă dar adevărată, plină de
esenţă. A crede sau a nu crede – acesta este
nucleul care mişcă întreaga fiinţă către căutarea continuă şi sinceră a lui Dumnezeu.
Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh
aduce în prim plan axa predică – credinţă –
Botez – mântuire. Aceasta este axa vieţii sau
a dobândirii Sfântului Duh. Predica slujitorilor lui Dumnezeu (episcopi, preoţi, diaconi)
înseamnă Cuvântul lui Iisus Hristos plin de
putere, de Duh Sfânt, de viaţă. Acest cuvânt
lucrează în sufletul omului precum sămânţa
care dă roade în pământ bun. Cuvântul nu se
mai adresează cugetului şi nu mai poate fi cuprins de cuget, el trezeşte simţirile sufleteşti, se
adresează inimii. De aceea el rodeşte credinţă
lucrătoare, vie. Credinţa înseamnă deschiderea persoanei umane spre dialogul cu Dumnezeu şi de aceea ea se concretizează în Botez.
Credinţa fără Botez este precum sământa care
cade pe piatră şi nu dă rod. Ea nu presupune
neapărat acceptarea automată şi exclusiv raţională a învăţăturii Lui. Sfânta Scriptură istoriseşte faptul că nici ucenicii Mântuitorului nu
au crezut în Înviere atunci când femeile mironosiţe au venit de la mormântul gol. Deci, a

crede nu înseamnă a accepta necondiţionat
şi automat, în mod raţional, cele mărturisite de alţii. Credinţa cere primirea Botezului
sau a pecetei Duhului Sfânt şi se manifestă
ca o lucrare a Duhului Sfânt în omul ce se
deschide acesteia. Ea răsare din interior, din
convingerea inimii, fiind exclusiv o mărturisire şi o mişcare a puterilor sufleteşti. O astfel de credinţă este lucrătoare, radiază iubire
şi îl aşează pe om în dialog cu semenii lui.
Credinţa mişcă fiinţa umană spre Botez, iar
Botezul îl pregăteşte pentru întâlnirea finală
cu Dumnezeu, convieţuirea în comuniunea
Slavei Dumnezeieşti.
La început credinţa era însoţită de minuni (alungarea demonilor, grăirea în limbi,
îmblânzirea naturii, vindecarea bolnavilor)
ca să se certifice învăţătura propovăduită de
apostoli şi să se întărească noua comunitate
de credincioşi. Duhul Sfânt veghea asupra lor
iar scopul lor era dobândirea Duhului Sfânt,
aşa cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog.
Astăzi credinţa oamenilor se confruntă
mai ales cu problema secularizării, o lume
fără Duhul Sfânt. În Biserică, harul Lui se
revarsă prin cele şapte Sfinte Taine, astfel încât ea devine izvor viu prin care Duhul Sfânt
se revarsă în societate şi o sfinţeşte. Cu toate
acestea, harul nu lucrează automat în sufletul
persoanei umane, ci este nevoie de deschiderea acestuia la împreună-lucrare.
Societatea contemporană tinde să se îndepărteze tot mai mult de harul Duhului Sfânt,
iar omul se închide tot mai mult în sine şi se
plasează în afara dialogului şi comuniunii cu
ceilalţi. Lipsa Duhului Sfânt în societate determină moartea spirituală, sinuciderea, boli
psihice grave, violenţă, ură, homofobie, război şi, în final, distrugerea sufletească şi trupească a persoanei umane. Diferenţa dintre
bine şi rău este tot mai insesizabilă, căci răul
se înfăţişează în culori tot mai frumoase, uneori chiar prin minuni. Căutăm senzaţionalul,
minunile de duzină, cu caracter comercial, de
marketing religios, însă uităm că minunile
nu laudă credinţa, ci întăresc cuvintele Mântuitorului. Orice minune are un scop fundamental în iconomia mântuirii. Nu este nevoie
să vedem o icoană care plânge atâta vreme
cât ştim că “Duhul se roagă pentru noi cu
suspine negrăite” (Romani 8, 26).
Este necesară a actualizare permanetă a
Cincizecimii în societate prin deschiderea
omului pentru lucrarea Duhului Sfânt în şi
prin Biserică. Participarea la sfintele slujbe
trebuie completată cu promovarea normalului în societate pentru refacerea echilibriului
ei. Postul, rugăciunea, faptele bune, comuniunea cu cei bolnavi şi în suferinţă regenerează rana tot mai adâncă a lipsei Duhului Sfânt
din societatea contemporană.
Diac. Dumitru – Ionuţ Popescu
Biroul de Presă al Patriarhiei Române
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Sănătatea minţii şi trupului - plante biblice

CASTANUL
- nutritiv, energizant şi curativ În limba română: ,,Castan”; în ebraică:
,,Arnon”; în franceză: ,,Chataignier”, ,,Marronnier; în engleză: ,,Chestnut tree”; în germană: ,,Kastanienbaum”. Denumirea ştiintifică: Castanea sativa. Familia Fagaceae.

Menţiuni şi semnificaţii biblice
În parabola care îndeamnă la modestie, moderaţie şi umilinţă, la care profetul Iezechiel îi cere lui Faraon să ia aminte,
printre arborii din ,,grădina lui Dumnezeu”
este menţionat şi Castanul: ,,Cedrii din grădina lui Dumnezeu nu-l umbreau, chiparoşii nu se puteau asemăna cu crengile lui şi
castanii nu erau la mărime ca ramurile lui;
nici un copac din grădina lui Dumnezeu nu
se asemăna cu el în frumuseţe.” (V.T.,Iezechiel,

31:8, IBM, pag. 825).

Proprietăţi şi utilizări
fitoterapeutice
Este un arbore de origine mediteraneană, de o remarcabilă longevitate: poate depăşi 1000 de ani, în înălţime, poate să ajungă până la 35 m. La noi, Castanul a fost adus
de primele legiuni romane, iar mai târziu, în
zorii Evului Mediu, prin secolul al XIV-lea, a
fost plantat pe mari suprafeţe în jurul mânăstirilor din Oltenia şi Moldova. Mai ales
de atunci, castanele au intrat în medicina
practicată de învăţaţii mânăstirilor noastre.
Astăzi, despre Maramureş se poate spune
că a devenit o ţară a Castanului.
Frunzele Castanului conţin taninuri
care, după hidroliză, dau acid elagic şi glucoză şi mici cantităţi de cvercetină, acid cumaric, camferol, acid cafeic, dihidrodigalic,
vitamina E, săruri de magneziu şi fosfor. Taninurile de natură catehică sunt prezente
în scoarţă, lemn, muguri, frunze şi fructe.
În scoarţă este prezent şi hamamelitaninul,
iar în lemn: castalgina, vescalgina, vescalina, un acid şi un alcool triterpenic. Fructele fără coajă conţin: cca 52% apa, 2,6%
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ulei, 4% proteine, cca 40% hidraţi de carbon, săruri de potasiu în cantităţi apreciabile, fier, magneziu, mangan, cupru, zinc,
cantităţi mici de sodiu, calciu, vitaminele
B1 şi B2 şi cantităţi apreciabile de vitamina
C (cca 50 mg %). Valoarea nutritivă este de
220 kcal la 100 g castane.
Extractul apos din frunze, extractul fluid şi tinctura au acţiune sedativă asupra
centrilor respiratori, în special asupra centrului tusei.
 Frunzele au şi proprietăţi bacterio
statice.
 Fructele, datorită conţinutului ridicat în tanin, au acţiune favorabilă în tratamentul sângerărilor, diareelor benigne şi
dizenteriei; au efecte tonice, stimulând digestia şi sunt antiseptice ale tubului digestiv; datorită conţinutului redus în sodiu,
au acţiune favorabilă în afecţiunile cardiovasculare şi renale.
 Scoarţa Castanului are proprietăţi
astringente şi antipiretice şi se administrează sub formă de pulbere.

Utilizări
Extractele apoase din frunze şi tinctura au acţiune asupra centrilor respiratori, în
special asupra centrului tusei.
Frunzele sunt indicate în preparate fitoterapeutice, pentru obţinerea unor medicamente antitusive.
Literatura occidentală de specialitate,
relativ recentă, arată că infuzia de frunze
de Castan poate fi utilă în caz de febră şi în
special în tusea convulsivă şi alte afecţiuni
caracterizate de iritarea sistemului respirator. Scoarţa, datorită conţinutului ridicat
de tanin, se recomandă în diaree.
Fructele coapte sau sub formă de piure
se recomandă în special celor care suferă de
afecţiuni cardiovasculare şi renale, precum şi
celor predispuşi la varice şi hemoroizi.
Pentru tulburările de circulaţie — varice ale membrelor inferioare sau venectazii,
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flebite, tromboflebite, ulcere varicoase etc.
— se recomandă aplicarea locală a unui
decoct concentrat din coajă de castană.
Datorită valorii nutritive şi energizante, se recomandă copiilor şi persoanelor în vârstă.
Silvoterapia atribuie Castanului
energii pozitive, acesta fiind unul dintre arborii care pot să alimenteze cu energia lor
vitală organismul uman; se afirmă că energia Castanului comestibil ar genera fantezie...
Remediile florale Bach recomandă
Castanea sativa persoanelor aflate într-o
stare de disperare extremă, care, având
sentimentul că au atins limita suferinţei, au
abandonat orice speranţă; este oportun
după dispariţia unei persoane dragi. Tot
remediile florale Bach recomandă mugurii
de Aesculus Hippocastanum (Castanul sălbatic) persoanelor care nu pot învăţa din
propriile greşeli şi fac ,,erori repetitive”.

Mod de administrare
Intern. Frunzele, sub formă de infuzie,
o lingură la o cană cu apă; se beau 2-3 căni
pe zi. Tinctura 20% în alcool de 70°, câte
25-50 picături de 3 ori pe zi. Scoarţa mărunţită, o lingură la o cană cu apă, sub formă de decoct.
Extern. În medicina tradiţională, decoctul de castane se foloseşte, sub formă
de băi locale şi comprese, în degerături.
Decoctul cu care se fac aplicaţiile locale în tulburările de circulaţie se obţine din
două linguri de coajă de castană la o cană
cu apă.
“Plante şi miresme biblice”, Ovidiu Bojor,
Răducanu Dumitru, pag. 35-37

Produse Hofigal pe bază de castan
Tinctura de castan
Gemoderivat din muguri de
castan sălbatic
Ven.Hof gel
Supliform gel

Farm. GABRIELA VLĂSCEANU

Recenzie

Autentificarea şi identificarea
falsificărilor produselor alimentare
Este titlul unei lucrări de excepţie elaborată de Prof. dr. Ing. Mircea Bulancea şi Conf.
dr. Ing. Gabriela Râpeanu ce se înscrie pe linia îmbogăţirii literaturii de specialitate de
industrie alimentară, abordând aspecte actuale de mare importanţă pentru producători, comercianţi, organele de control, dar şi
pentru consumatori.
Bazat pe temeinice cunoştinţe de biochimie, microbiologie, tehnologii alimentare,
analiză senzorială, autorii s-au străduit şi au
reuşit să elaboreze o lucrare de un înalt nivel
ştiinţific, deosebit de utilă, mai ales în contextul acestei perioade de criză financiară, când
unii producători şi comercianţi inconştienţi
sau în scopul obţinerii unor profituri cât mai
mari, efectuează diverse manopere frauduloase asupra produselor alimentare, fără a-şi
da seama de consecinţele prezente şi viitoare asupra stării de sănătate a consumatorilor.
Deosebit de interesant este şi faptul că
autorii se referă şi la unele probleme sensibile şi controversate, cum sunt cele privind
folosirea produselor alimentare modificate
genetic (OMG) şi a celor procesate sau conservate cu ajutorul radiaţiilor, prezentând şi
câteva procedee de identificare a acestora.
Cartea se adresează în egală măsură producătorilor şi comercianţilor de bunuri alimentare, dar şi celor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de alimentaţie publică
şi turism, în cadrul organelor de inspecţie şi
control şi, nu în ultimul rând, studenţilor şi
celor care vor să se iniţieze în acest domeniu.
Lucrarea aduce o contribuţie importantă
la eforturile ce se depun pentru promovarea
celor mai pertinente măsuri în vederea eradicării sau cel puţin a diminuării acestor fapte reprobabile, de falsificare a produselor alimentare.
Cartea a apărut la Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009, are 412 de pagini şi preţul per exemplar este de 35 RON. (detalii suplimentare la tel 0742/038288; email: gabriela.
rapeanu@ugal.ro)

În amintirea
dumneavoastră,
domnule Profesor!
Specialistul de industrie alimentară are rostit în faţa dascălilor săi un jurământ, cel de a nu
face rău cu bună ştiinţă consumatorului de produse alimentare. El, specialistul, încearcă să
aşeze optim variabilele cele mai
importante ale calităţii unui produs alimentar: inocuitate, valoare nutritivă, proprietăţi psihosenzoriale, ambalare, design.
Din nefericire, există tentaţia de a realiza un produs alimentar şi prin alte mijloace decât cele
legale, prin modificări arbitrare,
agresive şi nocive ale tehnologiilor, ale compoziţiei sau ale formei de prezentare. Acestea constituie falsificări. Falsificările pot
fi grosolane, impardonabile şi jenante, dar pot fi şi de fineţe, cu
tehnici perfecţionate de înşelare a vigilenţei
consumatorului.
Lucrarea de faţă, „Autentificarea şi
identificarea falsificărilor produselor alimentare”, constituie o necesară educaţie spre combaterea unor fraude posibile.
Această carte este una de prevenţie, pentru
că autorii cărţii au avut o dorinţă declarată de
a-i instrui pe specialişti sau viitori specialişti
pentru a preveni, depista şi elimina eventualele abateri tehnice, tehnologice, compoziţionale sau estetice.
Această lucrare apare într-o ediţie a II-a,
după cea din 2002. Ediţia actuală este adăugită şi revizuită şi constituie rodul muncii profesorului Mircea Bulancea şi a conferenţiarului Gabriela Râpeanu.
Lucrarea „Autentificarea şi identificarea falsificărilor produselor alimentare” a
constituit iniţial un semnal extrem de important dat industriei alimentare din România şi
a generat o firească asimilare a acestor preocupări în planurile de învăţământ ale programelor de studiu de licenţă din domeniul
Ingineriei Produselor Alimentare, Biotehnologiilor Aplicate, Ingineriei chimice sau din
domeniul Ingineriei şi Managementului, din
programele de masterat din ţară sau din programele de studiu de doctorat.
Pionierul acestei lucrări a fost Prof. dr.
ing. Mircea Bulancea. Astăzi, domnia sa sălăşluieşte între îngeri. De acolo, de sus, ne ve-

ghează cu aceeaşi căldură, înţelepciune, solicitudine şi competenţă. Profesorul Mircea
Bulancea trăieşte în continuare, prin noi, şi
noi suntem mândri că-l putem trăi şi pe domnia sa deopotrivă.
După o viaţă dedicată în exclusivitate învăţământului superior (în mod special celui
de industrie alimentară), profesorul Mircea
Bulancea a lăsat în urma sa o zestre ştiinţifică
impresionantă dar, poate la fel de important,
a lăsat oameni adevăraţi pe care i-a format cu
trudă şi migală.
Unul din urmaşii săi este chiar coautoarea lucrării „Autentificarea şi identificarea falsificărilor produselor alimentare”,
doamna conf. dr. ing. Gabriela Râpeanu.
Poate că ar fi trebuit să scriu mai mult
despre lucrarea propriu-zisă, despre elementele de profunzime şi de modernitate ale demersului ştiinţific.
Memoria profesorului Mircea Bulancea
nu mă lasă însă. Cred că până şi îngerii au ascultat această carte. Sufletul său generos nu
putea să se oprească, el trebuie să dăruiască...
Mie mi-a fost şi profesor şi prieten.
Eu cred că „un prieten adevărat este
un profesor care-ţi corectează amintirile
despre azi”.
Prof.dr.ing. Petru ALEXE
Decan al Facultăţii de Ştiinţa
şi Ingineria Alimentelor
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
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HOFIGAL se prezintă

Atributele departamentului
Producţie: competenţă şi calitate
Încă de la înfiinţare, obiectivele majore ale companiei Hofigal au fost realizarea condiţiilor şi
aplicarea tuturor măsurilor privind asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei produselor fabricate, precum şi obţinerea de ingredienţi farmaceutici activi
de natură vegetală care să corespundă în totalitate
normelor ecologice internaţionale în vigoare.
O caracteristică aparte a companiei
Hofigal o constituie folosirea de materii
prime vegetale din producţie proprie, obţinute în condiţii controlate, în cadrul unei agriculturi strict ecologice, fără îngrăşăminte
chimice, erbicide, stimulatori şi alte tipuri
de tratamente chimice care ar putea să impurifice culturile realizate şi implicit, produsele obţinute.
Diversificarea portofoliului Hofigal,
de la trei produse în 1990 la cca.150 în
2000, coroborat cu cererea tot mai
mare pe piaţa de medicamente, impuneau crearea de noi capacităţi
de producţie. Ca urmare, în anul
2001 s-a realizat proiectul şi s-a
început construirea unei fabrici noi, în conformitate cu
cerinţele EU referitoare
la Regulile de Bună
Practică de Fabricaţie Internaţionale
(GMP).
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Astăzi, cu un portofoliu de aproape 500 produse,
Hofigal este una dintre cele mai moderne fabrici de
medicamente, suplimente alimentare, produse cosmetice, substanţe farmaceutice active exclusiv naturale, concepută în sistem închis, complet izolat de contactul cu exteriorul, în regim de monitorizare şi control computerizat
al tuturor fluxurilor de fabricaţie .
Localurile de fabricaţie au fost astfel proiectate şi dotate încât:
să respecte ordinea de efectuare a operaţiilor de producţie,
să reducă la minimum riscurile de erori,
să permită curăţarea şi întreţinerea eficientă a spaţiilor de producţie şi echipamentelor, în scopul evitării oricăror
efecte nedorite asupra calităţii produselor.
În scopul evitării contaminării încrucişate, activitatea de
producţie este organizată pe fluxuri de fabricaţie. Toate fluxurile de fabricaţie sunt dotate cu echipamente moderne,
aparatură de monitorizare a presiunii, temperaturii şi umidităţii, la cele mai înalte standarde, în conformitate cu normele
naţionale şi internaţionale. De remarcat sunt:
instalaţia de obţinere a uleiurilor volatile şi substanţelor farmaceutice active,
linia de ambalare multidoze, prevăzută cu echipamente pentru igienizare, umplere, închidere şi etichetare automată a flacoanelor,
instalaţia de ambalat ceaiuri,
echipamentul de preparat creme şi geluri
şi nu în ultimul rând, linia de ambalare la monodoze,
folosită în exclusivitate pentru gama de Gemoderivate.
Monodoza, ca formă de condiţionare, are marele
avantaj că:
lelimină erorile de dozare,
lasigură o bună stabilitate în timp, evitând contactul direct cu aerul şi riscul de contaminare
microbiologică.

Tehnologii proprii
de fabricaţie
Operaţiile de producţie urmează proceduri clar definite, în
conformitate cu principiile Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie, pentru a obţine produse de calitate şi în concordanţă cu
autorizaţiile de fabricaţie şi punere pe piaţă.
Dovada calităţii materiilor prime proprii, a condiţiilor de
fabricaţie şi control a produselor care circulă pe piaţă la nivelul cerinţelor legislaţiei naţionale şi internaţionale o reprezintă
faptul că suntem posesori ai Autorizaţiei de fabricaţie GMP eliberată de Agenţia Naţională a Medicamentului, ai Certificatelor de Management Integrat (ISO 9001/2008, ISO 14001/2005,
OHSAS 18001, de siguranţă şi securitate a alimentului HACCP)
eliberate de TUV Germania, precum şi a Certificatului IFS (International Food Standard)
Tehnologiile de fabricaţie, în marea lor majoritate, au fost
elaborate de colectivul de specialiştii ai companiei. Pentru elemente de originalitate s-au obţinut peste 40 brevete de invenţie, medaliate atât în ţară cât şi în străinătate.
Personalul de conducere din departamentul de Producţie,
bine pregătit profesional şi cu experienţă în domeniul fabricării
medicamentelor, suplimentelor alimentare şi produselor cosmetice, este preocupat permanent de perfecţionarea profesională şi instruirea specifică domeniului de activitate (masterate,
doctorate, specializării, cursuri, workshopuri, seminare).
Dipl. Ing. chim. Vila Rădanţă
Director Producţie – CP I
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Sfaturi de sezon

Bolile cardio-vasculare
în sezonul cald
Motto: ”Fericiţi cei curaţi cu
inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu.” Ev.Matei,cap.5.

Î

n anotimpul de vară, din cauza
căldurii excesive, a modificărilor
de umiditate a aerului dar şi a
altor factori de mediu, apar o serie de
procese fiziologice de adaptare la stres
în interiorul organismului uman.

Aceste procese de adaptare pot influenţa într-o măsură importantă evoluţia unor boli cardio-vasculare. Din
categoria acestor boli enumerăm: hipertensiunea arterială, boala cardiacă
ischemică, infarctul de miocard, tulburările de ritm cardiac, insuficienţa cardiacă, accidentul vascular cerebral şi
accidentul ischemic tranzitor, varicele
şi tromboflebita, insuficienţa venoasă
şi tromboza venelor profunde, hipotensiunea arterială. Toate acestea pot
fi influenţate în mod negativ în zilele
însorite şi foarte calde din timpul verii,
fiind necesar ca persoana care suferă
de cel puţin una din aceste boli să îşi
ia măsuri de prevenire a unor complicaţii care pot apărea şi care se pot manifesta uneori rapid şi cu brutalitate,
punând viaţa în pericol. De aceea un
pacient bine informat se poate apăra
mult mai eficient în unele momente,
protejându-se de factorii de mediu nefavorabili din timpul verii.
Pacientul cu hipertensiune arterială are de obicei în schema terapeutică medicamentoasă 2 sau 3 medicamente antihipertensive, fiecare din ele
acţionând la diferite niveluri fizio-patologice. De exemplu unele produc o vasodilataţie arterială, cum ar fi blocantele canalelor membranare de calciu, fiind potenţate
de o vasodilataţie fiziologică în zilele călduroase şi însorite. Din această cauză poate să apară, uneori destul de rapid, o hipotensiune ortostatică: adică pacientul aflat
în picioare începe să simtă o slăbiciune generală, ameţeli, tulburări vizuale şi auditive,
totul mergând spre lipotimie, adică le-
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şin, cu pierderea stării de conştienţă şi risc
de accidentare prin căderea din picioare în
stradă, provocându-se astfel traumatisme
craniene sau fracturi. Astfel, pacientul trebuie să cunoască unele detalii despre medicamentele luate, pentru a modifica doza,
scăzând-o, în unele zile caniculare, când
este expus direct la razele de soare. Efortul
fizic mare sau chiar moderat, la unele persoane hipertensive, poate favoriza apariţia
unui infarct miocardic sau a unui accident

cerebro-vascular, mai ales dacă persoana
respectivă are şi o ateroscleroză avansată.
Din cauza activităţii musculare în condiţii
de caniculă apare o hipovolemie relativă,
adică în sistemul circulator se declanşează
mecanisme de apărare de tipul tahicardiei,
creşterea frecvenţei cardiace, asociate cu
vasoconstricţie periferică. Astfel sunt protejate de hipoperfuzie organele interne vitale-cordul, plămânii, sistemul nervos central.
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La pacienţii cu arteriopatie obliterantă căldura poate avea un efect benefic datorită vasodilataţiei periferice fiziologice
dar numai în condţiile unei normovolemii, pentru că am spus că în condiţiile în
care apare o hipovolemie, absolută sau relativă, fenomenul care se produce este de
fapt o vasoconstricţie periferică, agravantă
pentru simptomatologia bolii, favorizând
crampele musculare şi durerea la nivelul
gambei.
În cazul bolii cardiace ischemice şi a
infarctului miocardic acut zilele foarte
călduroase determină frecvent apariţia
tahicardiei care înseamnă un consum
mărit de oxigen la nivelul miocardului
şi implicit o agravare a bolii, mergând
uneori spre infarctizare. Apariţia durerii retrosternale, sub forma unei presiuni precordiale sau a unei dureri „ca o
gheară” este un semn de alarmă care
trebuie investigat cu rapiditate, pentru
a preveni apariţia sau reapariţia unui
infarct acut de miocard.
Tratamentul cronic pe care trebuie
să şi-l administreze pacientul cu hipertensiune arterială şi cardiopatie ischemică ar trebui să includă şi o schemă
cu suplimente alimentare, în special
coenzima Q10, capsule de 30 mg sau
de 60 mg, funcţie de gravitatea bolii
şi factorii de risc asociaţi (vârsta, nivelul colesterolului total şi HDL-colesterol
sanguin etc.), administrând doze zilnice de 60-120 mg. La coenzima Q10 se
mai pot asocia şi : L-carnitina, extractele de păducel, de usturoi, de levănţică,
capsule cu ulei de peşte bogat în acizi
graşi de tip omega 3+omega 6. De asemenea poate fi folosită şi gemoterapia,
utile fiind gemoderivatele de liliac, arin negru, păducel, sânger, porumb.

Sfaturi de sezon

Tulburările de ritm cardiac, de tipul extrasistolelor ventriculare, dar mai ales de
tipul fibrilaţiei atriale cronice, pot fi şi ele
agravate de caniculă determinând o insuficienţă cardiacă (inima nu mai poate să asigure debitul sanguin necesar şi nu poate
prelua sângele venos). Astfel apar o stază
venoasă, o stază pulmonară şi o hipotensiune arterială, toate acestea putând duce la
apariţia unor tulburări de ritm foarte grave, fatale uneori sau pot favoriza instalarea
unui infarct miocardic acut. La aceşti pacienţi sunt indicate suplimente bogate în
L-carnitină şi coenzimă Q10, doze de 10002000 mg L-carnitin zilnic şi Co.Q10 în doze
de 60-120 mg pe zi sau chiar mai mult în
cazurile mai grave, de 180-240 mg pe zi.
Tot în categoria bolilor cardio-vasculare se poate încadra şi accidentul vascular cerebral-AVC, chiar dacă el este tratat
de către medicii neurologi şi neurochirurgi. AVC-ul hemoragic este cauzat de
cele mai multe ori de o hipertensiune arterială veche, netratată sau defectuos tratată. Manifestările sunt diverse, funcţie de
zona cerebrală afectată şi de mărimea zonei afectate. Tot aici putem spune câteva
cuvinte şi despre accidentul ischemic tranzitor-AIT. Caracteristicile lui sunt reprezentate de un deficit neurologic focal, instalat
brusc, complet reversibil în mai puţin de
24 ore. De cele mai multe ori este cauzat
de boli cardio-vasculare, cum ar fi: fibrilaţie atrială, stenoză mitrală, infarct miocardic acut, endocardită. Poate fi clasificat în
AIT carotidian, vertebro-bazilar şi global.
Poate fi confundat uneori cu alte patologii,
cum ar fi: hipoglicemia, intoxicaţia cu monoxid de carbon, criza migrenoasă, criza
comiţială focală, nevroza. Se poate repeta,
având risc mare de recidivă sau poate deveni AVC, determinând tulburări neurologice ireversibile. Tratamentul AVC şi AIT cu
suplimente alimentare cuprinde pe lângă
coenzima Q10 şi uleiul de peşte, uleiul de
cătină, spirulina şi altele, suplimente care
asigură o protecţie vasculară şi un adaos
de principii active necesare metabolismului de la nivelul ţesutului cerebral. Se poate asocia şi un gemoderivat de arin negru,
1-2 monodoze pe zi.
Patologia sistemului vascular de tip venos este şi ea frecvent întâlnită în popu-

laţie, mai ales datorită prevalenţei mari a bolii varicoase la adulţi şi
vârstnici. În special vom vorbi despre varicele membrelor inferioare şi
tromboflebită. Varicele se formează
din cauza unor defecte la nivelul peretelui venos, o importanţă deosebită având-o moştenirea genetică. Vasele
venoase se dilată, devin sinuoase, determinând o stază sanguină la nivelul lor. Inflamaţia peretelui venos determină apariţia tromboflebitei asociată şi cu apariţia de
trombi (cheaguri de sânge în interiorul vasului venos).
Căldura în exces vara favorizează dilataţia venoasă şi agravarea insuficienţei
venoase, mărirea stazei sanguine şi favorizarea tromboflebitei. Datorită deshidratării pe timp de caniculă sângele devine
mai vâscos, încetinindu-şi mişcarea iar staza varicoasă asociată favorizează apariţia
tromboflebitei cu cheaguri de sânge. Riscul în aceste cazuri ar fi apariţia un tromboembolism pulmonar, dacă se asociază şi
tromboza venoasă profundă. Tratamentul
cu suplimente HOFIGAL în aceste cazuri
se face cu diverse plante ce au efect venotrofic şi antiinflamator la nivelul peretelui
vascular. Se pot folosi gemoderivate de
castan, de afin, de plop precum şi extracte
de afine, de cătină, spirulină, ulei de peşte sau ulei de cătină, extracte de salvie, de
sâmburi de strugure şi altele.
În încheiere trebuie să reamintim că
în anotimpul cald, canicula poate agrava majoritatea bolilor cardio-vasculare
iar pacienţii care se ştiu cu o suferinţă
de acest fel pot beneficia de o prevenţie foarte bună folosind diverse
scheme de tratament fitoterapeutic. Nu trebuie să ne mulţumim
doar cu tratamentul medicamentos pentru că acesta poate fi de multe ori insuficient
şi cu multiple efecte adverse. Cel mai util tratament
este combinarea medicaţiei alopate cu remedii naturale (fitoterapice).
Dr. Emil
Cristea
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Prevenţia şi tratamentul
parazitozelor intestinale
cu ajutorul fitoterapiei
P

arazitozele intestinale reprezintă
o cauză frecventă de tulburări
polimorfe, care deseori depăşesc
sfera organelor digestive. Prin
răspândirea lor mare, dar şi prin
importanţa manifestărilor pe care le
pot produce, parazitozele intestinale
constituie o problemă de medicină
socială.

Epidemiologia lor interferează cu numeroase condiţii de igienă personală şi
de igienă a mediului, fiind în multe cazuri
condiţionată de zoopatologia parazitară
din teritoriul respectiv.
Frecvent la copiii mici, riscul de contaminare este relativ mare - pun mâna pe
orice şi duc la gură. Acest risc sporeşte în
colectivităţile de copii, unde aceşti paraziţi
intestinali pot fi răspândiţi cu mare uşurinţă şi reinfectarea proprie se poate face foarte repede (Tenia saginata, Tenia solium).
Simptomele ce pot apărea la infestarea cu viermi intestinali sunt numeroase şi
uneori comune cu cele pentru alte boli: diaree sau constipaţie, lipsa poftei de mâncare, scăderea în greutate sau asimilarea
incompletă a alimentelor, tulburări de comportament (somn,
agitaţie), stări febrile (acţiune pirogenă).
Modificările pe care
le produc aceşti paraziţi
la nivel intestinal sunt reprezentate de: iritaţii ale
mucoasei intestinale datorită eliberării de toxine,
leziuni ale mucoasei, echimoze, ulceraţii superficiale,
inflamaţii, atrofia vilozităţilor intestinale, exfolierea epiteliului intestinal
care alterează capacitatea de absorbţie a nutrienţilor şi favorizează suprainfecţia cu bacterii.
Profilaxia este prin excelenţă o problemă de educaţie şi de igienă. Vor fi detectaţi şi trataţi bolnavii şi purtătorii, va fi
suprimată posibilitatea de contaminare directă prin sol sau ape potabile, se va efec-
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tua controlul parazitozelor colectivităţilor,
salubrizarea mediului şi formarea deprinderilor igienice. Deoarece parazitismul la
animale reprezintă un rezervor important
pentru multe helmintiaze, trebuie luate
măsuri şi în acest sens. Pentru multe parazitoze calea de transmitere este alimentară, de aceea este obligatorie verificarea
stării de sănatate a animalelor sacrificate,
pregătirea termică suficientă a cărnii, spălarea legumelor şi fructelor etc.
Principalele parazitoze intestinale:
Giardioza (lambliaza) - infestare
cu Giardia (Lamblia) intestinalis. Oxiuroza - infestare cu oxiuri (Oxiurus
vermicularis). Ascaridioza - infestare cu Ascaris
lumbricoides
(limbrici). Teniaza - prin
infestare cu
tenia.

Fitoterapia recomandă administrarea unor produse naturale cu efect antiparazitar sub forma unor cure repetate,
având în vedere sensibilitatea inegală a
paraziţilor, condiţionată de stadiul lor biologic. Concomitent, se adaugă şi trata-
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ment adresat suferinţelor viscerale constituite pe parcursul parazitozei, detoxifierea
organismului, combaterea infecţiilor asociate, drenaj biliar, reglementarea motilităţii tractului digestiv, corectarea diverselor carenţe nutritive (fier, calciu, vitamina
B12 etc). După tratament, persoanele vor
fi urmărite periodic, pentru recunoaşterea
eventualelor eşecuri în tratament sau reinfestări.
HELMINON – produs sub formă de
comprimate masticabile care conţine suc de praz, Allium porrum,
familia Liliaceae, carbonat de
calciu, carbonat de magneziu corespunzător la 43 mg
Mg2+, carbonat de potasiu
şi ulei volatil de cimbru,
Thymi vulgaris aetheroleum, este destinat tratamentului antihelmintic.
Cel mai frecvent, paraziţii sunt trataţi cu medicamente antihelmintice având ca
principii active substanţe chimice de sinteză, care prezintă dezavantajul că produc reacţii adverse,
anume: creşterea nivelului enzimelor hepatice (la 16% dintre pacienţii
înrolaţi în studiile clinice), tulburări
digestive (dureri abdominale, greţuri, vărsături), precum şi vertij, cefalee şi reacţii de hipersensibilitate
(rash, prurit, urticarie).
HELMINON reprezintă o asociere complexă de principii bioactive naturale şi elemente minerale sub formă de
săruri uşor asimilabile în organism, care
acţionează sinergic la anumite concentraţii, având acţiune antihelmintică, dar în
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acelaşi timp şi de protejare
a celulei hepatice. Acest supliment
alimentar prezintă următoarele avantaje: este uşor de administrat atât persoanelor adulte cât şi copiilor, nu produce reacţii
adverse, nu interferă linia metabolică a altor medicamente. Varietatea mare de substanţe bioactive din principiile asociate în
formula Helminon, fac din acesta un important şi eficient preparat de uz antihelmintic.
Administrare: Doza recomandată,
pentru adulţi, este de 2 comprimate masticabile dimineaţa, cu 15 minute înainte de
micul dejun şi 2 comprimate masticabile,
seara, cu 15 minute înainte de cină, timp
de 6 – 8 zile consecutiv. Pentru copii peste 3 ani se recomandă un comprimat masticabil dimineaţa cu 15 minute înainte de
micul dejun şi un comprimat masticabil
seara, cu 15 minute înainte de cină timp
de 5 zile consecutiv. Tratamentul se poate
relua după o pauză de 10 zile, până la rezultat coprologic negativ.

Recomandări: Se administrează de regulă o monodoză de 2-3
ori pe zi, pe stomacul gol cu 15 minute înainte de masă, diluată în 50 ml de apă. La
copii cu vârsta între 5-12 ani: se recomandă câte o monodoză o dată pe zi diluată în
50 ml apă pe o perioadă de 7 -10 zile.

ULEI VOLATIL DE CIMBRU IN
MIERE DE ALBINE - sub forma de monodoză de 2 ml care conţine 3 picături de
ulei volatil de cimbru (Thymus vulgaris herba) în miere - este un produs destinat
suplimentării dietei pentru proprietăţile:
antiseptic general (pulmonar, genito-urinar, intestinal), antispasmodic eficient în
doze mici, bronho-dilatator, diuretic, expectorant, stimulent general şi un vermifug foarte eficient.

Gemoterapia poate contribui la
prevenţia şi tratarea parazitozelor intestinale printr-o serie de extracte (macerate
glicerinice): Coacăz negru, Afin, Merişor,
Măceş, Arin alb, Buxus, Nuc sub formă
de monodoze care se diluează în apă plată, şi se administrează cu 15 minute înainte
de mese, pe o perioadă de 1-3 luni.

HOF.IMUN conţine extract din părţile aeriene şi rădăcini de Echinacea purpurea şi Echinacea angustifolia, gluconat de
Zn echivalent la 2,5 mg zinc / capsulă, vitamina C. Este un supliment alimentar cu rol
de echilibrare a sistemului imunitar (creşte
rezistenţa organismului la infecţii, în special la copii, vârstnici, fumători, alcoolici), recomandat într-o patologie foarte variată
(respirator, cardiac, metabolic, genito-urinar), precum şi prevenţia infestării cu paraziţi intestinali.
Administrare: Adulţi: 1-2 capsule de
2-3 ori/zi după mese, pe o perioada de
4-6 săptămâni, iar la copii (peste 5 ani): 1-2
capsule/zi după mese.

Regimul alimentar recomandat în
parazitozele intestinale:



afinele, frăguţele, căpşunile consumate ca atare dimineaţa (300500 g), fară a se mai mânca altceva pâna
la prânz;



seminţele de lămâie sunt un remediu împotriva oxiurilor: prin
macerarea la cald timp de 2 ore a unei lămâi cât mai bogate în seminţe, zdrobite, în
apă cu miere; se stoarce şi se bea seara la

culcare, cura
durând cel puţin 5-6 zile;



măceşele: pulpa
e mărunţită şi amestecată cu miere în părţi egale;
se iau 2-3 linguriţe pe stomacul
gol, în cure de 8-10 zile.



măslinele: uleiul este un adjuvant antihelmintic general;
se administrează câte 20-40 ml/zi, 5-6 zile
consecutiv.



dovleacul: seminţele sale constituie un remediu antihelmintic
cert în combaterea teniei şi ascarizilor.
Seminţele cojite şi zdrobite se iau dimineaţa în priză unică, 150-200 g pentru
adulţi, cca 100 g pentru copiii de vârstă
şcolară şi 50 g pentru copiii mai mici. Se
administrează fie cu zahar, fie cu miere,
iar după 1-2 ore se recomandă ulei de ricin sau un ceai laxativ.



hreanul are acţiune tenifugă puternică; se consumă ca atare 2030 g/zi sau asociat în cantităţi mai mari cu
ceapă şi fructe crude.



morcovul, varza: sucul are efect în
combaterea oxiurilor şi a limbricilor; se consumă 200-300 ml dimineaţa pe
stomacul gol, 5-6 zile la rând.



usturoiul: are acţiune certă în teniază, ascaridioze, oxiuraze. Se prepară un macerat la cald din 3-4 bulbi zdrobiţi la o cană de apă sau de lapte, se lasă
peste noapte, iar dimineaţa se bea întreaga cantitate, 2-3 săptămâni la rând.
Dr. Aniela RĂducă
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Somnul conştient
cu ajutorul plantelor
terapeutice
D

acă umanitatea doreşte să îşi
depăşească o parte dintre
blocajele actuale, are nevoie
să îşi însuşească o manieră diferită
de odihnă: somnul conştient.

Termenul nu este nou, dar abordarea
la scară largă este oarecum nouă, pentru
că somnul conştient face parte dintre tehnicile de vârf ale multor practici ezoterice,
transmise altădată cu caracter secret.
Astăzi se dovedeşte necesar ca somnul conştient să fie practicat de către
toţi cei care au nevoie de refacere maximă în timp minim, inspiraţie pentru a
crea ceva util, frumos,clar, în acord cu
armonia universală, nu cu lumile tenebroase. De aceea, este important să se
adapteze transmiterea unor informaţii legate de acest subiect, astfel încât
să poate fi înţelese şi aplicate de către
oricine.
Deseori auzim pe cei din jur că sunt
privaţi de un somn odihnitor şi nu se
pot adapta la noile energii, considerate prea intense. Interesul pentru refacerea printr-un somn odihnitor tinde
să preocupe pe mulţi oameni, mai ales
când se constată din experienţă proprie că un anumit gen de somn aduce
inspiraţie creatoare, vitalitate, refacere,
linişte interioară, putere de concentrare, intuiţie, premoniţii.
Pentru unii, somnul a devenit o
problemă, în sensul că acordă prea puţin
timp odihnei faţă de necesităţi, din cauza
lucrului prelungit în noapte sau pur şi simplu nu reuşesc să se relaxeze şi să adoarmă din multiple motive: grijile acumulate
în timpul zilei, problemele de sănătate sau
emoţionale, o saltea neadaptată corpului
nostru, cameră neaerisită sau temperatură
nepotrivită, medicaţie care determină insomnie ca efect secundar, zgomote în jurul nostru, locuinţă nouă, lumină de veghe
în timpul nopţii, partener incompatibil.
Definiţia obişnuită a somnului face referire
la întreruperea totală, temporară şi reversibilă a contactului conştient cu exteriorul şi
interiorul nostru. Dacă nu ne putem rela-
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xa, nu avem ce întrerupe la nivel conştient
şi rămânem în stare de veghe multe ore în
noapte, situaţie numită „hiperexcitaţie corticală”, expresie dată de existenţa unor stimuli mentali de intensitate crescută. Oboseala care împiedică somnul mai provine şi
din sfere la care nu te-ai gândi că pot induce insomnia: excesul de sexualitate cu
pierdere de fluide vitale, excesul de transpiraţie, excesul de alimentaţie sau mân-

care nepotrivită, care suprasolicită aparatul digestiv, micţiunea şi defecaţia în exces
(atenţie la produsele pentru slăbit), excesul de produse chimice la nivelul părului,
excesul de fumat, excesul de expunere la
soare, suprasolicitarea vizuală, suprasolicitarea vocală (vorbit, cântat excesiv), suprasolicitarea fizică extenuantă etc.
Pentru alţii, somnul nu este o problemă,
dimpotrivă, dorm prea mult sau la ore nefiziologice, în timpul zilei. Din păcate, ei nu îşi
dau seama că sunt mult prea mult timp„decuplaţi” de la starea de conştienţă şi, în consecinţă, privaţi de sublimul unei vieţi în care
pot deveni propriul lor stăpân, deoarece lipsa de claritate determinată de somnolenţă,
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te face pasiv şi incapabil să iei propriile decizii sau îţi asumi decizii dictate de ambiţii
egotice care nu au legătură cu realitatea,
pentru că nu ai când să o trăieşti. În această situaţie, este aproape imposibil să atingi
starea de somn conştient, pentru că lenea
blochează stările înalte de conştiinţă.
Experienţele cu grupuri de voluntari au
dovedit că oamenii pot fi privaţi de apă şi
mâncare mai multe zile, dacă li se oferă un
mediu calm şi securizant, fără să apară
tulburări de comportament; în schimb,
fără somn, tulburările de comportament se instalează destul de repede.
Oare de ce? Nu cumva tocmai „decuplarea” conştientă de la viaţa cotidiană
te „cuplează” la propria esenţă, nu cumva prin propria esenţă te poţi „hrăni” şi
revitaliza şi tocmai asta este cheia pentru o viaţă armonioasă? Atunci, cum să
facem să fim cuplaţi la esenţa noastră
şi, în acelaşi timp, să ştim ce se întâmplă
cu noi în raport cu exteriorul? Răspunsul este: somnul conştient. Atingând
măiestria în practicarea somnului conştient, reuşeşti să fii de asemenea conştient de esenţa ta şi în starea de veghe,
iar de aici, ceea ce alţii numesc miracole, devin viaţă trăită firesc.
În starea de somn conştient ştim
că visăm, ştim ce se petrece cu noi şi
acţionăm la voinţă în contextul scenei
pe care o visăm, putem alege decorul, personajele, ce avem de învăţat, ce
avem de aflat despre subiecte sau oameni
care ne interesează, ce avem de vindecat
în noi sau în relaţiile cu ceilalţi. Nu este uşor
să beneficiezi de această experienţă; dimpotrivă, necesită o pregătire îndelungată,
pentru că la revenire, la trezire, nu mai există uitarea experienţelor din timpul somnului şi tot ce ai reuşit să acumulezi ca expe-
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rienţă în somn se manifestă în starea de
veghe. Sunt mai multe metode care induc
treptat starea de somn conştient. În articolul de faţă vom prezenta plantele terapeutice care, administrate constant şi într-un
anume fel, pentru o vreme îndelungată,
(minim 6 luni), pot induce starea de somn
conştient. Deşi pare o durată lungă de
exerciţiu, merită din plin. Evident că nu
numai plantele prezentate în articolul de
faţă ne ajută să avem un somn conştient.
Este important să eliminăm toţi factorii
pertubatori: fumatul, băuturile energizante, sexualitatea fără iubire, suprasolicitarea
vizuală, alimentară, excesul fizic, medicamentele anxiolitice sau hipnotice, eliberarea de dogme şi emoţii negative (mânie,
neiertare, invidie, gelozie, avariţie).
Din multitudinea de plante ajutătoare,
considerăm că cele care cresc spontan în
flora ţării celui care şi le administrează sunt
mult mai potrivite pentru inducerea somnului conştient.



Astfel, Levănţica, pe lângă efectele antidepresive, anxiolitice, analgezice şi antispastice, creează o stare
de „calm lucid”, care permite manifestarea discernământului la toate nivelurile fiinţei, sublimând stările neplăcute în stări
elevate; creşte concentrarea mentală, dar
asigură şi relaxare favorabilă manifestării
noastre aşa cum suntem în realitate, fără
influenţele celor din jur, precum şi acceptarea propriei fiinţe. De remarcat culoarea
acestei plante, care induce stările prezentate mai sus în cromoterapie. Se administrează pe tot parcursul zilei, fie sub formă
de pulbere (câte o linguriţă subligual, de 4
ori, timp de 20 minute), fie sub formă de
tinctură (câte 1 linguriţă de 3 ori zilnic, cu
un pahar apă, între mese), fie sub formă de
capsule, câte 2 capsule de 2 ori zilnic, între
mese, fie sub formă de ulei aplicat exterior
(câte o picătură pe frunte, creştetul capului
şi zona occipitală).



Salcia, sub formă de muguri (în
gemoderivat), pe lângă efectul
de intensificare a eritropoezei (formarea
globulelor roşii), utilă în anemii, reuşeşte
să sublimeze energiile sexuale joase, posesive, care creează gelozie, obsesie, isterie, tipice relaţiilor de cuplu conflictuale, în
energii feminine sau masculine proprii fiecărui arhetip, ca şi când ar da naştere unui
vas în care stările rele îşi regăsesc locul şi
se luminează. Chiar şi simbolistica Salciei aminteşte de efectul magic al acesteia,
dacă evocăm scena în care Orfeu o scoate
pe Euridice din tărâmul morţilor ţinând în
mână o ramură de salcie. În antichitate se
pare că a existat o legendă a zeiţei Salciei,
care ulterior a cedat locul Atenei. Se administrează zilnic (câte o monodoză numai
seara), cu un pahar apă.



Teiul, sub formă de muguri (în gemoderivat), pe lângă efectul anxiolitic, antispastic, sedativ, are şi acţiune
vasodilatatoare blândă. Acţionează asupra axei cortico-hipotalamice şi asupra
substanţei reticulate, crescând nivelul de
serotonină, cu efect calmant şi de inducere a stării de bunătate, afectivitate, iubire necondiţionată. Este indicat în distonie
neurovegetativă, nevroze, epilepsie, hiperemotivitate, colici abdominale. În antichitate era considerat un arbore sacru, crezându-se că ramurile sale aveau forţa unui
talisman care proteja împotriva fulgerului
şi spiritelor rele. Se consumă numai seara,
câte 1 monodoză cu un pahar de apă.



liniştirea minţii, care se poate „coborî” în
Suflet, acum împăcat şi liniştit, permiţând
un somn lucid. Se administrează pe tot
parcursul zilei, fie sub formă de gemoderivat (câte o monodoză de 2 ori zilnic, între mese, cu apă), fie sub formă de pulbere
(câte o liguriţă subligual, de 4 ori, timp de
20 minute), fie sub formă de tinctură (câte
1 linguriţă de 3 ori zilnic, cu un pahar apă,
între mese), fie sub formă de capsule (câte
2 capsule de 2 ori zilnic, între mese).
În toate cazurile, pentru ca administrarea acestor plante să inducă efectul urmărit în timp minim, adică un somn, mai
întâi odihnitor, iar apoi conştient, este necesar ca apa cu care le înghiţim să fie „încărcată” cu sugestia „somn conştient”. Experienţele japonezului Masaru Emoto cu
privire la memoria apei ne transmit un mesaj simplu de aplicat, dar deosebit de eficient: pe sticla din care consumăm apă să
scriem mesaje forţă, care induc apei cum
să acţioneze în interiorul corpului nostru.
Astfel, recomandăm ca în a doua parte a
zilei, apa din care consumaţi să fie depozitată într-un recipient din sticlă pe care
să lipiţi o etichetă cu mesajul „somn conştient”. Administrarea plantelor prezentate
mai sus, împreună cu apa astfel încărcată
energetic, va scurta efortul de a obţine starea de somn conştient, iar de aici, până
la starea de co-creator a propriei vieţi,
nu este decât un pas.
Dr. Corina Răducea,
medic şi psiholog

Păducelul, emblemă a speranţei imediate la vechii greci, iar la
egipteni asociat cu cultul Fecioarei Maria,
se spune că are puterea unui talisman (să
alunge spiritele rele, să protejeze de fulgere, să apere recoltele şi să gonească şerpii). Eliberează inima de toate emoţiile negative şi permite manifestarea iubirii,
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Suplimente alimentare
şi produse cosmetice
pe bază de salvie
S

alvia, o veterană a medicinei
naturale, are întrebuinţări
terapeutice cu vechime ce se
pierde în negura istoriei, iar de-a
lungul timpului s-au descoperit
numeroase noi calităţi vindecătoare ce
i-au conferit reputaţia de veritabilă
„salvatoare”.

Astfel, în Egiptul antic, în epoca dinastiei faraonilor Ramses era folosită pentru tratarea sterilităţii femeilor, iar în Grecia antică
era considerată plantă sacră, fiind folosită şi
în ritualurile de înmormântare. În Imperiul
Roman s-a bucurat de o apreciere deosebită; şcoala de medicină din Salermo a supranumit-o „salvia salvatrix”, pe baza calităţilor
sale vindecătoare în numeroase boli.
Salvia sau Jaleşul (Salvia officinalis) este
o plantă cu aspect de arbust, înaltă de 3040 cm, originară din Sud-Estul Europei,
creşte pe soluri aride, spontan sau în culturi în Europa, Anglia şi America, fiind cunoscute azi cca. 500 de varietăţi, toate prezentând proprietăţi terapeutice.
Cercetările fitochimice moderne au
pus în evidenţă prezenţa numeroaselor
substanţe biochimice active, care constituie suportul material al virtuţilor terapeutice deosebite ale salviei.
Frunzele şi florile plantei conţin ulei volatil, în proporţii variabile, de până la 3%,
structuri flavonoide (derivaţi de luteol şi de
apigenină, depăşind uneori 3% acizi polifenolicarboxilici (cafeic, clorogenic, rozmarinic, ferulic, p-cumaric) până la 5%; taninuri catehice până la 15%, triterpene (acid
ursolic, oleanolic, crategolic); fitosteroli
(β-sitosterol, stigmasterol, avenosterol), Vitamina C şi Vitamina B1, acid pantotenic;
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acizi organici; enzime, (peroxidaze, fenolaze, etc). Florile conţin antociani în concentraţie mare, contribuind semnificativ la
proprietăţile vindecătoare ale plantei prin
efectele puternic antioxidante contra stresului oxidativ.
Proprietăţile terapeutice conferite de
complexul fitochimic valoros, cercetate
şi confirmate şi prin studii farmacologice,
constau în următoarele acţiuni:
l stomahică;
l antiseptică;
l antispastică;
l calmantă;
l fitoestrogenă şi emenagogă;
l antisudorifică ;
l hemostatică;
l antinevralgică;
l antiinflamatoare;
l hipoglicemiantă;
l coleretică.
Efectul antiseptic este susţinut şi de
prezenţa unui compus cu acţiune antibiotică „salvina”, care inhibă multiplicarea stafilococului auriu prin neutralizarea
α-toxinei şi oprirea acţiunii hemolitice şi
dermatonecrotice.
Pe baza structurii complexului fitochimic din Salvia officinalis, confirmat pe
plantă din culturi proprii şi a proprietăţilor
fitoterapeutice larg cercetate şi recunoscute pe plan internaţional, firma Hofigal a realizat mai multe preparate care folosesc extractele de salvie, noi preparate cu această
plantă fiind în curs de cercetare. Amintim:
Produse de igienă şi cosmetică:

Supliform – gel anticelulitic şi pentru
întreţinere corporală

Plant intim - gel pentru igiena anogenitală

Şampon pentru copii „Alexandra”
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Săpun
moale ve
getal - pentru
păr

Şampon 5R

Cremă cu spirulină –
pentru îngrijirea pielii

Pedisan - gel pentru îngrijirea şi
igiena picioarelor .
Produse fitoterapice:

extract uleios de salvie pentru uz
intern şi extern,

ulei esenţial de salvie care intră în
compoziţia mai multor produse, de
exemplu: miere de albine cu ulei esenţial
de salvie (monodoze), tinctură de salvie şi
ceai de salvie (monodoze).

un produs relativ nou este vinul cu
salvie (monodoze) destinat afecţiunilor tractului digestiv.
Alte produse noi sunt în curs de cercetare. Toate extractele de salvie se folosesc
numai după consultarea medicului sau
farmacistului, pentru a evita folosirea lor în
cantităţi mari, ce pot avea efecte secundare nedorite.
Dr. Chim. Farm. Viorica Tamaş
Chim. Maria Ivopol

Sfaturi de sezon

Produse de igienă şi cosmetică:
 Supliform – gel anticelulitic şi
pentru întreţinere corporală
Datorită complexităţii substanţelor bioactive din compoziţie şi a efectelor sinergice
între acestea, produsul accelerează microcirculaţia la nivelul articulaţiilor, previne şi ameliorează fenomenele de celulită, vergeturi,
depuneri adipoase nedorite.
 Plant intim - gel pentru igiena
ano-genitală
Utilizare în profilaxia infecţiilor şi inflamaţiilor din sfera ano-genitală, emolient şi
protector în eritemul fesier. Adjuvant în vulvo-vaginitele microbiene şi trichomonazice,
ducând la eliminarea senzaţiilor neplăcute
(arsuri, usturime, prurit, leucoree) prin efectele sale antiseptice, bacteriostatice, antifungice, antiinflamatorii şi trofice ale mucoasei genitale. Contribuie la reducerea fenomenelor
inflamatorii ce însoţesc boala hemoroidală,
având şi un uşor efect vasoconstrictor. Evită
suprainfectarea microbiană a fisurilor şi fistulelor anale, având totodata şi efect regenerator-cicatrizant.
Şampon pentru copii „Alexan
dra”
Stimulează creşterea părului. Are efect
antiinflamator şi cicatrizant, efect antiseptic
şi analgezic, precum şi acţiune de revitalizare
şi regenerare a pielii.
Săpun moale vegetal -pentru păr
Săpunul moale lichid cu săruri de potasiu
este realizat din produse naturale, extracte
de plante şi acizi graşi naturali. Produsul fiind
un săpun moale, poate fi folosit atât pentru
spălatul capului, cât şi pentru corp. Neavând
încărcătură bacteriană, produsul poate fi utilizat la spălarea rănilor şi a celor mai sensibile zone ale pielii. Este indicat pentru toate tenurile.
Şampon 5R
Extractul de urzică împiedică formarea mătreţii. Extactul de muşeţel asigură un
efect antiinflamator şi cicatrizant. Extractele
de mesteacăn şi brusture au efect antiseptic
şi analgezic, iar Coenzima Q10 are acţiune de
regenerare şi revitalizare a pieli şi părului.
Cremă cu spirulină – pentru îngrijirea pielii
Este o crema de întreţinere şi regenerare
cu extract total de Spirulina platensis vie. Cre-

ma “SPIRULIN” revitalizează, regenerează, hidratează şi protejează faţa de vânt şi razele
solare, fiind indicată în aceeaşi masură, pentru toate tipurile de ten. Este un produs natural neparfumat. Îmbină proprietăţile cosmetice arătate, cu proprietăţile terapeutice care
au la bază procesele de regenerare, refacere
şi revitalizare a ţesuturilor pe care le hidratează, hrăneşte şi protejează.
 Pedisan - gel pentru îngrijirea şi igiena picioarelor .
Tincturile de salvie şi busuioc au efecte antiseptice, astringente, antiinflamatoare,
antimicrobiene, cicatrizante şi dermoregeneratoare. Produsul are rolul de a împiedica
apariţia micozelor şi de a preveni transpiraţia
moderată sau excesivă de la nivelul picioarelor.

Produse fitoterapice:
 Extract uleios de salvie pentru uz
intern şi extern
Intern, este indicat în inflamaţii gastrointestinale, balonări abdominale, diabet, dischinezii biliare, reumatism, varice, vaginită
atrofică, bronşite cronice. Extern, în: gingivite, aftoză bucală, abcese dentare, amigdalite, faringite, răni purulente, contuzii, ulceraţii tegumentare, varice.

liară; transpiraţii nocturne în TBC, hiperhidroză; catar al căilor respiratorii (antiseptic şi
antiinflamator).
Extern, pentru afecţiuni buco-faringiene (gingivite, stomatite, faringite, afte bucale, amigdalite, abcese dentare); afecţiuni ale
pielii (plăgi, ulceraţii, înţepături de insecte);
degerături; hemoroizi.
Un produs relativ nou este vinul cu sal
vie (monodoze), cu proprietăţi de: tonic general (stimulează sistemul nervos şi îmbunătăţeşte memoria), echilibrant vago-simpatic,
antispastic, aperitiv, digestiv, coleretic, carminativ, uşor hipoglicemiant, antiseptic, antisudorific, depurativ, diuretic, emenagog,
inhibă secreţia lactată. Este recomandat pentru restabilirea forţelor întregului organism
(astenie, surmenaj, impotenţă sexuală, convalescenţă după boli infecţioase), combate
transpiraţia nocturnă la tuberculoşi, tulburări
de menopauză, boli neuropsihice cu deficit
de memorie, sistem imunitar slăbit, afecţiuni
cardiace şi digestive, stres fizic şi intelectual.
Farm. Gabriela Vlăsceanu
Farm. FLORIAN IONESCU

 Ulei esenţial de salvie care intră în
compoziţia mai multor produse, de exemplu:
Miere de albine cu ulei esenţial de
salvie (monodoze)
Este recomandată în indigestie, infecţii
ale tubului digestiv, fermentaţii intestinale,
anorexie, dispepsie, balonări; - stări astenice, stări depresive, labilitate psiho-mentală,
vertij; - transpiraţii nocturne ale tuberculoşilor şi convalescenţilor, transpiraţii excesive; menopauză, sterilitate; - menstre neregulate
şi alte disfuncţii legate de ciclul menstrual.
Este contraindicată în: diabet, gastrită hiperacidă, hipertensiune arterială în forme
severe. Nu se recomandă la copii până la 5
ani, în sarcină şi perioadă de alăptare.
Tinctură de salvie
Intern, este un tonic general al organismului, recomandat în surmenaj
fizic, psihic şi intelecual, tulburări ale
memoriei, adjuvant în tratamentul preventiv al bolii Alzheimer;
tulburări climacterice (bufeuri,
transpiraţii excesive, stări de
nervozitate, ameţeli), dismenoree, metroanexite, metrite ulcerate, vaginită
atrofică; tulburări dispeptice, digestie
dificilă şi lentă,
dischinezie bi-
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Scheme terapeutice

Remediile fitoterapeutice ale osteoporozei
O

steoporoza înseamnă “os poros”.
Până nu demult considerată o
stare normală a vârstnicului,
osteoporoza este considerată în prezent
o boală, caracterizată prin reducerea
densităţii minerale osoase, asociată cu
compromiterea structurii osoase
trabeculare, ceea ce predispune osul la
fractură în urma unui traumatism de
mică intensitate sau chiar în lipsa
acestuia.

Oasele osteoporotice nu arată, la prima
vedere, altfel decât oasele normale. Ele sunt
însă mai puţin dense, prin pierdere de substanţă osoasă, ceea ce se reflectă în structura lor internă, care este profund afectată
- asemenea unei ţesături vechi, cu urzeala
subţiată şi pe alocuri ruptă. După vârsta de
35 de ani osul pierde în mod continuu din
substanţa sa, un fenomen natural odată cu
înaintarea în vârstă. Această pierdere poate
deveni însă o problemă serioasă dacă “rezerva osoasă” iniţială a fost prea mică sau
dacă pierderea de substanţă osoasă se face
prea repede. Rezultatul este creşterea riscului de fractură, fie printr-o cădere obişnuită,
ca în cazul încheieturii mâinii sau şoldului,
fie printr-un efort moderat de ridicare, ca în
cazul vertebrelor.

Factori de risc pentru
osteoporoza ereditară
1. Constituţia subţire - oasele au din
start o densitate mai mică. Întreruperi ale
ciclului menstrual.
2. Osteoporoza afectează şi alţi membri
ai familiei - boala are şi o componentă ereditară; osteoporoza afectează foarte adesea femei aflate în post-menopauză, dar
riscul creşte chiar şi în situaţia unor boli sau
exerciţii fizice foarte intense care întrerup
temporar ciclul menstrual.
3. Intervenţii chirurgicale - gastrectomii
(înlaturarea unei porţiuni din stomac) sau
histerectomii totale. Acestea afectează absorbţia sau utilizarea calciului de către organism.
4. Anumite tratamente medicamentoase - de ex. tratamente de lungă durată cu
unele medicamente anti-inflamatorii (steroidiene - de ex. diprofos) şi anti-epileptice,
sau excesul de hormoni tiroidieni. Aceste
tratamente se vor efectua numai sub controlul strict al medicului.
5. Alţi factori de risc - fumatul, consumul
de alcool, etc. Fumatul pare să blocheze
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capacitatea estrogenilor de a proteja oasele, iar alcoolul poate bloca absorbţia calciului şi reduce creşterea osoasă.

Alimentaţia - Aportul de calciu.
Acesta este foarte important pentru
prevenirea şi stoparea osteoporozei în special în prima parte a vieţii. Este vital ca tinerii să aibă un aport adecvat de calciu. Osul
pierdut mai târziu nu mai poate fi recuperat
oricât s-ar creşte aportul de calciu. Pentru
persoanele adulte se recomandă un aport
de cca. 800 mg calciu/zi, iar pentru bărbaţii
trecuţi de 65 de ani şi pentru femeile în postmenopauză 1500 mg/zi. Laptele degresat,
pasteurizat sau fiert este bogat în calciu, dar
acesta se absoarbe în cantitate redusă. Produsele vegetale bogate în calciu sunt cerealele integrale, semintele, legumele de culoare verde închis. Dacă dieta este săracă în
calciu, se poate folosi un supliment. Expunerea la soare este necesară pentru formarea vitaminei D la nivelul pielii. Această vitamină creşte absorbţia calciului din intestin.
În intervalul martie - octombrie, o expunere de 15 minute a pielii feţei şi mâinilor de
3-4 ori/săptămână este suficientă pentru a
obţine întregul necesar de vitamina D. În
schimb, în perioada noiembrie - februarie,
în ţara noastră lumina solară este prea slabă pentru a acoperi necesarul. Având în vedere că vitamina D se găseşte numai în alimente de origine animală, în acest interval
aportul din aceasta vitamina va fi asigurat
fie din produse lactate (un pahar de lapte
degresat asigură 50% din necesarul zilnic),
fie din suplimente vitaminice.
Exerciţiul fizic: exerciţiul fizic regulat oricât de puţin - ajută la menţinerea densităţii osoase şi în plus întăreşte sistemul
muscular şi scade astfel riscul căderilor.
Deşi nu există o reţetă bună pentru toată
lumea, există câteva reguli generale: Cele
mai indicate sunt exerciţiile antigravitaţionale, care presupun purtarea unor greutăţi
- de ex. mersul pe jos, urcarea scărilor, chiar
şi simpla ridicare din pat şi statul în picioare
câteva ore pe zi. Înotul este mai puţin eficient, dar e oricum mai bun decât nimic.
Dacă suferiţi deja de osteoporoză, nu efectuaţi exerciţii care cresc riscul de fractură.
Evitaţi exerciţiile care suprasolicită coloana
vertebrala, cum este gimnastica aerobică
intensă, săritul cu coarda sau joggingul. Nu
faceţi nici genoflexiuni, exerciţii de flexie a
trunchiului pe coapse sau alte exerciţii care
arcuiesc spatele. Evitaţi săritul pe saltele
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elastice, exerciţiile pe suprafeţe alunecoase, pentru a evita căderile. Evitaţi mişcarea
de aducţie a picioarelor, întrucât ea poate
duce la fracturarea unui col femural slăbit.
Alături de alimentaţie aportul de calciu şi
exerciţiul fizic, cât şi de tratamentul alopat,
putem să tratăm osteoporoza cu remedii fitoterapeutice cum ar fi:
Coenzima Q10 forte şi simplă, este
un produs destinat suplimentării dietei cu efecte benefice datorate proprietăţilor antioxidante; efect de încetinire a procesului de îmbătrânire al organismului; de
îmbunătăţire a proprietăţilor reologice ale
sângelui; de creştere a contractilităţii miocardului şi a 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. 1 - 2
capsule pe zi, după masă, în cure de 30-40
zile, de 2-3 ori pe an.
Polivitamine naturale cu Ca şi
Mg, conţine ulei de cătină (Hippophae rhamnoides), Mg2+, Ca2+. Este un
produs destinat suplimentării dietei necesar pentru asigurarea aportului de nutrienţi şi substanţe bioactive pentru susţinerea funcţiilor metabolice ale organismului
şi menţinerea stării de sănătate. Adulţi: 2 3 comprimate pe zi, după mese, în cure de
minimum 3 luni sau la recomandarea medicului. Copii 7 - 14 ani: 1 comprimat de
1-2 ori pe zi, în funcţie de vârstă şi greutatea corporală a copilului.
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







Scheme terapeutice

celulei
hepatice, imunomodulatoare, antiaterosclerotică, antioxidantă, de creştere a rezistenţei la efort
fizic şi intelectual prin aport energetic
mărit, antianemică. Adulţi: 3 - 6 capsule
pe zi, după mese; în cure de 1-3 luni de
2 - 4 ori pe an. În funcţie de reactivitatea
organismului doza şi durata de administrare pot fi modificate de către medic.
Copii 5 -12 ani: 2 - 3 capsule pe zi, după
mese. Doza şi ritmul de administrare pot
fi evaluate de medic în funcţie de vârsta şi
greutatea corporală a copilului.
Fiamarant, conţine pulbere şi extract total din părţile aeriene înflorite de moţul curcanului (Amaranthus caudatus), pulbere din frunze de Topinambur
(Helianthus tuberosus), pulbere din frunze
de ţelină (Apium graveolens var. secalium).
Este un bun supliment alimentar cu rol
energizant, tonifiant, fortifiant, vitaminizant; are şi o acţiune calmantă, emolientă,
diuretică, antiseptică, coleretic-colagogă;
stimulează sexualitatea; stimulează apetitul, îmbunătăţeşte digestia, reface flora
intestinală. Adulţi: 2 - 4 comprimate de 3
ori pe zi. Copii 7-14 ani: 1-2 comprimate
pe zi, în funcţie de vârstă şi greutatea corporală a copilului, conform cu recomandarea medicului.
Ulei de peşte, asigură un raport
optim între Omega-3 şi Omega -6;
conţine ulei de peşte din sardină şi cod,
cu un conţinut ridicat de acizi graşi esenţiali (Omega-3: EPA - acid eicosapenta-noic, DHA - acid docosahexanoic). Adulţi: 1 2 capsule de 3 ori pe zi, după mese. Copii
3 - 7 ani: 1 capsulă pe zi, după mese. Copii
peste 7 ani: 2 capsule pe zi, după mese.





Administrarea se va face
în 3 cure pe an. Este recomandabilă asocierea cu produse antioxidante (vitamina C, E, flavonoizi, coenzima Q10) la recomandarea medicului.
Condartroz, conţine glucozamin
sulfat, condroitin sulfat, 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. 1- 3 comprimate pe zi, după mesele principale; se administrează în cure prelungite de 1-3 luni
de 2-4 ori pe an.
Gemoderivat din muguri de
brad alb - o doză conţine 1,0 ml
extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH
din muguri proaspeţi de brad alb. Are acţiune remineralizantă, de stimulare a formării de ţesut osos şi de fixare a calciului
în oase, de stimulare a eritropoiezei, antiinflamatorie, antibacteriană, antivirală,
imunostimulatorie nespecifică. Adulţi: 1
doză de 1,0 ml de 1-3 ori pe zi, diluată în
puţină apă, înainte de mesele principale;
Copii: 1 doză de 1,0 ml de 2 ori pe zi, diluată în puţină apă, înainte de masă dimineaţa şi seara.
Gemoderivate din mlădiţe de
viţă de vie, o doză conţine 1,5 ml
extract glicerohidroalcoolic diluat 1 DH din
mlădiţe proaspete de viţă de vie.Are acţiune antiinflamatorie (în inflamaţiile cronice
şi recidivante ale aparatului osteoarticular),
imunomodulatorie, stimulează sistemul reticuloendotelial, normalizează valorile proteinelor serice Adulţi: 1 doză de 1,5 ml de
2-3 ori pe zi, diluată în puţină apă, cu 15 minute înainte de mese.









Gemod erivat
din muguri de pin,
o doză conţine 1,5 ml extract glicerohidro-alcoolic
diluat 1 DH din muguri proaspeţi de pin. Are acţiune antiinflamatorie asupra tuturor cartilagiilor
articulare, remineralizantă şi regeneratoare a ţesutului osos. 1 doză de 1,5
ml pe zi, diluată în puţină apă, înainte de
masă. Preparatul diluat se soarbe lent şi se
ţine cât mai mult în gură pentru favorizarea absorbţiei prin mucoasa bucală.
Tinctură de coada calului, Equiseti herba - coada calului 20% şi alcool
etilic 70% v/v pentru 100 g soluţie. Este un
produs destinat suplimentării dietei pentru remineralizare şi favorizarea refacerii
structurii 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. 30 - 50 de picături
de 1 - 3 ori pe zi, diluate în 50 ml apă fiartă şi
răcită.După diluare, concentraţia de alcool
scade la un nivel de concentraţie homeopatică şi nu comportă contraindicaţii legate de toxicitatea acestui produs.
Tinctură de păpădie, Taraxaci herba cum radicibus păpădie 20 % şi
alcool etilic 70% v/v pentru 100 g soluţie.
Este un produs destinat suplimentării dietei pentru a favoriza secreţia biliară şi a îmbunătăţi digestia, favorizează capacitatea
de eliminare a apei şi a unor substanţe din
organism pe cale urinară, tonic amar, tonic
general, stimulează secreţia pancreatică, în
scheme individualizate şi cure de 3 luni cu
reevaluarea rezultatelor.





Dr. Alice Hogea
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Noutăţi terapeutice

HELMINON – antidotul perfect
în bolile parazitare
- Comprimate masticabile -

Produsul este un supliment alimentar predozat
destinat tratamentului antihelmintic. Este bine cunoscut că incidenţa bolilor parazitare este în creştere în toată lumea şi foarte frecvent la copii. Dintre helminţii cu incidenţa cea mai mare la om
amintim Enterobius vermicularis (oxiuri), Ascaris
lumbricoides, Trichiuris trichiura, Taenia, Necator
americanus.
Cel mai frecvent, helminţii sunt trataţi cu
medicamente antihelmintice având ca principii active substanţe chimice de sinteză,
care prezintă dezavantajul că produc reacţii adverse: creşterea nivelului enzimelor
hepatice (la 16% dintre pacienţii înrolaţi
în studiile clinice), tulburări digestive
(dureri abdominale, greţuri, vărsături), precum şi vertij, cefalee şi reacţii de hipersensibilitate (rash, prurit, urticarie).
Compoziţia produsului
(care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie) este deosebit de
complexă şi cuprinde alături de
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componente vegetale, respectiv, extract selecţionat de praz
- Allium porrum şi ulei volatil de cimbru - Thymi vulgaris aetheroleum şi elemente minerale reprezentate prin săruri de
calciu, potasiu şi magneziu de uz farmaceutic.
Prazul este o plantă erbacee, cu valoare terapeutică, cunoscut în cultură cu mii de ani înainte de Hristos. Papirusurile
egiptene menţionează că faraonul Kheops l-a recompensat
regeşte pe un medic cu „100 legături de praz”, pentru că l-a
scăpat de o afecţiune urinară. În Iudeea era apreciat pentru
calităţile sale şi este menţionat şi în „Cartea numerelor”. Hipocrate i-a stabilit numeroase acţiuni terapeutice, multe dintre
ele valabile şi azi (emolientă, expectorantă, pectorală). Nero
folosea prazul pentru curăţarea corzilor vocale, de unde şi denumirea sa „porofagul”.
Din punct de vedere chimic prazul conţine substanţă uscată (10 – 13%) şi apă (87 – 90%). Substanţele active sunt reprezentate de proteine, grăsimi, hidraţi de carbon, sodiu, potasiu,
calciu, fosfor, fer, magneziu, mangan, sulf, siliciu, vitaminele A,
B1, B2, niacină, ulei volatil (în cantităţi mici), fitoncide etc.
Planta are utilizări terapeutice în medicina umană tradiţională, având proprietăţi de tonic al sistemului nervos, diuretic,
uric, laxativ (supranumit şi „mătura intestinului”), antihelmintic,
antiseptic, expectorant, emolient, hemostatic, sedativ, mineralizant, pectoral, rezolutiv.
Uleiul volatil de cimbru, Thymi vulgaris aetheroleum, conţine timol, carvacrol, hidrocarburi terpenice, compuşi oxigenaţi, principii active care îi conferă efect sialagog, coleretic, stomahic, antihelmintic, antiseptic.
Sărurile minerale utilizate în formula produsului
HELMINON asigură aportul de energie şi minerale necesar organismului epuizat şi sărăcit datorită
paraziţilor.

Produsul fitoterapeutic realizat reprezintă o asociere complexă de principii bioactive naturale şi elemente minerale sub
formă de săruri uşor asimilabile în organism care acţionează sinergic la anumite concentraţii, având acţiune antihelmintică,
dar în acelaşi timp şi de protejare a celulei hepatice.
El prezintă următoarele avantaje:
l este uşor de administrat atât persoanelor adulte cât şi copiilor,
l nu produce reacţii adverse,
l nu prezintă contraindicaţii,
l nu interferă linia metabolică a altor medicamente.
Varietatea mare de substanţe bioactive din principiile active asociate în formula produsului, fac din acesta un important
şi eficient preparat de uz antihelmintic.
Pentru verificarea acţiunii antihelmintice a produsului HELMINON s-au utilizat două metode.
Metoda I: S-a aplicat o tehnică de urmărire a letalităţii râmei Lumbricus terrestris pe o perioadă de 7, 24, 48 şi 72 ore. S-a
notat durata vieţii râmelor. După paralizia râmelor, s-a scos fiecare râmă, s-a spălat cu apă distilată de 6 ori şi s-a măsurat timpul în care râma îşi revine la motilitatea iniţială sau moare.
Determinările s-au făcut comparativ cu apă distilată. Ca substanţă de referinţă s-a utilizat Albendazol 20 mg/ml.
Metoda II: Pornind de la observaţia că toate râmele au murit după 7 ore de la menţinerea lor în soluţiile de analizat, s-a
urmărit timpul exact de paralizie şi de letalitate a acestora. Cu
ajutorul unui cronometru s-a măsurat timpul de paralizie al fiecărei râme în parte şi timpul în care acestea mor. Paralizia râmei
s-a determinat când aceasta nu-şi mai revine la motilitatea iniţială după introducerea în apă. Rezultatele au fost comparate cu
soluţia de Albendazol 0,4 g/10 ml, doză care se administrează
copiilor. Evaluarea statistică a rezultatelor s-a făcut prin testul
„T” student şi ANOVA faţă de soluţia de Albendazol.
Se constată că atât timpul de paralizie cât şi letalitatea,
la soluţiile luate în lucru, sunt mai scăzute decât
ale Albendazolului.

Concluzii
l Produsul realizat prezintă acţiune antihelmintică testată pe râma de pământ, Lumbricus terrestris, faţă de
substanţa de referinţă albendazol.
l Produsul testat nu induce reacţii de hipersensibilitate şi
nu prezintă efecte secundare.
l Analiza statistică arată că produsul HELMINON prezintă
acţiune vermicidă exprimată în procente de letalitate.
l Metoda de obţinere a comprimatelor este cea clasică folosindu-se excipienţi farmaceutici în sine cunoscuţi, prin care
să se asigure biodisponibilitatea şi stabilitatea produsului.

Observaţii l Produsul nu conţine lactoză.
Administrare
l Doza recomandată, pentru adulţi, este de 2 comprimate masticabile dimineaţa, cu 15 minute înainte de micul dejun şi 2 comprimate masticabile, seara, cu 15 minute înainte
de cină, cu o cană de ceai îndulcit cu miere de albine, timp de
6 – 8 zile consecutiv.
l Pentru copii peste 3 ani se recomandă 1 comprimat masticabil dimineaţa, cu 15 minute înainte de micul dejun şi 1 comprimat masticabil seara, cu 15 minute înainte de cină, de asemenea cu o ceaşcă
de ceai îndulcit cu miere de albine, timp de 5
zile consecutiv.
l Tratamentul se poate relua după
o pauză de 10 zile până la rezultat
coprologic negativ.
Ing. Mariana Vătafu

HELMINON

antidotul perfect
în bolile parazitare
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Scheme terapeutice

SCĂPAŢI DE VARICE
cu tratamente naturale
B

oala varicoasă este o afecţiune
caracterizată prin dilatarea
permanentă a venelor, datorită
pierderii tonicităţii pereţilor vaselor de
sânge în urma unor procese inflamatorii, a insuficienţei valvulelor (caz
congenital) sau a creşterii presiunii
sangvine în urma unui baraj în
circulaţia de întoarcere a sângelui la
inimă.

apoi timp de 15 zile la temperatura camerei, agitând zilnic de mai multe ori. După
15 zile se strecoară şi se pune în sticluţe de
capacitate mai mică la rece unde se poate ţine timp de 2 ani. Se vor lua câte 10 picături de 3 ori pe zi la începutul tratamentului, după care această doză se va reduce
după 10 zile la 5 picături de 3 ori pe zi.

Apariţia varicelor predomină la vârsta de 20-40 ani şi mai mult la femei sau
la persoanele cu anumite meserii care le
obligă la statul mult în picioare (ospătari,
frizeri, medici chirurgi etc).
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Frunzele de alun - se va prepara o
tinctură din 50 g de frunze de alun
puse 15 zile în 250 ml alcool alimentar de
70˚ într-o sticlă închisă ermetic. Se va agita
des sticla pentru a se extrage toate principiile active din plantă. După 15 zile se strecoară şi se va lua de 3 ori pe zi câte o linguriţă de tinctură în 100 ml apă. Frunzele de
alun au proprietăţi vasoconstrictoare şi tonifiante venoase.
Fructele de cătină uscate se macină şi se amestecă cu iaurt sau lapte
şi se aplică extern. Intern, se poate lua o linguriţă de praf de fructe pus sub limbă pentru 15 minute, apoi înghiţit cu apă.



Ginkgo-Biloba îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, fiind foarte utilă în
caz de varice. Faceţi infuzie din frunze şi luaţi intern 2-3 căni pe zi.

Pentru a vindeca varicele, un lucru
foarte important de avut în vedere este
începerea cât mai rapidă a tratamentului.
Cu cât acesta se va începe mai timpuriu, cu
atât va fi mai eficient. În stadiile târzii vindecarea bolii este foarte dificilă, ajungându-se deseori la formarea ulcerului varicos
şi la operaţii chirurgicale.
Tratamentul naturist al varicelor va urmări tratarea afecţiunilor care le provoacă,
şi anume a aterosclerozei şi a hipertensiunii arteriale. În completare se vor folosi remedii care ajută la îmbunătăţirea circulaţiei sangvine la nivelul venelor picioarelor. În
continuare, vom detalia care sunt cele mai
bune plante care se indică a fi folosite în
acest scop:
Castanul - se culeg primăvara ramurile tinere de castan care au 1-2
cm grosime. Coaja lor se desprinde de pe
lemn, se usucă şi apoi se mărunţeşte. Se
pune o linguriţă de coajă la 250 ml apă,
se fierbe timp de 10 minute, după care se
strecoară. Se poate consuma zilnic câte o
cană din ceaiul obţinut.
Florile de castan sunt utile şi ele în tratarea varicelor. Se pune 1 linguriţă de flori
mărunţite la 250 ml apă clocotită, se acoperă 10 minute, după care se strecoară. Se
pot consuma zilnic 2 căni de ceai. De asemenea se mai poate prepara şi o tinctură
din coajă sau din flori de castan. Din oricare din acestea se vor pune 50 g de plantă la
250 ml alcool alimentar de 70˚. Se va ţine





Cum tratăm varicele ?



mai pot face ungeri locale cu creme de gălbenele sau cătină.





Alifia de castane contra varicelor - castanele curăţate de coajă se
fierb întregi, până se înmoaie. Se scot, se
scurg de apă şi se sfărâmă prin maşina de
carne, transformându-se într-o pastă fină.
Pasta se va pune apoi la uscat la soare, apoi
se mai dă o dată prin maşina de carne. Se
va transforma apoi în praf care se va cerne şi se va amesteca în părţi egale cu ulei
de floarea-soarelui. Se mai adaugă şi ceară de albine (cât jumătate din cantitatea de
castane). Se pune pe baia de abur amestecând continuu până se topeşte ceara, apoi
se lasă la răcit. Cu alifia obţinută se vor
unge în strat subţire locurile cu varice de 2
ori pe zi, apoi se va lega locul cu faşă elastică. Se face până se vindecă afecţiunea. Se
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Nucile verzi se taie mărunt până
încă nu s-a format coaja tare, se pun
într-o sticlă până la jumătate, apoi se va
umple sticla cu ulei de floarea-soarelui. Se
lasă la soare pentru 4 săptămâni, apoi cu
uleiul obţinut se masează varicele.
Cu rădăcina de nuc se obţine un preparat bun pentru varice, inimă, dar şi pentru ciroză. Se caută o rădăcină cam de grosimea gâtului unei sticle şi capătul care
merge la nuc se pune într-o sticlă cu alcool alimentar de peste 70o. Se izolează sticla
şi se îngroapă în pământ la începutul primăverii şi se ţine până toamna când se coc
nucile. Se iau câte 20 picături de 3 ori pe zi
diluate cu apă.



Sucul de urzici este indicat în cazul
varicelor fiindcă îmbunătăţeşte circulaţia. Beţi câte 20 ml de 3 ori pe zi în cure
de mai lungă durată.

Scheme terapeutice



Faceţi zilnic un masaj
local la picioare (mai
ales după ce ieşiţi din baie) folosind apă cu un pic de suc de lămâie. Masajul se va face foarte
uşor dinspre extremităţi în sus.
Se mai pot aplica de asemenea
cataplasme reci cu argilă înmuiată cu ceaiuri din castane. În
cazul în care aveţi colesterolul
mărit, atunci va trebui neapărat
să luptaţi pentru a-l reduce.



Amestecaţi 500 ml suc
de ceapă roşie cu 250
ml miere de albine. Luaţi câte
50 g înainte sau după mesele
principale de 3 ori pe zi. Leacul
este recomandat pentru compensarea şi dispariţia varicelor, fiindcă acţionează favorabil
asupra circulaţiei periferice venoase. Este util şi în alte probleme de circulaţie, în congestie
cerebrală şi arterioscleroză.



Amestecaţi 50 g de usturoi pisat cu 250 ml
miere de albine. Luaţi câte o linguriţă de 3 ori pe zi în cure de
câte minim 30 de zile.



Preparaţi o tinctură de
vâsc din 50 g de vâsc
mărunţit care se va pune într-o sticlă alături de 250 ml alcool alimentar de 70˚. Se va
ţine timp de 15 zile la temperatura camerei. Separat se va
prepara şi o tinctură de usturoi
(după aceeaşi reţetă). Se amestecă 100 ml tinctură de vâsc şi
100 ml tinctură de usturoi şi se
adaugă 200 g de miere. Se ia
câte o linguriţă de 3 ori pe zi.
De asemenea, se mai pot
folosi şi combinaţii de tinctură de usturoi şi de păducel sau
tinctură de unguraş şi de păducel, la care se adaugă 100 ml
suc de ceapă şi 300 g miere. Se
ia de asemenea câte o linguriţă
de amestec de 3 ori pe zi.



Terapia cu tije proaspete
sau cu sirop de păpădie
vindecă eczemele varicoase rezistente de ani de zile la alte forme de tratament. Luaţi un mănunchi de frunze proaspete de
păpădie, striviţi-le cu un sucitor,
ungeţi-le cu puţină untură de
porc şi aplicaţi direct pe rană,
acoperind apoi cu un bandaj.
Schimbaţi preparatul de 2-3 ori
pe zi. După câteva săptămâni
leziunile se vindecă şi culoarea
roşie-albăstruie dispare.



Leacuri basarabene
contra varicelor - pregătiţi o cataplasmă din brânză de vaci amestecată cu oţet
de mere şi aplicaţi-o pe varice
timp de 30 de minute. Se pune
o cataplasmă dimineaţa şi una
seara. Se mai pot pune şi comprese cu un terci mai gros din
seminţe de in măcinate şi fierte
20 de minute.



 Păducel - se bea zilnic un litru de ceai de paducel în care
s-a pus la macerat vreme de
o oră coaja de la o lămâie.
Cura ţine minim 5 luni.
 Păpădie - 2 linguriţe de
plantă mărunţite se vor pune
la 250 ml apă clocotită. Se
acoperă pentru 10 minute
apoi se vor strecura. Se pot
consuma 3 căni pe zi.
 Frunze de pelin uscate se
amestecă cu iaurt şi se aplică pe locurile afectate de 2
ori pe zi.
 Priboi - decoct din 2 linguriţe la 250 ml apă timp de 10
minute. Se aplică comprese
pe varice.
 Rozmarin - 1 lingură de
plantă mărunţită se va pune
la 250 ml apă clocotită. Se
acoperă pentru 10 minute
apoi se strecoară. Se pot consuma 2 căni pe zi. Este indica-

tă în special la cei care au tensiunea arterială mai mare. În
cazul în care apar ameţeli în
urma acestui ceai se va sista
pentru un timp consumul lui.
 Salvie - 1 lingură de plante
mărunţite se va pune la 250
ml apă clocotită. Se acoperă
pentru 10 minute apoi se va
strecura. Se consumă 2 căni
pe zi.
 Sulfină - 1 linguriţă, infuzie la 250 ml apă clocotită.
Se pot consuma 2 căni pe zi
şi de asemenea comprese pe
varice.
 Frunze de viţă tinere - se
fierb 2 linguriţe timp de 15
minute. Se strecoară şi se pot
consuma 2-3 căni pe zi.
Dr. Alexandru Frunză
Articol publicat în revista
“Tratamente naturiste”

Tratament
săsesc
contra varicelor - faceţi împachetări reci cu un
amestec de oţet de mere şi
tinctură de arnică (în proporţie de 1:9). Amestecul se subţiază cu apă sau cu sare de mare
(1 lingură dizolvată în 1/4 litri
apă). Aceste împachetări desfac blocajele de pe vene, stimulează irigarea sangvină şi stabilizează circulaţia.



Atunci când venele se
umflă (mai ales vara) ungeţi-le mai întâi cu smântână,
apoi se presară puţin bicarbonat de sodiu. Separat pregătiţi
o pastă opărind tărâţe de grâu
cu vin. Aplicaţi pasta peste venele unse cu smântână şi bicarbonat, după care bandajaţi locul şi staţi în pat 1-2 ore.



Alimentaţie - vitamina
C întăreşte pereţii venelor, iar ceapa, usturoiul şi piperul reduc producţia de fibrină,
împiedicând formarea cheagurilor de sânge.
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Din miracolele naturii

C

ĂTINA ALBĂ (Hippophae
rhamnoides L.), fam. Elaeagnaceae. Arbust tufos, rustic, întâlnit
în pâlcuri sau tufărişuri întinse, pe
nisipuri şi pietrişuri, pe prundişurile
din lungul râurilor, izlazuri, coaste
pietroase, rupturi, stânci, îndeosebi pe
formaţiuni geologice salinifere, din
regiunea litorală până în etajul
montan, pe mari suprafeţe în Subcarpaţii Munteniei şi Moldovei; apare
izolat în valea râurilor Olt, Argeş,
Râul Târgului etc.

Din Valea Dâmboviţei spre est ocupă
suprafeţe întinse, aproape continuu, înconjoară cotul Carpaţilor şi ajunge până
în Valea Bistriţei şi Valea Siretului; insular
apare în Delta Dunării, la Letea, Cardon şi
pe malul mării la Sfântul Gheorghe; se mai
numeşte cătină albă de râu, cătină albastră, cătină de râu, cătină ghimpoasă, dracilă; Engl.: Sea buckthorn; Franc.: Agrousier,
Grinet ou saule epineux; Germ.: Sanddorn,
Weidenblăttriger Sanddorn, Weidenblăttreiger Schlehdorn; Magh.: Penge bipofa, Benge
kepii homok-tovis, Homoktovis; Rus.: Oblepiha, Oblepiha kruşinovaia; Ucr.: Kapşuneţ.
Răspândită în Europa, Asia.
Centrul genetic al plantei pare a fi Asia
Centrală, unde şi astăzi are cele mai favorabile condiţii de creştere şi dezvoltare.
Denumirea ştiinţifică a genului derivă de
la cuvintele greceşti hipos care înseamnă cal şi phao, omor. Cunoscută în Europa încă din antichitate de către greci, romani şi daci. Fructele erau utilizate de daci
pentru tratarea unor boli de piele şi stomac, a scorbutului, bolilor de ficat şi fortificarea organismului, Rădăcinile şi scoarţa
s-au folosit la tăbăcitul pieilor, iar ramurile
verzi la vopsitul pieilor în diferite nuanţe,
de la negru la roşu-vişiniu. Medicina empirică folosea scoarţa rădăcinilor ca diuretic, sudorific, aperitiv şi astringent. Scoarţa
ramurilor se folosea ca astringent şi hemostatic. Frunzele şi ramurile se foloseau
contra reumatismului şi în bolile splinei.
Planta fiartă în oţet era întrebuinţată ca insecticid. Ca specie euroasiatică are un areal imens. El se întinde de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. În Asia ajunge
până la Oceanul Indian, la 23° latitudine,
iar în Europa se ridică până la 67° latitudine, în Norvegia. Altitudinal urcă până la
2000 m în Alpi şi 5.000 m în Himalaia (V. Stănescu, 1979). Astăzi, cătina este considerată
una dintre cele mai valoroase specii de arbuşti fructiferi din flora spontană şi cea cultivată. Ea este mult apreciată în farmacologie, în industria alimentară, la furajarea
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CĂTINA
farmacia completă
din grădină
animalelor, în silvicultură şi ca plantă ornamentală în spaţiile dendrofloricole. Cercetările efectuate la noi de către farmacologul Emil Grigorescu, biochimistul Ion Brad,
de silvicultorii Atanasie Haralamb, S. Corlăţeanu, E. Beldeanu, N. Bogdan, E. Untaru, C. Traci etc. au demonstrat importanţa
acestei specii în diverse domenii. I. Miliţiu
a semnalat încă din 1955 necesitatea valorificării superioare în pomicultură a acestui
arbust din flora spontană. Institutul Agronomic din Iaşi este prima instituţie de profil agrar care a introdus cătina albă în cultura pomicolă. Pe plan mondial primele
plantaţii de cătină albă au fost înfiinţate în
Rusia, mai târziu în Germania, Polonia, Ungaria; în România primele plantaţii de cătină albă s-au făcut în silvicultură, pentru a
fixa şi valorifica terenurile supuse degradării din zona colinară şi de fixare a nisipurilor
mişcătoare de la Letea, Cardon, Sfiştovca şi
Sfântul Gheorghe. S-au înfiinţat şi primele plantaţii experimentale la I.C.P.P. Mărăcineni-Piteşti şi Institutul Agronomic Iaşi.
Cătina se înmulţeşte pe cale generativă prin seminţe şi pe cale vegetativă prin
butaşi, marcote, drajoni, alto. Plantarea se
face atât toamna, cât şi primăvara. Plantarea făcută toamna asigură plantelor mai
multă umezeală în sol. Recoltarea fructelor
reprezintă o operaţiune dificilă. Principala
cauză care îngreunează lucrarea constă în
prinderea puternică a fructelor de ramuri
şi spinii lungi, rigizi, agresivi, prezenţi în
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coroana plantei. Momentul recoltării depinde de modul de valorificare a fructelor.
Pentru un randament sporit la hectar, culesul se face când fructele au ajuns la greutatea maximă, ceea ce corespunde datei de 15 august şi până la 15 octombrie.
După 15 octombrie, fructele sunt supramaturate, scad în greutate, se zbârcesc şi
plesnesc la prinderea între degete. Recoltarea se face manual, bob cu bob, direct de
pe tufă. O altă modalitate constă în detaşarea ramurilor de rod şi recoltarea de pe
ele a fructelor. Pentru grăbirea culegerii,
se folosesc piepteni, greble mici, furculiţe.
Se acordă o atenţie deosebită manipulării,
transportului şi depozitării fructelor; în stare proaspătă, fără a fi supracoapte, se pot
păstra timp de 3-4 săptămâni în depozite frigorifice la temperatura de 0°C. Fructele de cătină se pot valorifica sub formă
de suc, sirop, nectar, fructe în zahăr, fructe
deshidratate, iar în amestec cu alte fructe,
în marmeladă, gem etc. (M. Botez, Gh. Bădescu, A. Botar, 1984). Mai sunt folosite la
obţinerea de medicamente.

Din miracolele naturii

COMPOZIŢIE CHIMICĂ. Fructele
conţin substanţă uscată (15-20%), zaharoză, acizi organici, pectină, substanţe tanante, celuloză, proteine, ulei, betacaroten,
calciu, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu,
fier, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina F, vitamina E, vitaminele P, K, B6 ş.a.
Uleiul conţine de 10 ori mai mult caroten
decât morcovul (M. Botez, Gh. Bădescu, A.
Botar, 1984).
FITOTERAPIE. Scoarţa rădăcinilor şi
ramurilor, frunzele şi florile arbustului au
utilizări terapeutice în medicina umană tradiţională. Se atribuie scoarţei rădăcinilor
proprietăţi diuretice, sudorifice, astringente şi aperitive, iar scoarţei ramurilor, proprietăţi astringente şi hemostatice; florile sunt
folosite în tratamentul icterului, iar frunzele
în tratamentul bolilor de splină şi al reumatismului. Principiile active din scoarţa rădăcinii acţionează asupra epiteliului renal mărind excreţia şi secreţia de urină; acţionează
asupra glandelor sudoripare mărind sudoraţia; au acţiune hemostatică locală; stimulează secreţia glandelor salivare, gastrice,
secreţia pancreasului şi ficatului, stimulând
digestia. Principiile active din scoarţa ramurilor au cu predilecţie acţiune hemostatică locală. Principiile active din flori stimulează funcţiile ficatului, de secreţie a bilei şi
de golire a vezicii biliare; protejează celula
hepatică şi determină decongestionarea ficatului. Principiile active din frunze stimulează funcţiile splinei, diminuează sau înlătură durerile reumatice. Planta este folosită
pentru tratarea de diaree, litiază renală, dischinezie biliară, icter, reumatism, boli de
splină, răni etc.
Fructul plantei are mare importanţă
pentru medicina umană şi cea veterinară.
El reprezintă o întreagă farmacie.
Proprietăţi:
tonifiant general, acţiune puternic
antiscorbutică, astringent, vermifug,
bactericid, antidiareic, cicatrizant,
depurativ, fungicid, galactogog,
hepatic, hipoglicemiant, spasmolitic,
stomahic
Datorită principiilor active pe care le
conţine, acţionează ca adjuvant în:
l tratamentul afecţiunilor inflamatorii acute ale intestinului;

l favorizează procesul de epitelizare (vindecare) a rănilor;
l activează procesele de eliminare a toxinelor din organism pe cale gastrointestinală şi renală;
l ajută la stabilizarea unei digestii normale;
l combate bolile produse de ciuperci;
l stimulează secreţia laptelui la femei în
perioada de alăptare;
l activează procesele fiziologice ale ficatului;
l scade puţin concentraţia de glucoza din
sânge;
l diminuează sau suprimă spasmele;
l uşurează activitatea stomacului;
l vindecă rănile în interiorul şi la exteriorul corpului;
lstabilizează circulaţia sângelui;
lcombate urticaria şi stările alergice;
lprevine îmbătrânirea;
lstagnează procesul de proliferare a cancerului etc.

2. Pentru tratarea cirozei hepatice: infuzie, din 2 linguri fructe zdrobite la 500 ml apă
clocotită. Se lasă acoperită 60 minute. Se strecoară. Se bea fracţionat în cursul unei zile.
3. Pentru tratarea aterosclerozei: decoct, din 10 g fructe zdrobite la o cană cu
apă (200 ml). Se fierbe 2-3 minute. Se strecoară. Se îndulceşte cu miere. Se bea conţinutul a 2 căni pe zi.
4. În anemie: infuzie, din 1 linguriţă
fructe zdrobite la o cană cu apă (200 ml).
Se fierbe 2-3 minute. Se strecoară. Se bea
conţinutul a 2 căni pe zi, din care una seara
înainte de culcare.
5. Pentru combaterea anemiei, hepatitei epidemice şi cronice, cirozei hepatice,
nevrozelor, urticariei, gutei, arterio-sclerozei şi aterosclerozei, cancerului:
a) consum, 6 linguri fructe proaspete
de 3 ori pe zi (2 linguri dimineaţa, 2 linguri
la prânz, 2 linguri seara). Fructele se sfărâmă bine în gură şi apoi se înghit, fără a se
bea apă după ele;

Datorită proprietăţilor bactericide, se
recomandă îndeosebi în infecţiile gastrointestinale şi dermice (stimulează epitelizarea ţesuturilor); se foloseşte cu bune
rezultate în geriatrie şi chiar în oncologie.
Uleiul extras din coaja fructelor are acţiune
antiinflamatoare. Se recomandă în ulcere,
afecţiuni ginecologice, arsuri.

b) consum, 2 linguri pe zi fructe ţinute
în miere timp de cel puţin 2 luni. Fructele
se culeg, se pun în borcan de 800 g şi peste
ele se toarnă miere. Se căpăceşte şi se lasă
la întuneric. Se desface după cca. 3 luni şi
se folosesc.
Uz extern. Pentru tratarea arsurilor,
degerăturilor, contra radiaţiilor: unguente
locale, cu extras din fructe. Bun protector.

MEDICINĂ UMANĂ
Uz intern.
1. Pentru tratarea hepatitei epidemice,
hepatitei cronice, urticariei, nevrozelor, alcoolismului, gutei, reumatismului: infuzie,
din 2 linguri fructe zdrobite peste care se
toarnă 500 ml apă clocotită. Se lasă acoperită 30 minute. Se strecoară. Se bea fracţionat în cursul unei zile.

MEDICINĂ VETERINARĂ
Uz intern.
Pentru tratarea tulburărilor de nutriţie
şi de metabolism:
a) infuzie, din 50-100 g fructe uscate peste care se toarnă 500 - 1000 ml apă
clocotită. Se lasă acoperită 50-60 minute.
- continuare în pagina 24 -
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- continuare din pagina 23 Se strecoară. Se administrează prin breuvaj bucal (se toarnă pe gât);
b) decoct, din 50-100 g fructe uscate la
500-1 000 ml apă. Se fierbe 15-20 minute
la foc moale. Se dă la o parte de pe foc şi se
lasă la răcit. Se strecoară şi se administrează
prin breu-vaj bucal. Dozele de tratament:
animale mari tinere (cabaline, bovine), 0,511 pe zi, timp de 6-7 zile; animale mijlocii
(ovine, caprine, porcine), 0,2-0,5 l pe zi.
Uz extern. Pentru tratarea plăgilor atone: infuzie, sau decoct, pregătită ca anterior. Se fac spălaturi locale sau se aplică cataplasme.
INDUSTRIE FARMACEUTICĂ
Din cătină, Laboratoarele Hofigal
au elaborat suplimente alimentare şi produse cosmetice precum:

Ulei de cătină, capsule sau flacoane de
20, 50, 100 ml
Spirulina cu extract total de cătină
Coenzima Q10 în ulei de cătină
 Cătinofort
 Gama de produse cosmetice
Hof.Viodana
UTILIZĂRI CASNICE
Fructele sunt folosite pentru prepararea de băuturi nespirtoase şi spirtoase etc.
Vopsitorie. În Vrancea femeile după ce
vopsesc lâna în coloranţi specifici, introduc
firele în decoctul de frunze şi fructe de cătină să se fixeze bine culoarea (să nu se decoloreze).
I NDUSTRIE ALIMENTARĂ
Fructele singure sau în amestec sunt întrebuinţate pentru obţinerea de produse ca:
suc, sirop, nectar, gem, jeleu, marmeladă,

ULEI DE CĂTINĂ
(Hippophäe rhamnoides)
PREZENTAREA PRODUSULUI
Flacoane cu 10 ml; 20 ml ± 3%, 100ml; 500 ml ±
2% sau capsule cu 0,4 sau 0,6 g ulei din fructe de cătină ale căror 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 continute 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.
ACŢIUNE:
l tonifiant general, antianemic, vitaminizant; l imunomodulator; l are
acţiune sinergică cu interferonul şi în special contribuie la sinteza proteinelor
– materie primă pentru interferoni; l protector coronarian; l antiaterosclerotic; l încetineşte procesul de îmbătrânire prin consumarea radicalilor liberi nedoriţi; l îmbunătăţeşte funcţia de detoxifiere a ficatului şi asigură troficitatea
celulei hepatice; l prin conţinutul mare în beta – caroten, previne apariţia
cancerului; l în administrarea externă, este un bun cicatrizant, având un
remarcabil efect dermoregenerator, antiinflamator, nutritiv; l este un excelent protector împotriva radiaţiilor solare sau de altă natură.
INDICAŢII:
Uz intern:
Profilactic: încetinirea proceselor de îmbătrânire şi prevenirea aparitiei
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 pro-
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peltea, dulceaţă, gelatină, umplutură pentru
bomboane, lichioruri, băuturi alcoolice; foarte apreciate, au valoare alimentară mare.
ZOOTEHNIE
Făina de cătină administrată în hrana
puilor de carne, în cantitate de 0,5-1% din
raţie, determină sporuri mari de creştere şi
rezistenţă superioară la infecţii, determină
creşterea secreţiilor salivare, gastrice, pancreatice şi a apetitului. Făina de cătină se
administrează în hrana găinilor ouătoare
pentru a deveni mai viguroase, sănătoase, pentru precocitate în producţia de ouă,
iar gălbenuşul să fie mai închis la culoare
şi coaja să devină mai rezistentă. Administrarea fructelor de cătină animalelor stimulează creşterea acestora.
Ctin Pârvu, “Enciclopedia plantelor” - vol.1
Farm. Gabriela Vlăsceanu
Biolog Georgeta Negru

dus natural recunoscut pentru activitatea de protecţie împotriva radiatiilor solare sau de altă natură.
Uz cosmetic: este folosit la prepararea cremelor antirid şi nutritive, a gelurilor şi loţiunilor de protecţie şi întreţinere pentru toate tipurile de ten.
PRECAUŢII
Nu există date în literatură referitoare la siguranţa administrării în sarcină şi lactaţie.
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.

CĂTINOFORT
Capsule operculate x 400 mg, x 600 mg
Compoziţie:
- o capsulă operculată conţine: pulpă prelucrată de fruct de cătină (Hippophae rhamnoides), pulbere spirulină (Spirulina platensis), ulei
esenţial de cimbru (Thymus vulgaris), ulei esenţial de brad (Abies alba) şi ulei esenţial de mentă
(Mentha piperita)

Din miracolele naturii

Acţiune:
- supliment alimentar natural cu proprietăţi vitaminizante, de remineralizare a organismului, de completare a deficienţelor nutriţionale, hepatoprotectoare, imunomodulatoare, antiaterosclerotică, antioxidantă; creşte rezistenţa la
efort fizic şi intelectual prin aport energetic mărit, antianemică.
Recomandări:
- supliment bogat în substanţe bioactive, recomandat ca adjuvant în: afecţiuni hepatice; hipercolesterolemie; hiperlipemie, afecţiuni funcţionale ale sistemului nervos central; adjuvant în tratamentul unor afecţiuni cardio-vasculare; osteoporoză; suprasolicitări intelectuale şi fizice; oboseală cronică; insomnii;
obezitate, preventiv pentru munca în condiţii toxice, creşterea rezistenţei organismului faţă de unele boli infecto-contagioase şi în perioada de convalescenţă după acestea..
Contraindicaţii:
Persoane cu hipersensibilitate dovedită la componentele şi excipienţii produsului. Nu se administrează la copii sub 5 ani.
Precauţii:
- în sarcină şi perioada de alăptare, numai la recomandarea medicului.
Mod de administrare:
Adulţi: 3-6 capsule operculate pe zi, după mese, în cure de 1-3 luni de 2-4
ori pe an.
Adjuvant în tratamentul specific al unor afecţiuni 6-8 capsule pe zi după
mese în funcţie de stadiul şi reactivitatea bolii. Doza şi ritmul de administrare
vor fi evaluate de către medic.
Copii 5 -12 ani: 2-3 capsule operculate pe zi, după masă, sau la indicaţia
medicului
Formă de prezentare: 60 capsule în flacon de polietilenă cu sistem de închidere, introdus în cutie pliantă din carton însoţit de prospect.

SPIRULINĂ
CU EXTRACT
TOTAL DE CĂTINĂ
Prezentare
1 comprimat conţine biomasa Spirulina Platensis, extract de cătină concentrat (Hyppophae rhamnoides) şi excipienţi.
Acţiuni
Produs destinat suplimentării dietei datorită calităţilor nutriţionale şi funcţionale care rezultă din asocierea între biomasa de algă Spirulina Platensis şi
extractul de Cătină. Se realizeaza 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.
Recomandări:
Trebuie reţinut faptul că acest supliment alimentar
nu este menit să înlocuiască o dietă echilibrată normală, ci este recomandat ca supliment alimentar complex

care reprezintă modalitatea optimă de completare şi normalizare a dietelor
dezechilibrate (ori prin aport exagerat de lipide şi glucide, ori diete cu carenţe
de proteine, vitamine, microelemente, flavonoizi). Suplimentarea nutriţională
este indicată şi în funcţie de necesarul sporit specific pentru persoanele care
exercită profesii sau sporturi cu efort fizic şi intelectual intens, profesii în medii
toxice, în perioada adolescenţei, la persoane de vârsta a treia sau în condiţii de
malabsorbţie, la persoane care fumează şi consumă în exces băuturi alcoolice.
Produsul poate fi utilizat în special de sportivi şi în mod deosebit pentru
sportivi de performanţă sau în sporturile cu consum mare de energie.
Contraindicaţii:
Nu au fost semnalate până acum la dozele şi ritmul de administrare recomandate.
Precauţii:
La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se
recomandă consultarea medicului sau farmacistului.
Administrare
Adulţi: - 2 comprimate de 3 ori pe zi cu 30 minute înainte de mesele principale. Se poate administra în cure prelungite şi în paralel cu tratamentele convenţionale recomandate de medic.
Copii peste 3 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi înainte de mesele principale;
Sportivi: 2 comprimate de 4 - 5 ori pe zi înainte de mese. În timpul antrenamentelor se poate dubla doza.

COENZIMA Q10
în ULEI DE CĂTINĂ FORTE
Capsule operculate
Compoziţie:
- o capsulă operculată conţine: 30 mg coenzima Q10, mg ulei de
cătină (Hippophae rhamnoides) , lecitină.
Acţiune:
- antioxidantă, încetineşte procesul de îmbătrânire al organismului, îmbunătăţeşte proprietăţile reologice ale sângelui, creşte
contractilitatea miocardului şi a muşchilor striaţi, antiaritmică, antiaterosclerotică, imunomodulatoare, contribuie la menţinerea echilibrului hormonal, ameliorează funcţia reproductivă, energizantă celulară, vitaminizantă, antianemică, antiinflamatorie, detoxifiantă, creşte
rezistenţa la efort.
Recomandări:
Supliment alimentar bogat în substanţe bioactive recomandat ca adjuvant în:
 suprasolicitări fizice şi intelectuale;  profilaxia afecţiunilor cardiovasculare (cardiopatie ischemică, HTA, tulburări de ritm cardiac, cardiomiopatii);
 parodontopatii;  tulburări de menopauză;  osteoporoză;  hipotiroidie;
 infertilitate;  obezitate;  afecţiuni neurologice degenerative; afecţiuni
digestive şi ale glandelor anexe; sindromul oboselii cronice.
Contraindicaţii:
Persoane cu hipersensibilitate dovedită la componentele şi excipienţii produsului.
Nu se administrează la copii.
Precauţii:
- în sarcină şi perioada de alăptare, la pacienţi sub tratament cu anticoagulante cumarinice, numai la recomandarea medicului.
Mod de administrare:
Doza de întreţinere: ca supliment 1-2 capsule/ zi, după
masă, în cure de 30-40 zile, de 2-3 x/ an.
Adjuvant în tratamentul patologiei specifice: 2-6
capsule pe zi, după masă, funcţie de stadiul bolii şi reactivitatea pacientului. Doza şi ritmul de administrare vor
fi evaluate periodic de către medic, pe baza analizelor
de laborator.
Biolog Iuliana Crişan
Ing. chim. Mariana Vătafu
Dr. Adrian Muţiu
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Reţete culinare naturale de sezon

Proaspăt, vitaminizant şi exotic –
gustul fructelor şi legumelor de vară
Lunile de vară se numără, cu siguranţă, printre favoritele
gurmanzilor în ceea ce priveşte varietatea de fructe şi
legume de sezon. Acestea se pot transforma în delicioase
supe, tocăniţe, sufleuri sau plăcinte, perfecte pentru întreaga
familie. Iată sugestiile noastre de reţete vegetale pentru vară
care, prin timpul relativ redus de preparare, nu vă vor ţine
vara asta prea mult în bucătărie:

Gazpacho (bucătărie spaniolă)
Ingrediente şi cantităţi:
2-3 roşii,
1/4 ţelină mică,
1 castravete mic,
1 ardei capia,
½ ceapă mică,
1 căţel usturoi,
sare, piper,
busuioc
Mod de preparare:
1. Ţelina, castravetele, usturoiul, ceapa şi ardeiul se toacă mărunt şi se pun în blender.
2. Roşia se crestează cu cuţitul (un x) în partea opusă
cotorului şi se dă pe răzătoarea mare (coaja va rămâne
în mână).
3. Se adaugă şi sucul de roşii în blender şi se mixează
toate până se face pasta.
4. Se condimentează şi se serveşte rece, cu o lingură de
ulei de măsline şi cuburi de gheaţă vara.
5. Vara, puteţi ţine supa câteva ore la frigider înainte de
a o servi.
6. În funcţie de preferinţe/sezon puteţi schimba raportul între legume sau mai puteţi adăuga: frunze de ţelină, pătrunjel, suc de lămâie, oţet, avocado, măsline,
ceapă verde, crutoane sau fulgi de ovăz, etc.
Timp de preparare: Peste 30 min

Legume Marrakesh
Această mâncare are un gust exotic, picant şi se serveşte alături de
orez cu bob lung.
Ingrediente şi cantităţi:
1 nap, tăiat cuburi
1 vânată medie, tăiată cuburi
2 ardei graşi, tăiaţi fâşii
1 gogoşar, tăiat făşii
2 morcovi, tăiaţi rondele
1 ceapă, tăiată rondele
6 linguri cu ulei de măsline
3 căţei de usturoi, tăiaţi mărunt
1 lingură cu praf de curry
1 linguriţă cu praf de scorţişoară
3/4 lingură cu sare
3/4 linguriţă cu piper alb
1 cutie cu boabe de fasole roşie
1/4 ceaşcă cu migdale decojite
1 dovlecel, tăiat felii
2 linguri cu stafide
1 ceaşcă cu suc de portocale
1 jumătate de cutie cu spanac
Mod de preparare:
1. Se amestecă într-un vas napul, vânăta, ardeii, morcovii, ceapa şi
trei linguri cu ulei. Se pune vasul la cuptor, la foc mediu, timp de 5
minute.
2. Într-un vas de mărime medie, se pun trei linguri cu ulei de măsline, usturoi, praful curry şi scorţişoară, apoi sarea şi piperul; se lasă
pe foc, timp de 3 minute
3. Se toarnă amestecul de mirodenii şi usturoi peste cel din cuptor.
Se adaugă apoi fasolea roşie, migdalele, dovlecelul, stafidele şi sucul de portocale. Se lasă totul pe foc, în oala acoperită, timp de 20
de minute.
4. Adăugăm şi spanacul, în ultimele 5 minute de gătit.
Timp de preparare: Peste 35 min

http://bunsisanatos.wordpress.com

Produse Hofigal ce conţin unele dintre ingredientele sus menţionate:
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Produse Hofigal de succes

MAG - ANGHINAR®

Comprimate

Compoziţie:
Un comprimat conţine extract uscat de
Cynara scolymus (anghinara) îmbogăţit cu
săruri organice de magneziu uşor asimilabile
prin complexarea principiilor active.
Grupa farmacoterapeutică:
Terapia veziculei biliare şi a ficatului.
Acţiuni:
colagogo-coleretică - creşterea secreţiei
biliare şi modificarea calitativă a compoziţiei bilei;
diuretică - creşterea volumului de urină,
eliminarea ureei şi a substanţelor azotate
toxice;
metabolică - stimulează metabolismul
glucidic (favorabil în diabet) şi al colesterolului;
detoxifiantă şi antialergică - stimulează
funcţia antitoxică a ficatului, ameliorează
stările alergice;
de corectare a carenţelor organice de
magneziu.
În mod tradiţional Cynara scolymus (anghinara) se utilizează pentru a favoriza secreţia
biliară şi a îmbunătăţi digestia; a favoriza capacitatea de eliminare a diverselor substanţe din
organism şi eliminarea apei pe cale urinară.
Utilizări:
 în toate cazurile în care este nevoie să se
stimuleze fluxul biliar şi diureza;
 în cazurile în care se urmăreşte să se influenţeze favorabil metabolismul colesterolului;
 disfuncţii hepatobiliare - hepatite subacute şi cronice de orice etiologie, insuficienţă
biliară, colecistite subacute şi cronice, angiocolite, dischinezii biliare;
 combate tulburările funcţionale şi metabolice, consecinţe ale suferinţei cronice a
tractului digestiv;
 adjuvant în tratamentul bolilor de stomac
şi intestinale, a dismicrobismului intestinal
cu fermentaţie excesivă şi meteorism, enterite, enterocolite spastice, crampe, indigestii acute şi hemoroizi.
 în stări anafilactice, urticarie, prurit, dermatite alergice, alergii alimentare şi orice
alte manifestării alergice pe fond hepatic;
carenţe organice de magneziu (lipsa de
magneziu la vârstnici, pubertate, sindroa-

me de malabsorbţie), atonii şi crampe
musculare, spasmofilie, adjuvant în consolidarea tratamentului unor afecţiuni miocardo-coronariene
Observaţie		
1. înainte să utilizaţi Mag-Anghinar:
 vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţele active,
sau oricare din celelalte componente ale
Mag-Anghinar.
 vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau
aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie
medicală.
2. cine nu trebuie să facă tratament cu
Mag-Anghinar:
Persoanele cu hipersensibilitate dovedită
la componentele şi excipienţii produsului.
Copii sub vârsta de 3 ani;
În boli acute hepatice şi biliare; crize de
calculoză biliară şi renală; insuficienţă renală acută;
 Stări de hipermagnezemie de diferite cauze (rabdomioliza, insuficienţă suprarenaliană, hipercalcemie hipocalciurică benignă
familială, insuficienţă renală terminală)
Precauţii:
Se va evita consumul de băuturi alcoolice
în perioada tratamentului cu Mag-Anghinar.
Atenţionări speciale:
Sarcină şi alăptare: dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi cereţi sfatul medicului sau
farmacistului înainte de a lua Mag-Anghinar.
Capacitatea de a conduce vehicule sau
de a folosi utilaje: Mag-Anghinar nu afectează capacitatea de a conduce sau de a folosi
utilaje.
Alte medicamente pot interacţiona cu
Mag-Anghinar:
Consultaţi medicul înainte de asocierea
produsului Mag-Anghinar cu alte produse
cu efect coleretic-colagog şi alte preparate
ce conţin săruri de magneziu (de ex. purgative cu săruri de magneziu, antiacide, Magne–
B6, Eurovita etc.). Preparatul nu trebuie luat în
acelaşi timp cu medicamente ca Fosamax, Cimetidină, Ranitidină, Tetraciclină. Aceste medicamente trebuie luate la interval de câteva
ore după administrarea Mag-Anghinar.
Reacţii adverse posibile: Mag-Anghinar poate provoca sporadic unele reacţii adverse:
 reacţii alergice la unele persoane cu hipersensibilitate dovedită;
 la doze crescute tulburări digestive (scaune diareice);

Dozele prescrise trebuie respectate cu stricteţe pentru evitarea reacţiilor de hipermagneziemie. Dacă observaţi apariţia de reacţii adverse
sau orice modificări ce pot fi asociate produsului, nemenţionate în prospect, vă rugăm să vă
adresaţi medicului sau farmacistului.
Dacă luaţi mai mult decât trebuie din
Mag-Anghinar: de la primele reacţii adverse
se apelează la ajutor medical specializat.
Dacă uitaţi să luaţi Mag-Anghinar: nu
dublaţi dozele pentru a recupera doza omisă. Continuaţi cu doza obişnuită, după orarul
normal.
Întreruperea tratamentului: nu reprezintă un pericol direct dar este recomandabil
avizul medicului.
Doze şi mod de administrare:
Adulţi: 2-3 comprimate de 3 ori pe zi, cu
10-15 minute înainte de masă, în funcţie de
stadiul şi natura afecţiunii. Medicul dumneavoastră va evalua doza şi ritmul de administrare. Dacă aveţi impresia că efectul produsului este prea puternic sau prea slab, informaţi
medicul sau farmacistul.
Copii 3-7 ani: ½ comprimat, de 3 ori pe
zi, cu 10-15 minute înainte de masă, numai la
recomandarea medicului.
Copii 7-10 ani: 1 comprimat de 3 ori pe
zi cu 10-15 minute înainte de masă, numai la
recomandarea medicului.
Copii 10-15 ani: jumătate din doza adultului, cu 10-15 minute înainte de masă, numai la recomandarea medicului.
Produsul nu necesită pauză de administrare.
Biolog Iuliana Crişan
Ing. Chim. Mariana Vătafu
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În sprijinul medicului practician

Efectele VINULUI MEDICINAL
CU ANGHINARE în patologii cu
afectare hepato-biliară, gastro
intestinală şi cardiovasculară

HOFIGAL
anunţă iniţierea
studiului de caz:

Criterii de includere: voluntari/pacienţi care au următoarele patologii:
lAfecţiuni hepato-biliare
n hepatite subacute şi cronice ;
n steatoză hepatică;
n dischinezie biliară,
n colecistită cronică;
lBoli gastro-intestinale
ncolită, enterocolită, enterită,
ndiaree cronică,
nconstipaţie cronică,
nanorexie.
lBoli cardio-vasculare
nhipercolesterolemie;
nateroscleroză,
Criterii de excludere: voluntari/pacienţi
care suferă de:
a. litiază biliară (calculi biliari de orice dimensiuni);
b. ciroză biliară,
c. hepatită toxică;
Protocolul studiului constă în realizarea
unui lot de 34 voluntari care va fi urmărit pe
perioada derulării studiului, prin consemnarea în foaia de urmărire a următoarele
date:
l simptomatologia pacienţilor:
Evoluţie simptomatică
Frecvenţa colicilor biliare
Normalizare număr şi aspect scaune
Creşterea apetitului
Atenuarea/ dispariţia senzaţiei de greaţă
Atenuarea/ dispariţia asteniei fizice
l valori serice:
n colesterol total
nglicemie
Perioada de derulare a studiului –este de 3 luni, timpii
de observaţie (în zile) T0 T30
T60 T90, iar posologia: câte 1
doză x 3 ori pe zi, înaintea
meselor principale
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VIN MEDICINAL
CU ANGHINARE –
NORMAL COLESTEROL
Supliment alimentar
Compoziţie: Cynarae folium - frunză de
anghinare 5,0 g şi vin alb pentru 100 g produs.
Acţiuni: produs destinat dietei pentru
aportul de substanţe bioactive cu proprietăţi
hepatoprotectoare;
l de diminuare semnificativă a cantităţii
de colesterol din sânge; coleretic-colagogă (favorizează eliminarea bilei prin stimularea contracţiilor vezicii biliare);
l detoxifiantă (stimulează funcţia antitoxică a ficatului);
l acţiune uşor diuretică, uşor laxativă, hipoglicemiantă.
Recomandări: supliment alimentar al regimului dietetic recomandat în toate cazurile în
care este nevoie de stimularea fluxului biliar şi
a diurezei.
l Influenţează pozitiv metabolismul colesterolului;
l disfuncţii hepatobiliare (hepatite subacute şi cronice de orice etiologie, insuficienţă
biliară, dischinezie biliară);
l colite, enterocolite, enterite, colecistită cronică, constipaţii datorate unor disfuncţii hepatice;
l fermentaţie intestinală şi meteorism;
l anorexie;
l hipercolesterolemie;
l ateroscleroză;
l diabet.

În sprijinul medicului practician

Contraindicaţii: nu sunt semnalate
până acum la dozele şi ritmul de administrare recomandate.
Precauţii: la apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi
se recomandă consultarea medicului sau a
farmacistului.
Mod de administrare: produsul este
un supliment alimentar şi nu înlocuieşte
un regim alimentar variat şi echilibrat.
Câte 50 ml de 3 ori pe zi înainte de mesele principale. Se poate administra în cure
de 2 - 3 luni, cu respectarea regimului igieno-dietetic adecvat.
Formă de prezentare: cutie cu 6 sau
12 flacoane a câte 50 ml fiecare.
Condiţii:
A se păstra la temperatura camerei (15 25°C), ferit de umiditate şi lumină, în ambalajul original!
A nu se depăşi doza zilnică recomandată!
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

PREZENTAREA
PRODUSULUI
Produsul VIN MEDICINAL CU ANGHINARE – NORMAL COLESTEROL îmbină
proprietăţile vinului cu proprietăţile principiilor active existente în plantă.
Anghinarea – Cynara scolymus L., familia Asteraceae, este o plantă importantă în
medicina umană cultă şi tradiţională.
Frunzele de anghinare, Cynarae folium,
conţin acizii 1 – 4 – dicafeilchinic sau cinarină, clorogenic, malic, lactic, gliceric, glicolic, polifenoli, flavonozide (cinarozidă, scolinozidă), cinaropicrina – principiu amar,
glicozidele A şi B, mucilagii, tanoizi, pectine, zaharuri, derivaţi triterpenici, săruri de
potasiu, magneziu.Receptaculul inflorescenţei conţine proteine brute (1,7 – 3,6%),
lipide (0,5 – 0,8%), substanţe extractive neazotate (6 – 8%).
Receptaculul inflorescenţei şi baza
bracteelor se consumă preparate sub diferite forme. Uneori se consumă şi nervura principală a frunzelor etiolate. În unele

ţări (Italia, Franţa), ocupă un loc important
în consumul curent. Receptaculul inflorescenţei şi baza bracteelor sunt folosite, în
unele ţări, in industria conservelor de legume.
Principiile active din plantă au rol decongestiv renal, diuretic, coleretic, colagog, antimicrobian, hipocolesterolemiant,
adjuvant în hipertensiunea arterială.
l Conţinutul sângelui în colesterol scade ca urmare a metabolizării lui în ficat.
l Regenerează celulele hepatice, măreşte pofta de mâncare, întăreşte funcţia
antitoxică a ficatului, creşte debitul urinar
fără a afecta compoziţia chimică a urinei în
cloruri, azot total şi amoniac, cu creşterea
concentraţiei acidului uric.
l Tratarea diferitelor forme de icter
cu anghinare, determină dispariţia rapidă
a sărurilor şi pigmenţilor biliari din urină,
materiile fecale revin la culoarea normală,
iar pielea se decolorează.
l Acţiunea
hipocolesterolemiantă
este determinată de acţiunea antitoxică a
ficatului.
l Animalele cu leziuni hepatice, dacă
sunt tratate cu preparate obţinute din
această plantă, prezintă ameliorări rapide
ale leziunilor, iar toxinele sunt eliminate
masiv prin urină.
l Planta acţionează favorabil în steatoza hepatică, care însoţeşte adesea afecţiunile biliare.
l Este recomandată în hepatite cronice, ciroze, congestie şi insuficienţă hepa-

tică, nefrite cronice, enterite, angină pectorală, ateroscleroză, hemoroizi, astenie,
surmenaj, gută, reumatism, intoxicaţii.
Produsul VIN MEDICINAL CU ANGHINARE – NORMAL COLESTEROL s-a obţinut prin macerarea în vin alb, timp de 7
zile, a frunzelor uscate de anghinare.
Produsul obţinut are proprietăţi hepatoprotectoare, diminuează semnificativ
cantitatea de colesterol din sânge, favorizează eliminarea bilei prin stimularea contracţiilor vezicii biliare, stimulează funcţia
antitoxică a ficatului. De asemenea, are acţiune uşor diuretică, uşor laxativă, hipoglicemiantă. Este recomandat în toate cazurile în care este nevoie de stimularea fluxului
biliar şi a diurezei. Influenţează pozitiv metabolismul colesterolului. De asemenea,
este recomandat în disfuncţii hepatobiliare (hepatite subacute şi cronice de orice
etiologie, insuficienţă biliară, dischinezie
biliară), precum şi colite, enterocolite, enterite, colecistită cronică, constipaţii datorate unor disfuncţii hepatice, fermentaţie
intestinală şi meteorism, anorexie, hipercolesterolemie, ateroscleroză, diabet.
Doza recomandată este de 50 ml de
3 ori pe zi, înainte de mesele principale.
Se poate recomanda în cure de 2 – 3 luni,
cu respectarea regimului igieno – dietetic
adecvat.
Farm. GABRIELA VLĂSCEANU
Dr. ADRIANA TATOMIRESCU
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În sprijinul medicului practician

Efectele produsului
VIN MEDICINAL CU SALVIE
asupra simptomatologiei din
pre-, post-menopauză şi diabet
tip II, insulino-independent

HOFIGAL
anunţă iniţierea
studiului de caz:

Criterii de includere voluntari/pacienţi
care au următoarele patologii:
l tulburări din perioada de premenopauză şi menopauză (bufeuri, transpiraţii nocturne, insomnii, cefalee, ameţeli, palpitaţii, modificarea stării de spirit, scăderea
libidoului, uscăciunea mucoasei vaginale,
prurit vulvo-vaginal);
l reglarea ciclului menstrual (dismenoree, dureri şi crampe menstruale);
l diabet zaharat tip II insulino-independent (efect hipoglicemiant);
lstări de imunodeprimare ale organismului (astenie, surmenaj, convalescenţă
după boli infecţioase), suprasolicitare fizica
si intelectuala.
Criterii de excludere voluntari/pacienţi
care au următoarele:
l sarcină, perioada de lactaţie;
l afecţiuni ginecologice benigne: fibrom
uterin, sindromul ovarelor polichistice;
l mastoză fibrochistică;
l afecţiuni renale.
Protocolul studiului constă în realizarea
unui lot de 20 voluntari care va fi urmărit
pe perioada derulării studiului, prin consemnarea în foaia de urmărire a următoarelor date:
lurmărirea simptomatologiei pacienţilor:
Evoluţie simptomatică
Bufeuri
Transpiratii nocturne
Ameţeli
Palpitaţii
Cefalee
Insomnie
Simptomatologie sindrom premenstrual
l determinarea valorii serice a glicemiei.
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Perioada de derulare a studiului este de 3
luni, timpii de observaţie (în zile) T0 T30 T60 T90,
iar posologia: câte 1 monodoză x 2 ori pe zi,
după masa de dimineaţă şi cea de prânz.

VIN MEDICINAL
CU SALVIE
Monodoze x 25 ml
Compoziţie: macerat din plantă uscată de salvie în vin roşu (sau alb).
Proprietăţi:
ltonic general (stimulează sistemul nervos şi îmbunătăţeşte memoria),
lechilibrant vago-simpatic,
lantispastic,
laperitiv,
ldigestiv,
lcoleretic,
lcarminativ,
luşor hipoglicemiant,
lantiseptic,
lantisudorific,
ldepurativ,
ldiuretic,
lemenagog,
linhibă secreţia lactată.
Recomandări:
lrestabileşte forţele întregului organism
(astenie, surmenaj, impotenţă sexuală, convalescenţă după boli infecţioase),

În sprijinul medicului practician

Se apreciază că uleiul, procentual,
este constituit din 35% hidrocarburi terpenice şi sesquiterpenice, 50% cetone,
12% alcooli, 3% esteri (Viorica Cucu, Cornel
Bodea, Cristina Cioacă, 1982).

Uleiul extras din frunzele plantei este
mult utilizat în industria parfumurilor şi a
cosmeticelor.
În unele ţări, frunzele plantei se folosesc
drept condiment în preparate culinare.
Principiile active din plantă au acţiune
coleretică, carminativă, antiseptică, antispastică, astringentă, antisudorală, antiflogistică, antigalactagogă, uşor hipoglicemiantă, cicatrizantă.
Stimulează secreţia bilei de către organele hepatice, favorizează eliminarea gazelor din intestine, participă activ la distrugerea microorganismelor, diminuează sau
înlătură spasmele muşchilor netezi. Au acţiune hemostatică locală prin precipitarea
proteinelor, contractă capilarele şi diminuează secreţiile, transpiraţia, inflamaţiile, limitează procesul de secreţie lactată.

l combate transpiraţia nocturnă la tuberculoşi şi tulburările de menopauză,
l boli neuropsihice cu deficit de memorie,
l sistem imunitar slăbit,
l afecţiuni cardiace şi digestive,
l stres fizic şi intelectual.
Precauţii:
l nu se administrează în sarcină (determină contracţii uterine) şi alăptare (scade secreţia lactată);
l nu se foloseşte în afecţiuni renale.
Formă de prezentare:
l cutie pliantă din carton conţinând 10
monodoze x 25 ml.
Mod de administrare:
lo monodoză de 25 ml de 2 ori pe zi,
după masa de dimineaţă şi cea de prânz.

Scad uşor tensiunea arterială, favorizează procesul de epitelizare şi de vindecare a rănilor.

PREZENTAREA
PRODUSULUI
Produsul îmbină proprietăţile vinului
cu proprietăţile principiilor active existente în planta folosită şi în mierea de albine.
Salvia - Salvia officinalis L., familia Lamiaceae, este un subarbust originar din
bazinul mediteranean, cultivat în prezent în partea de sud a Europei, mai puţin Europa Centrală, Marea Britanie, Statele Unite.
Din punct de vedere chimic, planta
conţine ulei eteric, sitosterol, stigmasterol, compuşi parafinici, flavone reprezentate prin derivaţi de luteolină sau apigenină liberi sau glicozaţi, taninuri care, în
timpul uscării, se transformă în flobafene, acid rozmarinic, acizii cafeic, clorogenic, p – cumaric, ferulic, fumaric, glicolic,
gliceric, vitamina B1, acid nicotinic, vitamina C, enzime (fenolaze, peroxidaze,
oxidoreductaze, biciclicmonoterpenol –
dehidrogenaza), răşine, lipide, glucide, o
saponină, un fitoncid cu acţiune bactericidă, săruri minerale cu potasiu, calciu,
fosfor, magneziu, sodiu, fier, mangan,
zinc, bor, cupru, molibden.

Sinergismul creat între principiile active
existente conferă produsului VIN MEDICINAL CU SALVIE mai multe proprietăţi: tonic general (stimulează sistemul nervos şi
îmbunătăţeşte memoria), echilibrant vago
- simpatic, antispastic, aperitiv, digestiv, coleretic, carminativ, uşor hipoglicemiant, antiseptic, antisudorific, depurativ, diuretic,
emenagog, inhibă secreţia lactată.
Produsul restabileşte forţele întregului
organism (astenie, surmenaj, impotenţă
sexuală, convalescenţă după boli infecţioase), combate transpiraţia nocturnă la tuberculoşi şi tulburările de menopauză, în
boli neuropsihice cu deficit de memorie,
sistem imunitar slăbit, afecţiuni cardiace şi
digestive, stres fizic şi intectual.
Doza recomandată este de o monodoză de 25 ml zilnic după fiecare masă sau la
recomandarea medicului. Produsul nu se
administrează în perioada de sarcină deoarece determină contracţii uterine, în perioada de alăptare deoarece scade secreţia
lactată şi în afecţiuni renale.
Farm. GABRIELA VLĂSCEANU
Dr. IULIA HOBEANU BURGHIU
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Centre medicale

Cea mai avantajoasă ofertă promoţională
de servicii medicale complementare
şi terapii balneare din România!!!
În scopul recuperării fizice şi a îmbunătăţirii stării
de sănătate, în cadrul Complexului de Terapie Naturală “Alexandra” din Breaza, vă oferim, la alegere, următoarele pachete de servicii:
 Programe de relaxare, recuperare şi refacere a
vigorii organismului , creştere a rezistenţei la efort fizic şi îmbunătăţire a armoniei şi sănătăţii fizice şi psihice
 Evaluarea stării de sănătate şi stabilirea
conduitei adecvate , personalizate (tratament fitoterapeutic şi proceduri de tip balnear), atât persoanelor sănătoase cât şi celor cu afecţiuni cronice compensate , prin:
l consult specialitatea medicină generală
l consult specialitatea balneologiereumatologie
l consult specialitatea fitoterapie
lE.K.G.
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lTratamente complete, combinând forţa vindecătoare a plantelor cu efectul benefic al procedurilor de tip balnear şi prin asocierea
individualizată , a următoarelor procedee :
- DIETOTERAPIE (o alimentaţie corespunzătoare necesităţilor calorice specifice omului sănătos sau bolnav).
- FITOTERAPIE (administrarea de suplimente alimentare produse
de Hofigal SA
- AEROTERAPIE (climat ideal pentru refacere fizică şi psihică).
- PROCEDURI DE TIP BALNEAR, efectuate în cadrul Bazei de Tratament din incinta Complexului, astfel că oferta noastră cuprinde:
HIDROTERAPIE
Nr. Procedura
Durata aplicării
1.
Baie generală cu hidromasaj şi plante
15-20 minute
2.
Baie generală cu plante
15-20 minute
3.
Duş subacval
15-20 minute
4.
Duş circular alternant
15 minute
5.
Duş circular şi baie de abur(aromoterapie)
15-20 minute
6.
Aplicaţii parţiale cu parafină
20-30 minute
7.
Împachetări cu spirulină
20-30 minute
8.
Saună
15-35 minute
ELECTROTERAPIE
Nr. Procedura
Durata aplicării
1.
Curenţi diadinamici
5-15 minute
2.
Curenţi Trabert
5-15 minute
3.
TENS
5-15 minute
4.
Alte forme de curenţi de joasă frecventă
15-45 minute
5.
Curenţi interferenţiali
10-20 minute
6.
Ultrasunet
5-15 minute
7.
Magnetoterapie
15-20 minute
8.
Laserterapie
5-20 minute

Centre medicale

KINETOTERAPIE
Nr. Procedura
1.
Kinetoterapie recuperatorie individuală
MASAJ TERAPEUTIC
Nr. Procedura
1.
Masaj parţial (relaxare, terapeutic)
2.
Masaj general
3.
Masaj reflex
4.
Masaj anticelulitic
5.
Drenaj limfatic
REFLEXOTERAPIE
Nr.. Procedura
1.
Reflexoterapie

Durata aplicării
30-60 minute
Durata aplicării
15-20 minute
50-60 minute
30 minute
30 minute
30 minute
Durata aplicării
40 minute

În cadrul cabinetelor de specialitate, în regim de ambulator,
oferim următoarele servicii pentru pacienţii din afara Complexului, la
cerere (cu sau fără bilet de trimitere de la medicul de familie, sau prin
programare telefonică la 0244-34.29.75 sau 0244-34.32.96):
Nr. Consultaţie de specialitate
1.
Balneologie
2.
Reumatologie
3.
Fitoterapie
4.
Homeopatie
Investigaţii noninvazive
1.
Termografie + consultanţă
Proceduri şi tratamente reumatologice
1.
Infiltraţii intraarticulare şi ţesuturi moi
Proceduri cosmetică şi estetică corporală
1.
Tratament facial complet
2.
Tratament de hrănire şi hidratarea pielii
3.
Pensat, vopsit gene şi sprâncene
Precizări utile:
Procedurile de tip balneologic, pentru persoanele cazate în
Complex, dar şi pentru cei din ambulator, sunt recomandate individual de către medicul specialist în Balneologie, Reumatologie şi
Recuperare Medicală, în urma consultului medical efectuat la sosirea acestora pentru tratament, recuperare şi relaxare.
Împachetările cu spirulină – sunt recomandate în scop detoxifiant, regenerativ, dar şi pentru relaxarea musculaturii, menţinerea elasticităţii pielii, combaterea apariţiei ridurilor şi mai ales
pentru îmbunătăţirea metabolismului celular, revigorarea organismului, îmbunătăţirea performanţelor sportive, creşterea rezistenţei la stres.
Termografie generală – o metodă noninvazivă, ideală pentru depistarea precoce (în stadiu preclinic) a nodulilor mamari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, diagnosticarea în stadiu incipient a
unor afecţiuni ale tractului digestiv, ale aparatului cardio-vascular
sau ale sistemului osteo-articular.

Oferta de preţuri include
lCazare, l3mese, 2suplimente, lTratamente cu produse
Hofigal, lasistenţă medicală, lconsiliere fitoterapeutică,
lconsult balneologic lpână la 4 proceduri pe zi, de persoană
Capacitate cazare: 25 locuri, în camere de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup
sanitar propriu, TV, minibar, telefon; Complexul dispune de internet
în sala de conferinţe, sală de gimnastică şi parcare proprie. Pe parcursul sejurului pot fi vizitate diverse obiective turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu, Castelul Iulia Haşdeu, Curtea domnească şi Mânăstirea de la Brebu, precum şi împrejurimile localităţii Breaza.
Ofertă promoţională!
În perioada 1 ianuarie-15 martie şi 15 Noiembrie-31 Decembrie, se practică o reducere de 10% la sejur complet pentru pensionari şi salariaţi. După această perioadă beneficiază de această reducere de 10% la sejur complet doar pensionarii. Precizăm că această
ofertă rămâne valabilă pe toată perioada anului 2009, pentru a veni în
întâmpinarea clienţilor noştri fideli .
De asemenea, pentru instituţii, sindicate, patronate, confederaţii, oferim preţuri promoţionale în cazul unor contracte ferme,
pentru salariaţii acestora şi membrii lor de familie, pe toată perioada anului.
În cazul grupurilor organizate şi a persoanelor sănătoase, sosite
ocazional, oferta noastră este orientată pentru
programe de relaxare fizică şi psihică,
recuperarea şi creşterea capacităţii de muncă,
stimularea imunităţii şi revigorarea tonusului muscular,
reechilibrarea întregului organism,
programe de recâştigare a greutăţii şi siluetei ideale.
Veniţi să beneficiaţi de minunile terapiilor balneare şi de avantajele medicinei complementare oferite cu profesionalism şi dăruire sufletească de specialiştii Concernului Hofigal în cadrul
Complexului de Terapie Naturală “Alexandra” din localitatea
Breaza, judeţul Prahova!!!
Vă aşteptăm!
Vizitaţi pagina noastră de web:
www.alexandra-hofigal.ro
Email: ctn_alexandra@yahoo.com
Cine vine la noi, revine mereu!
Director,
Dr. Teodor Henri Sissea

Cum se face programarea: telefonic la recepţia Complexului, zilnic între orele 9.30 –19.30, de luni şi până sâmbătă inclusiv, la
telefon 0244-34.29.75 sau 0244-34.32.96, sau la
mobil 0730.087.673.
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Centre medicale

OFERTĂ SPECIALĂ
Supunem atenţiei cititorilor revistei propunerea de colaborare pe linia serviciilor medicale de diagnostic şi tratament
complementar (apifitoterapie, homeopatie, masaj, reflexoterapie) oferite de:

Şos. Colentina, nr.76, bl. 111, parter, sector 2, Bucureşti
Centrul are ca acţionar majoritar S.C. HOFIGAL Export Import S.A., producător român de medicamente, suplimente alimentare, produse cosmetice şi substanţe active de uz farmaceutic pe bază de plante, 100% naturale.
Vă este oferită posibilitatea de a beneficia de prezenţa cadrelor medicale ale centrului la locul dumneavoastră de muncă, prin programare prealabilă, realizată în cadrul societăţii dumneavoastră.
Pentru un grup de min. 8 - max. 16 persoane/zi, într-un spaţiu adecvat (care să permită montarea/funcţionarea aparatelor şi intimitatea/confidenţialitatea actului medical), angajaţii dumneavoastră pot beneficia
de evaluarea generală a stării de sănătate şi/sau locală a diferitelor aparate şi sisteme, prin metode de diag
nostic neinvazive:
electroscanogramă (DDFAO = tomografie de impedanţă); metodă nouă de investigare care permite aprecierea gradului de funcţionare a fiecărui organ şi funcţie internă prin evaluarea nivelului de conductivitate bioelectrică a corpului.
termografie (bazată pe măsurarea temperaturii de la suprafaţa corpului -obţinându-se astfel o
hartă de temperaturi în funcţie de intensitatea radiaţiilor infraroşii produse de organismul uman- cu
ajutorul căreia se poate stabili un diagnostic rapid al unei game întinse de afecţiun).
Timpul alocat fiecărei persoane este estimat la 60 min. dacă se doreşte pe loc şi:
primirea raportului medical,
interpretarea/explicarea raportului,
recomandarea unei scheme de tratament fitoterapeutic cu produse naturale Hofigal
Dacă se optează numai pentru consultaţie şi scanare, cu primirea ulterioară a raportului şi schemei fitoterapeutice, intervalul se reduce la aproximativ 30 min.
Pentru prezentarea detaliată a aparatelor şi metodelor de diagnosticare
neinvazivă, precum şi a tarifelor practicate, ne puteţi contacta la:
Tel: 021-2407340; 031-8088998; 0730087694
E-mail: doctorhofimed@yahoo.com; www.hofimed.ro
Farm. Dr. Gabriela Vlăsceanu
Administrator Complex Medical HofiMed
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ELECTROSCANOGRAMA (DDFAO)
(electrosomatograma sau tomografia de impedanţă)

Electrosomatograma este o metodă nouă de investigare globală a sănătăţii, care permite aprecierea gradului de funcţionare a fiecărui organ şi
funcţie internă prin evaluarea nivelului de conductivitate bioelectrică a corpului uman. Aparatul se bazează pe culegerea unor semnale electrice cu
ajutorul a 6 electrozi (doi plasaţi la frunte, doi la mâini şi doi la picioare). Făcând toate combinaţiile posibile între electrozi, se obţin 22 de valori la o măsurătoare (după cum se observă în imaginea din dreapta), şi se fac 4 măsurători pentru fiecare pacient. (Fig. 1 Electroscanograma -măsurători fizice)
Înregistrarea datelor pe calculator necesită un timp de aproximativ 3 minute. Programul procesează apoi toate aceste date obţinute şi le transformă în
imagini (a se vedea mai jos) şi liste de valori. Valorile rezultate sunt comparate cu cele obţinute la persoane sănătoase de aceeaşi vârstă, sex, constituţie fizică etc. Între – 20 şi + 20 parametrii măsuraţi sunt normali; tot ce iese
din aceste limite se consideră patologic, semnificând fie o boală acută, fie
una cronică (sau risc de boală).
Măsurătorile efectuate vizează atât organele interne, cât şi aparatul osteoarticular, sistemul limfatic şi ganglionar, starea generală de imunitate a organismului. (Fig. 2 Electroscanograma organelor; Fig. 3 Electroscanograma Neurovegetativă; Fig. 4 Electroscanograma Vertebrală)
Electroscanograma este unul dintre puţinele sisteme de investigaţii medicale care poate înregistra activitatea biofizică a organismului şi în acest fel
poate vizualiza capacitatea de reglare homeostazică în relaţie cu reacţiile
biochimice (gradul de stres, funcţionarea sistemului neurovegetativ, pH-ul
extra şi intracelular, importanţa consumului de oxigen, încărcarea cu radicali liberi, gradul de funcţionare a sistemelor redox etc.).
Examinarea îşi propune să formuleze diagnostice de medicină predictivă,
oferind posibilitatea anticipării eventualelor riscuri de boală prin determinări funcţionale, precum şi urmărirea afecţiunilor existente în timpul şi
după încetarea tratamentului.
În final, aparatul face şi o ierarhizare a riscurilor de boală existente sau probabile, pe baza căreia pacientul primeşte o schemă de tratament adecvată,
cu produse naturale (şi alopate, atunci când este cazul) sau este îndrumat
pentru o aprofundare a diagnosticului într-o clinică de specialitate.
Dr. ALEXANDRU COSTESCU
Dr. CRISTINA COSTESCU

* în numărul următor, Termografia clinică
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Restituiri cu Ştefan Manea

Restituiri cu Ştefan Manea
Restituiri cu Ştefan Manea

Dreptul
la un stil de
viaţă sănătos

Restituiri cu Ştefan Manea
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Stimate d-le Manea, vă propun o ipoteză plauzibilă, în ceea ce priveşte modul
de alimentaţie modernă, atât de controversată şi stresul (tot modern), la fel
de implicat în asaltul unei patologii extrem de virulente la ora actuală. Despre ce este vorba?
Pe scurt, revoluţia tehnico-ştiinţifică ne-a
îndepărtat pe cei mai mulţi dintre noi,
oamenii, de contactul sfânt şi-atât de sănătos cu Natura. Nu cumva a sosit şi vremea unei aşa-zise “scadenţe istorice”, în
care tot revoluţia tehnico-ştiinţifică, să ne
restituie dreptul la un stil de viaţă sănătos? Adică, în concordanţă cu Natura?
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Aşa ar trebui, aşa ar fi drept şi firesc,
dacă nu ne dezminţim de ideea că am rămas, totuşi, fii ai aceleiaşi Naturi, atât de
sfârtecată, din păcate, de abuzuri, poluare, urbanizare excesivă sau lăcomie.
A sosit timpul ca şi cercetările minuţioase ale oamenilor de ştiinţă să valideze experimente îndrăzneţe în ceea
ce priveşte rolul unor compuşi biochimici, hormonali şi de altă natură,
prezenţi în corpul uman, privind nu
doar declanşarea unor afecţiuni somatice ci şi a unor boli sistemice
de natură psihică (psihiatrică).
Cine şi-ar fi putut închipui,
acum câteva decenii, că homocisteina, un hormon responsabil al agresivităţii are
şi o acţiune de deteriorare
a pereţilor coronarieni?
Iar prin extensie tot
ea, homocisteina, este
responsabilă de declan-
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Restituiri cu
Ştefan Manea
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36

Restituir
Iunie / Iulie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate

şarea unor boli cardiovasculare (hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, accident
vascular cerebral ischemic sau hemoragic, infarct cerebral, moarte subită).
Este posibil, d-le Manea, ca acest exces
de agresivitate, o formă particulară de
tulburare comportamentală, pe care îl
regăsim în “n” clişee cotidiene: pe stradă,
în familie, la şcoală, în micile comunităţi etnice sau între state, să fie datorat
- în parte - modului nesănătos: de a trăi,
de a ne alimenta, odihni sau recrea? Şi
ce-i condamnă pe cei ce au moştenit şi/
sau dobândit aşa-zisul „blestem temperamental al impulsivităţii” să se plaseze
între indivizii cu potenţial agresiv?
Fără îndoială, există un adevăr, dovedit,
care ar trebui să dea de gândit tuturor! Nu
numai oamenilor de ştiinţă, terapeuţilor
sau oamenilor legii şi ordinii.
Există relaţii de cauzalitate între furie, agresivitate, ostilitate, violenţă, care
sunt generate de multiple cauze, între
care - mai nou - se discută despre deficitul de acizi graşi omega-3:6, coenzima Q10,
aminoacizi esenţiali şi unele microelemente care separat sau împreună, conduc la
tulburările amintite.

Restituiri cu Ştefan Manea

Este însă necesară o precizare esenţială. Dacă privim agresivitatea ca o
relaţie (fie ea neadecvată) la o sursă
de stres, tot oamenii de ştiinţă avertizează că această reacţie este justificabilă (psihologic vorbind) doar în
situaţia în care agresivitatea atinge
cotele maximale din cauza unui stres
excesiv (distructiv).
Altfel, o doză rezonabilă de furie,
este chiar benefică pentru antrenarea
unui organism aflat într-o situaţie
critică. Este necesar ca şi noi, oamenii, să fim stresaţi (rezonabil însă),
pentru a apela la sursele şi resursele
adaptative, atât de esenţiale în efortul de supravieţuire!
Este suficient să ne uităm la televizor
(talk show-urile) şi constatăm cum
oameni de la care ai pretenţii, nu
sunt în stare să-şi asculte adversarul
sau chiar... partenerul de discuţie;
sunt oameni care nu pot exprima o
idee fără să se enerveze, oameni care
nu pot suport confruntarea de idei şi
care vor să aibă ultimul cuvânt. Toate acestea răspund ideii formulate de
dumneavoastră.
Aşa este! Unele cercetări recente
au indicat o posibilă legătură între lipsa de acizi graşi omega-3:6 şi furie, ostilitate, stres. Pentru această asociere
dr. Tomohito Hamazaki (Universitatea
Toyama, Japonia) şi-a selectat un grup
experimental format din studenţi, care
au fost supuşi stresului. D-sa nu a lucrat cu criminalii violenţi, despre care
se ştie că au un comportament imprevizibil, condiţionat în parte genetic, în
parte dobândit şi amplificat de stresul
existenţei acestora.
Dr. Hamazaki şi-a propus să observe dacă suplimentele de ulei de peşte vor genera mai multă temperanţă
(calm) înainte de examenele studenţilor. Experimentul a durat 3 luni (anterior examenelor). Un grup de control a
primit un produs placebo. Examinarea

Ing. Ştefan Manea la festivitatea de decernare a premiului internaţional al UE pentru
contribuţia personală la dezvoltarea integrării europene, găzduită de celebrul campus
universitar Oxford, din Marea Britanie

celor 2 grupe a confirmat că acizii graşi
(EPA, DHA) controlează ostilitatea doar
în perioadele de stres mental. Acest fenomen se studiază acum şi pentru uleiurile vegetale din in, cânepă, etc.
Stimate d-le Manea, se ştie că în numele bioeticii medicale, oamenii de
ştiinţă sunt precauţi când este vorba
de extrapolarea concluziilor unor
experimente făcute pe cobai, la oameni. Stabilirea impactului direct al
acizilor graşi omega-3:6 asupra creierului uman viu este greu de efectuat în ziua de azi. Cu toate aceste,a
experimentele pe cobai au dovedit că
animalele care primeau suplimente
au diminuată impulsivitatea şi hiperactivitatea asociate cu tulburarea
deficitului de atenţie şi hiperactivitate. Adică sindromul ADHD, atât de
frecvent la ora actuală în rândul copiilor şi adolescenţilor.
Nu doar violenţa şi agresivitatea
par a fi mai eficient controlate prin dieta cu omega-3:6. Cercetări recente
au stabilit rolul acizilor graşi în: sănătatea inimii; reducerea obezităţii; ameliorarea diabetului; creşterea imunităţii; distrugerea celulelor canceroase;
atenuarea riscului de apariţie a crizelor

depresive sau/şi a tulburărilor bipolare; creşterea puterii de concentrare a
atenţiei; tratarea schizofreniei; întinerirea creierului. Iată de ce cred că tinerele mame nu sunt informate asupra
responsabilităţii lor asupra actului creaţiei şi răspunderii faţă de viitorul copil
şi chiar faţă de sănătatea lor şi a întregii familii.
Iată d-le Manea, o provocare senzaţională, prin care acizii graşi
(omega-3:6) îşi aşteaptă confirmarea din partea prezentului şi viitorului omenirii.
În fond, sănătatea creierului este
motorul garant al “uşilor deschise” către celelalte forme de sănătate
umană: emoţională, somatică, fiziologică, spirituală. Ar fi foarte util,
pentru cititorii revistei “HOFIGAL
- Natură şi Sănătate”, să prezentaţi oferta concretă a Companiei pe
care o conduceţi, cu ales profesionalism, în acest domeniu al acizilor
graşi. Se ştie deja că orice produs
“HOFIGAL” poartă girul probităţii, responsabilităţii şi a respectului
neclintit faţă de sănătatea şi viaţa
consumatorilor!
Interviu realizat de psiholog Maria Şerban

Iunie / Iulie 2009 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate

37

Parteneriat

De ce e bine să fii membru „Pro Lex”?
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor
şi Vameşilor ,,PRO LEX” este o organizaţie constituită democratic, prin liber
consimţământ, apolitică, independentă,
cu activitate civică şi sindicală.
Organizaţia s-a constituit în vara anului 2005 şi are în prezent peste 16.500 de
membri: poliţişti (peste 13.000), poliţişti
comunitari (peste 3.000), angajaţi ai
Autorităţii Naţionale a Vămilor (aprox.
400), membri simpatizanţi.
Sindicatul „PRO LEX” este o organizaţie care se bucură de o independenţă financiară şi logistică totală faţă
de instituţiile şi autorităţile publice.
Dispune de personal angajat pe diferite specializări, autoturisme proprietatea sindicatului, spaţii de birouri dotate cu tot ce este necesar pentru buna
desfăşurare a activităţii sindicale.
Asigurarea unei transparenţe depline şi informare în timp real se realizează prin www.prolex.ro.
Acţiunile sindicale, noutăţile legislative, problemele profesionale, abuzurile unor şefi, acţiunile sportive sau
culturale, consultaţii juridice, pot fi citite în propria revistă sau pe www.revista.prolex.ro
„PRO LEX” este „vocea” membrilor
săi atunci când sunt concepute legi care îi
vizează direct. În acest sens, au fost introduse în Parlament proiecte de legi care vizează: modificarea Statutului Poliţistului
şi beneficierea de sporuri suplimentare în
cazul poliţiştilor care desfăşoară în mod
nemijlocit activităţi în stradă, de asigurare a ordinii şi liniştii publice, de prevenire
a comiterii de infracţiuni, de dirijare şi fluidizare a traficului rutier. De asemenea, s-a
negociat la Ministerul Muncii păstrarea
sporurilor şi a locurilor de muncă.
„PRO LEX” are avocaţi angajaţi pentru recuperarea drepturilor neacordate
sau pentru acordarea asistenţei juridice.
„PRO LEX” nu percepe sume de bani pentru asistarea membrilor în procese. Situaţia proceselor o aflaţi, la zi, vizitând site-ul
www.instanta.prolex.ro.
„PRO LEX” îşi reprezintă membrii în
comisiile de dialog social, în comisiile paritare şi are observatori la concursurile pentru ocuparea unor funcţii publice vacante.
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„PRO LEX” este singura organizaţie
care a ieşit în stradă, înfruntând atacurile
conducerii politice a ministerului, pentru
apărarea drepturilor poliţiştilor. Stabilitatea în funcţia publică a căpătat sens, salariile agenţilor de poliţie s-au majorat, asistenţa juridică gratuită din partea instituţiei
şi asigurarea de sănătate a poliţiştilor au

fost reglementate în preajma şi datorită
mitingurilor „Pro Lex”.
„PRO LEX” a asigurat membrii si rudele acestora de gradul I, inclusiv afinii de
gradul I, pentru deces.
„PRO LEX” a semnat mai multe acorduri de reduceri cu societăţi comerciale, oferind avantaje pentru membri. De
exemplu, în parteneriat cu HOFIGAL Export Import (prin farmaciile proprii) şi centrele sale medicale HOFIMED Bucureşti şi
CTN “Alexandra” Breaza, membrii “Pro Lex”
beneficiază de produse naturale şi servicii
medicale oferite la preţuri speciale, în baza
legitimaţiei “Pro Lex”. Calitatea de membru
poate fi dovedită oriunde şi oricând prin
legitimaţia tip card. Practic, dacă eşti posesorul legitimaţiei „Pro Lex”, nu numai că
amortizezi cotizaţia (care este mai mică decât la alte sindicate), dar chiar ieşi în câştig
folosindu-te de reducerile acordate la diferite produse si servicii. Toate aceste avantaje le puteţi afla vizitând site-ul www.reduceri.prolex.ro.
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Autocolantele cu sigla organizaţiei
sunt realizate special pentru membrii posesori de autoturisme.
„PRO LEX” se implică în asigurarea
pentru membri a unor oferte avantajoase
de petrecere a vacanţelor în ţară şi străinătate. Ofertele de turism le găsiţi la www.
turism.prolex.ro.
Pentru că a înţeles importanţa activităţilor sportive, sindicatul a sprijinit financiar sportivii de performanţă
şi a achiziţionat echipament sportiv
pe care l-a pus la dispoziţia celor dornici de sport în timpul liber. Până în
prezent au fost dotate cu echipament
sportiv 54 de grupe sindicale.
„PRO LEX”, prin liderii săi, are
iniţiative de organizare a unor acţiuni
de socializare şi petrecere a timpului
liber, concretizate prin concursuri de
pescuit, întreceri sportive, mese câmpeneşti.
„PRO LEX” se gândeşte şi la viitor, investind în diferite proiecte. Astfel, la Târgu Neamţ, în zona cu cele
mai multe obiective turistice pe km2
din România, s-a început construirea
propriului Hotel.
„PRO LEX” este materializarea
drepturilor constituţionale la liberă asociere şi liberă exprimare. Acum poţi să comunici liber pe site-ul specializat www.
prolex.ro/cuvantul-liber.
Datorită faptului că nu am făcut compromisuri pe seama membrilor, o bună
perioadă de timp, îţi trebuia curaj să devii membru „PRO LEX”, dar acum nu
eşti singur, cu tine vor fi solidari toţi ceilalţi
aproximativ 17.000 de membri care fac
parte din această familie!
NU UITA: Integritatea sindicală şi personală te protejează! „PRO LEX” te învăţă
puterea solidarităţii! „PRO LEX” este speranţa de mai bine!

Împreună vom fi mai puternici!

Eveniment

1 iunie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI
La „Casa Cernica”, Hofigal a fost alături de copiii
poliţiştilor şi vameşilor români
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi
Vameşilor ,,PRO LEX” a organizat, duminică 31 mai a.c., o „petrecere” la care au
participat copii ai membrilor acestui sindicat, dar şi numeroşi oaspeţi. Gazda acestui eveniment a fost „Casa Cernica”, o locaţie generoasă aflată, aproape de pădure,
pe malul lacului cu acelaşi nume din estul
Capitalei. Special pentru copii, petrecera a
fost însufleţită de animatori profesionişti,
care au modelat baloane, au făcut facepainting şi s-au jucat cu sărbătoriţii. Au
fost prezenţi peste 250 de copii împreună

cu părinţii şi cadrele didactice de la: Grădiniţa Prikindel, Grădiniţa Apaca, Şcoala Metropolitană A.R.C. (Academia Română pentru Copii). Concertele în aer liber i-au avut
ca oaspeţi pe membrii Trupei ProLex şi pe
simpaticii Deea & Dinu Maxer, aceştia din
urmă fiind şi prezentatorii evenimentului.
De asemenea, au fost invitaţi să urce pe
scenă şi copii talentaţi care au interpretat
piese la diferite instrumente muzicale (vioară, nai, chitară etc.). O demonstraţie de
dans a fost oferită de dansatori profesionişti. Copiii au participat la diferite jocuri şi
concursuri potrivite cu vârsta lor şi la o demonstraţie de moto şi aero modele cu radiocomandă oferită de firma sponsor Rom
Total Prest, care, de asemenea, i-a premiat
cu jucării pe câştigătorii la diferitele concursuri organizate. Sponsor oficial, firma
Hofigal a oferit, cu prilejul unei tombole special organizate, o gamă variată de
produse cosmetice şi suplimente naturale.

În parcul Herăstrău „ Copilăria în siguranţă” a dat un adevărat regal artistic
Sub egida mesajului „Copilărie în siguranţă” în Parcul Herăstrău s-a desfăşurat,
duminică 31 mai a.c., o amplă manifestare
cultural educativă dedicată Zilei Internaţionale a Copilului. Mascota evenimentului a
fost chiar Zorro, câinele poliţist, promovat
în acest an şcolar ca fiind unul dintre eroi
Poliţiei Capitalei. Zorro a participat la întâlniri cu peste 6.000 de copii. De altfel, pentru
a-l vedea pe acest erou patruped la el acasă şi pe cei 50 de colegi ai săi, labradori sau
rotweilleri, mai multe şcoli din capitală şi judeţul Ilfov au organizat excursii la unitatea
specială din Voluntari. Organizarea acestui
eveniment din Parcul Herăstrău a fost făcută de Poliţia Capitalei: Serviciul Analiză
şi Prevenire a Criminalităţii, Serviciul Poliţie
Canină, Serviciul Poliţiei de Ordine Publică,
Serviciul Criminalistic, Brigada Poliţiei Rutiere şi Inspectoratul General al Poliţiei, prin

structura de Protocol şi Institutul de Prevenire şi Psihosociologie.
Sponsorii evenimentului, pentru Poliţia
Capitalei, au fost: Corpul Naţional al Poliţistilor, Hofigal Export ImportS.A.,
Fundaţia Heron.
Cele câteva mii de copii însoţişţi de părinţi şi cadre didactice au avut bucuria de a
fi spectatori şi totodată participanţi activi
la un spectacol impresionant ca scenariu
şi atmosferă, dar şi ca amploare de forţe artistice. Pe scena amenajată din faţa Pavilionului H au evoluat timp de peste şase ore
trupe artistice de dans şi grupuri vocale, interpreţi de diferite genuri muzicale. Toate
acestea au avut în componenţă copii, elevi
din cele şase cluburi şcolare din Capitală.
Această evoluţie a cuprins 37 de momente, susţinute de 380 de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 18 ani. Toţi aceşti copii au
fost premiaţi cu dulciuri, şepcuţe şi insigne
cu Zorro. A fost un adevărat regal artistic,
în special la varietatea de culoare şi formă
a costumelor de scenă, de dans şi autenticitate muzicală.
În paralel cu spectacolul artistic s-au
defăşurat ateliere de lucru pentru copiii din
public, respectiv: tragerea cu arcul, desenarea lui Zorro pe o pânză de dimensiuni

mari, special amenajată, fotografiere, developare, obţinerea de fotografii la minut ale
copiilor împreună cu Zorro, „împrietenirea”
copiilor cu robotul pirotehnic, fotografii pe
motocicletele şi maşinile poliţiei.
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Eveniment

Campanie de prevenţie şi educaţie fitoterapeutică
În parteneriat cu Serviciul de analiză şi prevenirea criminalităţii din cadrul Poliţiei Capitalei, Hofigal S.A.,
prin prezenţa directorului general, ing. Chim. Ştefan Manea, şi-a propus să realizeze o campanie de prevenţie şi
educaţie fitoterapeutică în rândul elevilor din licee şi şcoli.
Această acţiune a debutat printr-o întâlnire a directorului
general al Hofigal cu elevi ai claselor a XII – a de la Colegiul “Mihai Eminescu”. Timp de aproape două ore, în faţa
unei asistenţe, la început, puţin distrată, apoi din ce în ce
mai atentă, dl Ştefan Manea a vorbit despre propietăţile
curative ale plantelor şi a naturii în general. Despre necesitatea firescă şi obligatorie de a ocroti mediul înconjurător. A făcut, de asemenea, aprecieri şi precizări despre ceea
ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă şi de ce, mai ales din
copilărie, trebuie evitate, fără echivoc, mâncărurile nocive,
fumatul şi consumul de alcool. Pe lângă demersul său iniţial, acela de educaţie şi prevenţie, această întâlnire a fost
şi un prilej fericit ca, pentru început şi ca introducere în atmosfera specifică şcolii, dl. Ştefan Manea să-şi aducă aminte şi să relateze despre momentele în care domnia sa fost
şi cadru didactic. A urmat o lungă serie de întrebări şi curiozităţi venite din partea elevilor prezenţi, dar şi de la cadre
didactice. Conform unui grapfic, aceste acţiuni educative
cu elevii vor continua până la finalul anului şcolar, urmând
să fie reluate din toamnă. Pe parcursul vacanţei, cu acelaşi
scop, directorul general al Hofigal se v-a întâlni în centrele şcolare de sector cu cadrele didactice.

Hofigal susţine ECO ROCK FEST
Primăria Sectorului 1 a demarat luni,
11 mai, campania Eco Rock Fest, prin
care îşi propune informarea elevilor din liceele sectorului asupra importanţei protejării mediului înconjurător, a colectării şi reciclării materialelor refolosibile.
Campania - iniţiată de Primăria Sectorului 1 în parteneriat cu Asociaţia Proiecte
Culturale - constă în 11 spectacole în liceele din sectorul 1 şi se bazează pe interacţiunea cu elevii. Fiecare acţiune va cuprinde
proiecţii cu materiale video pe tema ‘’mediul înconjurător’’, spoturi cu mesaje ecologice şi statistici privind situţia actuală a
poluării.
Alături de Primăria sector 1, în această
campanie se regăseşte şi Compania HOFIGAL Export-Import S.A., prin Departamentul Marketing. Compania noastră a
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sponsorizat cu produse naturale fiecare
eveniment care a avut loc în liceele sectorului 1 incluse în program: ‘’Ion Neculce’’,
‘’I. L. Caragiale’’, ‘’Jean Monnet’’, ‘’Aurel Vlaicu’’, ‘’Nicolae Iorga’’, ‘’Alexandru Vlahuţă’’,
‘’Sfântul Sava’’, ‘’Virgil Madgearu’’, ‘’Nicolae
Tonitza Arte Plastice”, Grupul Şcolar de Arhitectură şi Sistematizări “Ioan N. Socolescu” şi Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”.
Până la sfârşitul lunii mai 2009 , Trupa Veche va concerta şi va face alături
de Hofigal “turul” liceelor din sectorul 1 al Capitalei, în cadrul campaniei
Eco Rock Fest. Intrarea se face numai
pe bază de “bilete ecologice”: cinci peturi de plastic, un kilogram de hârtie sau
cinci doze metalice!
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Inovaţie pentru comunitate
În data de 23.05.2009 a avut loc întâlnirea organizată de Asociaţia de
Nursing din România, Şcoala postliceală sanitară “Fundeni” şi Şcoala
postliceală sanitară “Carol Davila” cu
ocazia Conferinţei Naţionale cu tema:
”Rolul Nurselor în Furnizarea Îngrijirilor de Calitate /Inovaţie pentru Comunitate” în amfiteatrul Institutului
Clinic Fundeni. La această manifestare
au fost prezente peste 250 de persoane
din domeniul medical. Compania Hofigal Export Import - Departament
Marketing, prin Dr. Sorin Mărgineanu,
a prezentat informaţii despre plantele
medicinale şi aromatice, despre produsele companiei. Au fost oferite participanţilor Revista Hofigal ”Natură şi Sănătate” şi broşurile care conţin informaţii
despre gemoderivate.

Eveniment

PREZENŢA HOFIGAL S.A. LA CONFERINŢE ŞI EXPOZIŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
B.En. A. şi Protecţia mediului înconjurător
Cea de a doua ediţie a
Conferinţei Internaţionale în
domeniul protecţiei mediului “Management and Sustainable Protection of Environment” (Managementul şi
protecţia durabilă a mediului)
a fost organizată de Universitatea “1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia în colaborare cu Asociaţia Balcanică de Mediu (Balkan Environmental Associaton
- B.En.A.). Manifestarea a fost
găzduită de Universitatea din
Alba Iulia în perioada 6-7 mai
şi a constituit o oportunitate
pentru a schimba idei, informaţii, precum şi rezultate ştiinţifice.
Deschiderea oficială a fost precedată
de ceremonia de decernare a distincţiei de
Doctor Honoris Causa domnului Prof. dr.
Fokion Vosniakos, Preşedinte B.En.A., considerat un statornic şi entuaziast susţinător
al învăţământului şi cercetării ştiintifice prin
întreaga sa activitate (ştiinţifică, publicistică,
didactică). Diploma i-a fost înmânată de către Rectorul institutiei din Alba Iulia, Prof. dr.
Moise I. Achim.
În cadrul conferinţei au fost expuse peste

200 de lucrări ştiinţifice, în cadrul a patru sesiuni tematice: managementul de mediului;
poluarea solului, a apei şi a aerului; contaminarea alimentelor, monitorizarea condiţiilor
de mediu şi calitatea datelor.
În paralel cu prezentarea lucrărilor s-a
desfăşurat o masă rotundă, intitulată: “Public Perception of the potential human impact of genetically modified organisms”
(Percepţia publică asupra impactului uman
datorat Organismelor Modificate Genetic OMG), urmare a colaborarii dintre B.En.A. şi
HOFIGAL Export Import SA Bucureşti.

SIMPOZION
NAŢIONAL
Facultatea de Farmacie din Iaşi a găzduit în perioada 20-22 mai Simpozionul
Naţional “Medicamentul de la concepere
până la utilizare” ediţia a II-a.
În tematica ştiinţifică a manifestării
Hofigal Export Import SA s-a înscris
cu următoarele teme:
Activitatea antimicrobiană a
unor noi produse vegetale cu acţiune
hipolipemiantă
Autori: Rizea Gabriela, Mihele Denisa,
Manea Ştefan, Ionescu Daniela, Dune Alina
Determinarea compoziţiei chimice a unor gemoderivate prin metoda HPLC
Autori: Raiciu Daniela, Setnic Silvia, Mihele Denisa, Manea Ştefan
Determinarea compoziţiei chimice prin metoda HPLC a unor extracte
vegetale ce intră în componenţa unui
preparat cu acţiune hepatobiliară
Autori: Ionescu Daniela, Mihela Denisa,
Manea Ştefan, Rizea Gabriela, Dune Alina

COSMETOLOGIA –
domeniu
multidisciplinar

Parapharm Expo – Health Life 2009
În perioada 19-21 mai 2009, Hofigal
Export Import S.A. a participat cu stand
la expoziţia “Parapharm Expo - Health Life
2009” din Moscova, un eveniment internaţional care a reunit producători de produse parafarmaceutice şi produse de igienă
şi ingrijire corporală, în vederea extinderii
pieţei de desfacere. Reprezentanţii
Hofigal au fost: Vera Manea - Specialist
Export, Dr. Ala Bondarciuc şi Vlad Bondarciuc.

Al 9-lea Simpozion Internaţional de
Produse Cosmetice şi Aromatizante “Cosmetologia – domeniu multidisciplinar”,
Iaşi, România / 2 - 5 iunie 2009 a fost organizat de Societatea Română a Chimiştilor Cosmetologi (SRCC) în colaborare cu
Facultatea de Inginerie Chimic şi Protecţia Mediului, a Universităţii Tehnice „Gh.
Asachi” Iaşi şi Organizaţia Patronală a Industriei Cosmetice (OPIC) din România.
La acest eveniment au fost prezente firme şi companii din domeniu cu lucrări ştiinţifice, cu stand de prezentare şi
promovare. Compania Hofigal a fost
prezentă cu două lucrări ştiinţifice: “Îngrijirea corporală şi a pielii prin gemoterapie“; “Noi produse biocosmetice pe
bază de antioxidanţi naturali”, cu stand
de prezentare, fiind şi în Comitetul de organizare. Au participat: Chim. Anca Daniela Raiciu; Ing. chim. Georgeta Alexandru;
Ing. chim. Viorica Carabela.
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Editorial

- continuare din pagina 1 -

Folosirea ceaiului de busuioc sau
a tincturii cu regularitate, mai ales la
copii şi vârstnici, conduce la o protecţie deosebită şi la o creştere a
imunităţii organismului.
Uleiul volatil de busuioc introdus
în miere, la monodoze, este un excelent:
neuroregulator asupra bulbului rahidian
decongestionant venos şi arterial
antisclerozant
antiinfecţios – antiviral (pe
stafilococi şi pneumococi, inclusiv
stafilococul auriu şi alb)
 paraziticid
 tonic şi stimulent general.
Iată proprietăţi pe care uleiul de
busuioc, unic în felul său, le are; de
aceea te poate feri chiar şi de afecţiunile molipsitoare ce pot fi prezente în aglomeraţii şi/sau colectivităţi.
Dacă părinţii ar cunoaşte efectele
benefice ale uleiului volatil de busuioc în miere (la monodoze) ar înţelege că pot să îşi ferească în orice împrejurare copiii de boli.
Bolile în care poate fi folosit uleiul
volatil de busuioc în miere:
dereglări nervoase (nervozitate, anxietate după episoade infecţioase)
scleroză în plăci (adjuvant)
afecţiuni respiratorii şi ORL
(amigdalită, bronşite catarale şi spastice)
 tulburări digestive (aerofagie, flatulenţă, gastrite, ulcere)
colite spastice
enterocolite infecţioase
insuficienţă pancreatică
insuficienţă hepato-biliară
afecţiuni cardiovasculare
tulburări genito-urinare
prostatite (congestie)
infecţii virale (encefalite virale,
poliomielită, infecţii virale tropicale,
hepatite virale A, B, non A, non B)
afecţiuni cu componentă inflamatorie (poliartrită reumatoidă,
artroze cervicale şi lombare)
boli parazitare (paraziţi intestinali)
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Astfel, uleiul volatil de busuioc
în capsule (conform prospectului)
îţi asigură confortul sănătăţii fizice şi
psihice.
Acum, puteţi înţelege de ce punerea în cameră a 10-12 picături de
ulei volatil de busuioc, pe un şerveţel, de 2-3 ori pe zi, are o mare importanţă pentru un mediu curat
Aceasta-i planta ce ne dă „APA
MARE”.
CIMBRUL DE GRĂDINĂ (Thy
mys vulgaris) sau lămâioasă conţine
minim 1% uleiuri volatile.
Acţiune:
Antiinfecţios
Antihelmintic
Diuretic
Cicatrizant
Antiparazitar
Antianorexic
Condiment şi aromatizant
Consumat în cantităţi mari este
hepatotoxic.
Uleiul volatil de cimbru are o acţiune tonică generală, este echilibrant
nervos, acţionând la nivelul scoarţei
cerebrale, este cardiotonic şi stimulent hepatocitar.
Dozat în miere, este folosit ca antiseptic general (pulmonar, genitourinar, intestinal), antispasmodic,
balsamic, bronho-dilatator, diuretic,
expectorant, stimulent general, vermifug, stimulator al leucocitozei în
bolile infectioase, hipertensiv mediu, anestezic local, uterotonic, afrodisiac.
Întrebuinţări:
Afecţiuni neuropsihice
Insuficienţă cardiacă
Epuizare nervoasă, astenie
Insuficienţă cardiacă
ORL (sinuzite, rinofaringite,
otite)
Afecţiuni respiratorii (bronşite, bronhopneumonii, pleurezii, TBC
cu bacil Koch - asociat cu antibiotice)
Infecţii digestive (bacteriene
şi virale, enterite, enterocolite bacteriene, colite parazitare, enterocolite,
aerofagii)
Infecţii urogenitale (uretrite,
cistite, vaginite)
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Reumatism poliarticular şi
artroze
Afecţiuni dermice (acnee)
ATENŢIE! Este dermocaustic, iritant pentru mucoase, nu se foloseşte
direct pe piele şi se va evita contactul cu ochii!
LAVANDA (Lavandula angustifolia) se recoltează înainte de înflorire, se usucă la maxim 35-40o C. Ceaiul
de lavandă acţionează ca:
Antimicrobian
Antifungic
Antispastic
Hipotensiv
Sedativ
Coleretic
Diuretic
Cicatrizant
Uleiul volatil de levănţică în miere de albine este una din soluţiile de
a creea linişte interioară, de a elimina
stările de iritabilitate. Dacă se va lua
împreună cu uleiul de busuioc (capsule) sau cu uleiul de salvie (capsule)
se va realiza şi o bună digestie, o protecţie a florei intestinale proprii, mărind imunitatea organismului.
O astfel de combinaţie creează
toate condiţiile pentru protecţia întregului tract digestiv, prin eliminarea gazelor şi creşterea confortului
digestiv.
Uleiul volatil din inflorescenţe
proaspete conţine peste 300 de constituenţi, din care 34% esteri, exprimaţi în acetat de linalil.
Acţiune:
Sedativă
Puternic antispastică (relaxant muscular)
Hipotensivă
Antiinflamatoare
Analgezică
Antiinfecţioasă (Stafilococus
aureus, Pseudomonas aeruginosa)

Editorial

Tonic general
Cardiotonic
Cicatrizant
Fungicid
Întrebuinţări:
Tulburări nervoase
Insomnii
Dureri cardiace
Tahicardii
Flebite şi paraflebite
Alergii
Arsuri
ORL (rinofaringite, traheite,
bronşite, sinuzite, otite)
Enterocolite infecţioase (în
miere)
Uleiul volatil de levănţică nu provoacă arsuri la contactul cu pielea.
Este extrem de utilizat în: taberele de copii, pentru protecţie, calm şi
bună dispoziie, pentru filtrele de aer
condiţionat, săli de cinema şi teatre,
deoarece măreşte atenţia şi înlătură
oboseala.
SALVIA (Salvia Officinalis). Se
utilizează vârfurile înflorite. Fortifică
întregul organism, previne atacurile
de panică, îmbunătăţeşte circulaţia
periferică este utilizată ca adjuvant
în ateroscleroză. Acţionează asupra
cortexului cerebral, mărind capacitatea de concentrare, înlătură oboseala, reface vitalitatea la vârstnici,
anulează simptomele de îmbătrânire precoce. Salvia se mai numeşte
„ochi limpezi”.
Vinul medicinal cu salvie (la monodoze de 25 ml) acţionează în surmenaj fizic şi psihic, astenie nervoasă, stimulează funcţia sexuală. De
altfel, salvia este considerată PLANTA CARE ASCUTE MEMORIA.
Toată lumea ştie că salvia (Salvia
officinalis) este o plantă aromată folosită în mod curent, mai ales la mân-

cărurile din carne de pasăre. Dar, în
general, nu se cunoaşte că ea a avut
întotdeauna un rol important în medicină. În China are o reputaţie centenară, de plantă sacră, cu efecte benefice asupra creierului, a nervilor,
a ochilor şi a glandelor. Gerard scria
că salvia este eficace „pentru a înviora simţurile şi memoria, pentru a întări tendoanele şi pentru a-i însănătoşi pe cei care suferă de tremurături ale
membrelor”.
S-a constatat că salvia acţionează
asupra cortexului cerebral, mărind
capacitatea de concentrare, ceea
ce este binefăcător în cazul oboselii
mentale. S-a constatat, de asemenea,
că ea facilitează relaxarea, în cazurile de hipersensibilitate generalizată
şi de iritaţie cerebro-spinală. T. Bartram vorbeşte cu entuziasm despre
virtuţile terapeutice ale salviei: „De
ce sunt atât de hotărât să vă trezesc
interesul pentru o plantă folosită doar
la aromatizarea mâncărurilor? Nu ştiţi
oare, că este cunoscută de secole şi că
are reputaţia că întreţine vitalitatea,
în special în cazul persoanelor vârstnice?”. Cred că dacă reproducem o parte despre salvie din cartea „Shaman.
Spiritul plantelor”, autori Howard
G.Charing şi Ross Heaven, înţelegem
adevăratele ei inegalabile virtuţi:
„Dezinfectează răni deschise, poate fi folosită într-un alambic pentru
purificarea aerului; cîndva, era folosită
în spitale pentru a ucide viruşii.
Salvia curăţă de asemenea şi gura
şi are ingrediente esenţiale folosite în
paste de dinţi şi ape de gură. Vindecă
infecţii ale gîtului, ulcere, amigdalita.
Salvia combate diareea, reduce
transpiraţia* şi căldura corporală (de
exemplu, bufeurile cauzate de menopauză).
Salvia opreşte lactaţia. Pentru înţărcarea copilului, mama ar trebui să
consume salvie. Deşi componentele
sale trec în lapte, aceasta e sigură pentru copil.
Salvia îndepărtează congestia mucoaselor, vindecă şi previne răcelile.
Intenţiile spirituale: Ce are de spus
salvia: «Eu am calitatea de a usca. Mai
toată vindecarea pe care o ofer este le-

gată de asta. Ajut acolo unde există
prea multă fluiditate. Asta poate însemna şi schimbare, confuzie, răsturnări emoţionale, nesiguranţă; în astfel de momente eu înrădăcinez şi ofer
curăţare şi protecţie. Beţi-mă, inspiraţi fumul meu, atîrnaţi-mă deasupra
uşii casei şi eu vă voi purifica şi voi opri
energiile care nu vă sînt de ajutor. Visele vă vor fi mai puternice şi vă vor arăta
viitorul, dacă dormiţi cu mine aproape. Unii spun că parfumul meu e aroma bogăţiei, eu atrag bani către voi.
Frunzele mele au forma limbii voastre, aşa că ajut la infecţiile gurii şi ale
gîtului. Numele meu (salvie — sage)
înseamnă înţelepciune şi vă aduc cunoaştere şi memorie puternică»”.
ATENŢIE: Nu consumaţi salvie în
timpul sarcinii. Evitaţi-o în cazurile
de epilepsie. (* Nu folosiţi salvia pentru a reduce transpiraţia cînd aveţi
febră).
Am prezentat foarte pe scurt cele
4 plante aromate care se găsesc şi la
noi, cu compoziţie comparabilă cu
ce este mai bun pe plan mondial.
Ameliorările date de salvie şi busuioc le aşează în vârful piramidei,
datorită conţinutului lor fitochimic
complex.
Atenţie!
 Aceste plante reacţionează la
stresul unei perioade de secetă, echilibrul compoziţiei fiind influenţat!
 Aceste plante nu se recoltează
oricând şi oricum!
 Procesele de extracţie determină CALITATEA PRODUSELOR!
Foarte multe boli ar putea
fi, dacă nu învinse, cel puţin
evitate, dacă am folosi
produse din aceste plante,
alături de cei doi STÂLPI
AI SĂNĂTĂŢII NOASTRE:
CĂTINA şi SPIRULINA.
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Răspundem cititorilor

Tratamente naturale pentru
afecţiunile hepatice, renale, ale
tubului digestiv şi colpitei miotice
D

in nou pe adresa redacţiei revistei
noastre sosesc din toate colţurile
ţării scrisori în care cititorii
noştri ne solicită sprijinul. Dorim pe
această cale să le mulţumim pentru
încrederea acordată.

“ Vă scriu din Buşteni şi doresc să îmi
recomandaţi un tratament cu produse
ale firmei Hofigal, deoarece eu am
mare încredere în ceea ce faceţi Dvs.!
Am 69 de ani şi sufăr de mai multe afecţiuni : ulcer gastro-duodenal de la vârsta de 32 ani, am un chist renal solitar,
descoperit acum 29 de ani şi sufăr de
pielonefrită cronică litiazică, hipertensiune arterială secundară, dischinezie biliară. Vă rog să-mi răspundeţi în cadrul revistei Hofigal,
pe care o citesc cu cel mai mare
nesaţ de fiecare dată când o
trimiteţi aici la magazin”.
(N.G.,69 ani , Buşteni)
În primul rând,
vă felicit pentru modalitatea
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corectă prin care ne-aţi informat trimiţând
pe adresa redacţiei o scrisoare cu un bilet de ieşire din spital (copie xerox); citind
acest document medical, am obţinut toate datele necesare referitoare la afecţiunile dumneavoastră, precum şi tratamentul
alopat recomandat la externare. În completarea acestui tratament, vă recomand
asocierea următoarelor suplimente alimentare produse de firma Hofigal:
Spirulină - capsule de 500 mg, 4 capsule pe zi (1 +2+ 1), administrate cu
30 de minute înainte de mesele principale,
20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
Coenzima Q10 (15 mg.) în ulei de
cătină - 4 capsule pe zi (1+2+1), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de
3 luni.
Hofisan - 6 capsule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de
mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
Fiamarant - 3 comprimate pe zi
(1+1+1), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de 3
luni.
Hof.Imun - 4 capsule pe zi (2+0+2),
administrate după mesele de dimineaţă şi seară, 20 de zile pe lună, timp de
3 luni.

l
l
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Gemoderivat din muguri de coacăz
negru - o monodoză pe zi, diluată în
50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de masa de
dimineaţă, zilnic, timp de 3 luni.
Gemoderivat din mlădiţe de ienupăr - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml de apă plată şi băută în 4-5
înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de
masa de prânz, zilnic, timp de 30 de zile
(prima lună) şi în a treia lună (tot timp de
30 de zile).
Gemoderivat din muguri de fag - o
monodoză pe zi, diluată în 50 ml de
apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu
15 minute înainte de masa de prânz, zilnic,
timp de 30 de zile în a doua lună de tratament (când nu se administrează la prânz
Gemoderivatul din mlădiţe de ienupăr) .
Gemoderivat din mlădiţe de mur o monodoză pe zi, diluată în 50 ml de
apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici,cu
15 minute înainte de masa de seară, zilnic,
timp de 3 luni.
Tot acest tratament durează 3 luni (o
cură completă). Dupa o lună de pauză, se
poate repeta în acelaşi mod: aceeaşi dozare,
aceleaşi produse, identic. Este recomandabil ca, după primele 3 luni de tratament, să
repetaţi analizele de sânge referitoare la insuficienta renala cronică (urocultura,
echografia abdominală

l
l
l
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pentru investigarea dimensiunilor chistului renal solitar şi să
ne contactaţi telefonic la 021/334.51.35,
interior 124, între orele 9,00-14,00, de luni
până vineri).
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
Combaterea fenomenelor inflamatorii renale şi diminuarea dimensiunilor
calculilor renali (Hof.Imun, Hofisan, gemoderivate muguri de coacăz negru, mlădiţe
de ienupăr, muguri de fag).
Combaterea simptomatologiei specifice insuficienţei renale cronice (Hof.
Imun, Hofisan, gemoderivate din mlădiţe
de ienupăr, muguri de fag).
Susţinerea funcţiei miocardului, combaterea HTA secundare, combaaterea fenomenelor de angioscleroza şi senescenţă (Spirulină, Coenzima Q10 în ulei de
cătină, Fiamarant, Gemoderivat din mlădiţe de mur).
Combaterea simptomatologiei bolii ulceroase (Spirulină, Hofisan, Fiamarant, Coenzima Q10 în ulei de cătină). În
acest scop, se mai poate asocia şi extractul
uleios (macerat) de salvie - 4 capsule pe zi
(1+2+1), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni. Au
rolul de a atenua sensibilitatea mucoasei
gastro-duodenale şi de a favoriza absorbtia nutrienţilor.
Diminuarea dimensiunilor chistului
renal solitar (Spirulină, Hof.Imun, Coenzima Q10 în ulei de cătină şi Gemoderivat
din muguri de coacăz negru).

n
n
n
n

n

În acest scop, se
mai poate asocia şi extractul uleios de urzică (cu rol în diminuarea formaţiunii), 10-14 picături de 3 ori pe
zi, administrate după mesele principale, 20
de zile pe lună, timp de 2 luni.
De asemenea vă recomand un regim axat în principal pe alimente bogate
în potasiu ( cartofi, fasole, grâu, orez, varză, curmale, struguri) sau alimente bogate în vitamina E şi vitamina P (măceşe, cătină, coacăz negru, spanac, fragi, căpşuni,
ceapă, citrice) si multe fructe (pere, alune,
dovleac, migdale dulci).
Sunt contraindicate următoarele alimente: spanac, sparanghel, ciuperci, alcool, în general alimente sărate.
Pentru informaţii suplimentare vă rog
să sunaţi la 0730087673 , zilnic , între orele
8.30 şi 16.30.După 3 luni de tratament , vă
rog să reveniţi telefonic , pentru reevaluarea clinică şi terapeutică.
Până atunci , s-auzim numai de Bine!
“Am fost la medic şi mi-a găsit ficatul
mărit, bila leneşă şi nişte chisturi la rinichi. Pentru ficat îmi recomandă să iau
hepatoprotectoare, dar eu vreau să vă
rog să-mi daţi un tratament cu plante”.
(V.M., 51 ani , Turnu Măgurele)
Pentru afecţiunile dumneavoastră, vă
recomand următoarele suplimente naturale:

l

Cătinofort - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale,
20 de zile pe lună, apoi după o pauză de 10
zile, continuaţi cu 4 capsule pe zi (1+2+1),
administrate după mesele principale , 20
de zile pe lună, timp de 2 luni.
Redigest Plus – 6 capsule pe zi
(2+2+2), administrate cu 30 minute
înainte de mesele principale, zilnic, timp
de 3 luni.

l
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MagAnghinar - 4 capsule
pe zi(1+2+1), administrate după mese, zilnic, timp de
3 luni.
Coenzima Q10 forte (30 mg.)
în ulei de cătină - 2 capsule pe
zi (1+0+1), administrate cu 30 minute înainte de mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni.
Ulei de peşte Omega 3: Omega 6 6 capsule pe zi (2+2+2) , administrate
după mesele principale, 20 de zile pe lună,
timp de 3 luni.
Flavovit C - 500 mg, 3 comprimate
pe zi (1+1+1), administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună, timp de
3 luni.
Hof.Imun - 6 capsule pe zi (3+0+3),
administrate după mesele de dimineaţă şi searã, 20 de zile pe lună, timp de
3 luni.
Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin - o monodoză pe zi, diluată în
50 ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de masa de
dimineaţă, zilnic, timp de 3 luni.
Gemoderivat din muguri de coacăz negru - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml de apă plată şi băută în 4-5
înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de
masa de prânz, zilnic, timp de 3 luni.
Gemoderivat din radicele de secară - o monodoză pe zi, diluată în 50
ml de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
mici, cu 15 minute înainte de masa de seară, zilnic, timp de 3 luni.

l
l
l
l
l
l
l

- continuare în pagina 46 -
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- continuare
din pagina 45 Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
Aport optim de vitamine, aminoacizi şi oligoelemente necesare protecţiei hepatice, menţinerii metabolismului
hepatic (Cătinofort , Redigest Plus, Maganghinar, Coenzima Q10 în ulei de cătină forte, Ulei de peşte).
Combaterea steatozei hepatice
(Cătinofort, Q10 în ulei de cătină forte, Ulei de peşte, gemoderivate din mlădiţe de rozmarin, muguri de coacăz negru, radicele de secară).
În paralel, vă recomand să reduceţi
consumul de pâine, paste făinoase, dulciuri, foitaje, prãjituri cu cremă şi frişcã,
smântână. În schimb, va trebui să consumaţi multe sucuri naturale, fructe, legume, lactate degresate, carne slabã de
peşte, cereale integrale, migdale, smochine, ulei de măsline (o lingură dimineaţa şi seara, pe stomacul gol).
Înlocuiţi oţetul cu zeamă de lămâie
(la salate), înlocuiţi zahărul cu mierea Hofimel, condimentele gen ketchup pot fi
înlocuite cu succes de pătrunjel, rozmarin, piper negru sau piper verde. Evitaţi
pe cât posibil alimentele gen fast-food,
bogate în coloranţi şi aditivi alimentari,
conservele, mezelurile, afumăturile, alcoolul (atenţie la consumul zilnic sau
ocazional de bere). Vă aştept telefonic
după 3 luni de tratament şi v-aş ruga să
repetaţi o serie de analize înainte de a
mă suna pentru reevaluarea tratamentului. Multă Sănătate!

n

n
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„În urma unui consult
medical, am fost diagnosticată cu colpită micotică. Deşi am urmat
corect tratamentul, acesta nu a avut
efect . Doresc un tratament din plante
care să mă ajute. Am mare în credere în
produsele Hofigal şi de aceea apelez
la Dvs.” (R.V.,21 ani , Medgidia)
Pentru afecţiunea care o acuzaţi, în primul rând este necesar un consult ginecologic şi reluarea tratamentului alopat,în
completarea căruia poate fi asociat următorul tratament fitoterapeutic:
Echinacea – 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de zile pe lună , timp de 3 luni.
Complet Antioxidant Hofigal – 3
comprimate pe zi (1+1+1), administrate după mesele principale, 20 de zile
pe lună , timp de 3 luni .
Coenzima Q10 în ulei de cătină – 4
capsule pe zi (1+2+1 sau 2+0+2) administrate cu 30 minute înainte de mesele
principale, 20 de zile, timp de 3 luni.
Depurin – 3 compimate pe zi(1+1+1)
administrate după mesele principale,
zilnic, timp de 3 luni.
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.
Gemoderivat din muguri de coacăz negru – o monodoză pe zi, diluată în 50 ml apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de masa
de dimineaţă , zilnic, timp de 3 luni.
Gemoderivat din muguri de ulm o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
apa plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici,
cu 15 minute înainte de masa de prânz,
zilnic, timp de 3 luni.
Gemoderivat din mlădiţe de zmeur - o monodoză pe zi, diluată în 50
ml apă plată, băută în 4-5 înghiţituri mici,

l
l
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cu 15 minute înainte de masa de seară,
zilnic, timp de 3 luni.
Ca tratament local, recomand spălături vaginale cu Plant intim soluţie, diluată 1: 10 cu apă călduţă; de regulă aceste
spălături se efectuează seară înainte de
culcare , timp de 3 luni.
De asemenea, mai poate fi adăugat
şi produsul Monofemina 1- monodoze
– ovule, aplicându-se intravaginal, seara,
după toaleta intimă cu soluţie diluată de
Plant intim.
Repet, acest tratament adjuvant se
administrează în completarea tratamentului alopat recomandat de medicul de
specialitate ( obstetrică–ginecologie sau,
eventual , dermato - venerolog).
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
Comabaterea fenomenelor infecţioase locale (Echinacea, Depurin, gemoderivate din muguri de coacăz negru,
muguri de ulm, mlădiţe de zmeur)
Menţinerea troficităţii şi integritătii
mucoasei vaginale şi a colului (Extract uleios – macerat – de salvie, Complet antioxidant, Coenzima Q10 în ulei de
cătină, Plant intim soluţie şi Monofemina
1 monodoze ovule) .
Totodată, în paralel cu acest tratament
trebuie respectată cu stricteţe evitarea raporturilor intime şi menţinerea unei igiene locale riguroase.

n
n

Dr. Teodor SISSEA

Produse Hofigal de succes

HOFISAN
Supliment alimentar opo-fito-terapic
Prezentarea produsului:
Capsule operculate conţinând 0,5 g amestec de cuticulă de pipotă de pasăre stabilizată, coada şoricelului şi pătrunjel pulbere,
tărâţe de grâu şi uleiuri esenţiale.
Compoziţia chimică:
Enzime (amilaze, lipaze, proteaze, celulaze)
aminoacizi esenţiali şi neesenţiali, acizi biliari, flavone, acizi organici, compuşi terpenici (apiol, miristicina, terpinol, felandren,
α-pinen, borneol, camfen, acid ursolic), vitamine (A, complex B, C, colină, mezoinozitol), macro şi microelemente (Na, K, Ca,
Mg, Fe, P, Mn, Cu şi S).
Acţiune:
 Previne formarea calculilor renali şi biliari şi ajută la dezagregarea şi eliminarea
acestora.
 Antiseptică şi antiinflamatoare la nivelul
aparatului reno-urinar şi a celui digestiv.
 Reglează funcţia aparatului digestiv.
 Diuretică.
 Depurativă.

HOFISIL®
Prezentarea produsului:
Flacon cu 60 comprimate ce conţin pulbere de aloe, spirulină şi ulei volatil de cimbru. Supliment alimentar pentru eliminarea excesului de grăsimi din organism
Recomandări:
În asociere cu un regim hipocaloric adecvat, HOFISIL® este recomandat ca adjuvant în combaterea obezităţii. Produsul
este un excelent depurativ, datorită aţiunii laxative, diuretice, coleretico–colagoge.
Complexul de principii active – derivaţi de
antrachinone, mucilagii, flavone, compo-

Hipocolesterolemiantă.
Uşor hipoglicemiantă.
Tonic general.
Indicaţii:
Prevenirea formării calculilor renali şi biliari. Adjuvant în tratamentul litiazei renale
şi biliare.
Adjuvant în tratamentul infecţiilor reno-urinare, în tratamentul dismicrobismului intestinal şi al indigestiilor acute.
Adjuvant în tratamentul unor stări toxice şi alergice.
Mod de administrare:
Adulţi: 2 capsule de 3 ori/zi cu 30 de minute înainte de masă; zilnic trebuie să se consume 2-2,5 l de lichid. Tratamentul se face
timp de 3 luni, de 2-3 ori/an cu 1 lună pauză între cure.
NU are contraindicaţii şi reacţii adverse.
Biolog Iuliana Crişan
Dr. Adrian Muţiu

comprimate
nentele din uleiul eteric, stimulează funcţiile de epurare ale organismului, crescând
activitatea de eliminare a toxinelor.
Precauţii:
În general, nu se recomandă folosirea produsului pe perioada sarcinii şi a alăptăarii.
Mod de utilizare:
Persoane cu greutate peste 70 kg: 2 comprimate, de două ori pe zi, dimineaţa şi seara
la culcare, timp de 45 zile.
Persoane cu greutate sub 70 kg: 2 comprimate, seara la culcare, timp de 45 zile.
Administrarea se reia după o pauză de 5
zile şi se continuă pâna la atingerea greutăţii normale.
În timpul curei se va urma un regim dietetic adecvat şi se vor intensifica activităţile
fizice.
Biolog Iuliana Crişan
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Adrese utile

Farmacii ale companiei SC HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic
de consiliere cu competenţe în apifitoterapie
CLEOFARM 1 Colentina

Şos. Colentina nr. 76, sector 2

021 – 240.28.53 Fax:021 – 241.15.41

0730.087.692

CLEOFARM 2 Crângaşi

Calea Crângaşi nr. 87, sector 6

021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93

0730.087.686

FARMACON Colţea

Str. Colţei nr. 7, sector 3

021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11

0730.087.685

HYM Malcoci

Str. Malcoci nr. 2B, sector 5

021-424.22.69/ 021-424.22.70

0730.087.687

HOFIGAL sediu

Intrarea Serelor nr. 2, sector 4

021-334.51.35/021-334.00.26;
fax: 02 1-334.59.05

0730.087.673

HOF NATURAL PLANT Giurgiu

Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu

0246-221.246

0730.087.698

SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti

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

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

-

Centre de Diagnostic si Tratament ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2

021-240.73.40/ 031-808.89.98

0730.087.694

COMPLEX Terapie Naturală
“Alexandra”

0244-34.29.75/0244-3432.96;
fax: 0244-34.30.94

0730.087.673

Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova

Farmacii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
SC PENA PLANT SRL 1
Bucureşti

Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1

021.380.77.22

0723.425.810

SC PENA PLANT SRL 2*
Bucureşti*

Şos. Turnu Măgurele Carrefour – Grand Arena

021.380.77.22

0723.425.010

TERAFARM-Tei (RICHTER 18)* Bd. Lacul Tei nr. 65, s2

021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93

0730.087.693

VICTORIA (RICHTER 23)*

Bd. N.Titulescunr.3,s1

021-311.70.43; fax: 021-312.45.30

0730.087.684

TINOS FARM Bucureşti*

Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3

021.460.37.48 021.340.02.00

0730.087.700

BELLADONA Alexandria*

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

0247 324.347

-

LIDA NATURAL Constanţa

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

0341-805.257

0721.750.903

FARMACON Constanţa*

Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51

0241-515.427

0745.855.536

EMIN & SUN Constanţa

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

0241-617.046

0745.049.234

MELISSA
Drobeta Turnu Severin*

Bd.T.VIadimirescu138,
DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi

0352-407.849

0788.220.648

POLICLINICA
Comunei Gostinari*

Com. Gostinari, jud. Giurgiu

-

0731.260.104

FARMA PLANT Craiova

Str. Unirii nr. 38-40

0251-310.020

-

ROKNET Deva

Str.Oituz nr.26

0254 222.353

0744540812

VIAFARM PLURISERV Deva

Str. Dorobanţi bl. 34, parter

354 104.626

-

Farmacia ALDEDRA
Cluj Napoca*

Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj

0264.520.090

0742.242.422

SC PLANTFARMA 1 Călăraşi

B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi

0242.318.349

0729.851.519

SC PLANTFARMA 2 Călăraşi*

Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi

0242.331.120

0728.926.801,
0764.447.419

SC PLANTFARMA 3 Călăraşi

Comuna Dragalina, Călăraşi

0242.345.454

0728.926.802

VICTORIA Câmpulung Muscel

Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1

0248.533.262

0745.115.609

* locaţii unde există medic de consiliere
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Să ne bucurăm
la ceas aniversar
La 6 iunie 1937, se năştea în Câmpia Dunării, în comuna Goicea
Mare, omul de ştiinţă Ştefan Manea, unul dintre numele ilustre de
specialişti în domeniile Bioingineriei şi Biotehnologiei.
Sunt bucuros şi fericit că acum, la ceas aniversar al naşterii sale,
pot să spun câteva cuvinte pornite dintr-un suflet sincer, ca unul care
sunt onorat că îi sunt prieten şi că suntem consăteni, având acelaşi
pământ natal.
Dealungul vieţii sale s-a dovedit a fi un bun organizator, cu o pregătire superioară şi larg orizont al cunoaşterii vieţii economice, sociale şi ştiinţifice. Aş putea spune, fără supărare, că este omul care a avut
capacitatea de a lăsa urme adânci în industria chimică şi farmaceutică, cu cele mai bune rezultate, cu reuşite şi satisfacţii impresionante.
Dar nu numai atât se potriveşte în caracterizarea personalităţii
sale complexe...
Latura sa umană este una de excepţie, pe care i-a hărăzit-o Dumnezeu, i-au insuflat-o permanent părinţii şi bunicii, dascălii, viaţa de
zi cu zi. A ştiut şi ştie să-i asculte pe oameni şi să-i ajute. Este modest,
înţelegător şi blajin.
Iubeşte oamenii cinstiţi şi onorează prietenia acestora, respectându-i şi tratându-i cu omenie şi bunăvoinţă.
Ştie să mobilizeze colaboratorii, să-i sprijine la nevoie, să-i încurajeze şi să dea orizont şi speranţă pentru ziua de mâine.
Ştie să tempereze orgoliile oamenilor valoroşi cu care lucrează,
prin tact, răbdare, diplomaţie, înţelepciune.
Nu are prejudecăţi, dogme care pot frâna bunul mers al unei
munci valoroase.
În ultimele două decenii, viaţa şi activitatea depusă de Ştefan Manea se confundă cu Hofigal, care are ca scop valorificarea plantelor medicinale din România. Produsele sunt toate realizate prin cercetare proprie, brevete proprii şi cu o dinamică impresionantă, având
astăzi peste 450 de produse, cu o dotare tehnică de excepţie, întreaga
producţie realizându-se după normele europene.
Dar societatea comercială Hofigal Export Import S.A.
şi conducerea sa nu se vor opri aici, cu siguranţă, deoarece este ştiut
că dintre cele 600.000 de specii vegetale de pe planeta noastră, numai
5% au fost studiate din punct de vedere chimic şi farmacologic şi tocmai de aceea, trebuie ţinut cont de potenţialul terapeutic imens pe
care Natura îl mai are de oferit oamenilor.
Aşa cum îi stă bine unui om de cultură, Ştefan Manea iubeşte
literatura, muzica şi arta, adăpându-se la izvoarele binefăcătoare ale
acestora.
Povesteşte cu talent şi emoţie cele văzute şi studiate în cele peste
90 de ţări vizitate, unde importante monumente ale culturii universale şi muzee cu mari bogăţii spirituale, au lăsat urme adânci în inima
şi conştiinţa sa.
A fi în prezenţa şi în dialog cu Domnia Sa este o binefacere, pentru cei ce au această posibilitate, fiind un om minunat şi înălţător.

Instantaneu în faţa Complexului „Alexandra”
De la stânga la dreapta: Nicolae Popa,
Petre Gigea-Gorun, Lili Manea,
Ştefan Manea, Liviu Ivopol

Familia Lili şi Ştefan Manea în vizită la Petre Gigea-Gorun,
ambii Cetăţeni de Onoare ai comunei Goicea, acasă, la Craiova

Eu sunt unul dintre aceşti fericiţi pământeni care, cu acest prilej,
i-am consemnat viaţa şi satul în cartea de peste 600 de pagini „Cu
Ştefan Manea în împărăţia plantelor misterioase” şi care se poate considera doar un început ...
Ceea ce a realizat până în prezent este o operă care va rezista timpului, potrivindu-se pe deplin versul lui Horaţiu din „Ode”: „Exegi
monumentum aere perennius”, adică „am desăvârşit un monument
mai tainic decât bronzul”.
Împreună cu cei apropiaţi dragului nostru Ştefan Manea, urările
mele sincere de bine şi de viaţă lungă, precum zice şi latinul: Vivat,
floreat, crescat.
Petre Gigea-Gorun
Ambasador, scriitor
Craiova, 06 iunie 2009

