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HOF LIPOMIN

Editorial

Prin normalizarea
colesterolului se evită
bolile cardiovasculare
Acest lucru se poate face cu produse
naturale, fără reacţii secundare
Colesterolul este de fapt o grăsime
modificată sub formă de alcool (sterol),
care arată ca o ceară. Nefiind uleios sau
gras, nu se dizolvă cu uşurinţă în sânge.
Cel mai mult este produs în ficat, dar în
cantităţi mici poate fi produs şi în intestinul subţire sau de către celulele altor
organe sau ţesuturi din organism.
Rolul COLESTEROLULUI este deosebit de important, deoarece se regăseşte
în membranele celulare. Acţionează ca
barieră împotriva substanţelor ce tranzitează pereţii celulari. Oferă de asemenea o
barieră protectoare pentru piele.
Colesterolul din piele previne pătrunderea în organism a unor substanţe
şi împiedică apa să părăsească organismul într-un mod alert. Corpul pierde
doar 280-400 g apă pe zi prin transpiraţie
tot datorită colesterolului. Acesta contribuie şi la formarea hormonilor steroizi,
produşi de glandele suprarenale, ovare
şi testicule. Contribuie şi la producerea
vitaminei D. Ficatul foloseşte aproximativ 80% din colesterol pentru a produce
sărurile biliare, ce sunt depozitate apoi în
vezica biliară, folosite ulterior în digestia
şi absorbţia lipidelor din alimente.
În fiecare zi în organism se produc
1500-1800 mg colesterol; din acesta numai 200-800 mg provin din alimentaţia
obişnuită. Dr. Slater arată: „colesterolul din
alimentaţie are doar un efect slab asupra
colesterolului din sânge”.
Această afirmaţie a fost confirmată
de renumitul studiu Farmington, efectuat
asupra unui lot de 437 bărbaţi şi 475 femei.
În studiu se arată ca aportul alimentar în
plasma sanguină este nesemnificativ. Se
ştie că excesul de colesterol este cauza majoră a bolilor de inimă, care debutează cu
hipertensiunea.

Un raport al Direcţiei de Sănătate Publică din SUA asupra nutriţiei şi sănătăţii afirma că hipertensiunea afectează 40 milioane de americani. Hipertensiunea cauzează
stopul cardiac şi atacurile cerebrale. Hipertensiunea este legată de bolile coronariene,
ateroscleroză şi multe alte afecţiuni.
Semnele avansate de hipertensiune includ dureri de cap, puls ridicat, respiraţie
superficială, ameţeli, tulburări de vedere.
Ateroscleroza presupune îngroşarea, întărirea şi pierderea elasticităţii pereţilor arterelor. Arterele devin obturate de plăci
de colesterol şi substanţe minerale, îngreunând circulaţia sângelui.
Ca noutate, vă anunţ că Hofigal, prin
produsul său HOF LIPOMIN, vă oferă o
cale de normalizare a valorilor colesterolului.
Produsul îmbină proprietăţile unor
extracte din plante într-un mod optim,
de punere în valoare sinergică a acestora.
Acestea sunt:
a) Un concentrat de inulină (obţinut cu
un randament foarte bun, printr-o metodă
specială) cu un grad mare de puritate.
b) Seminţe de in (şrot)
c) Ulei de in
d) Concentrat de usturoi
e) Extract de praz
a) Inulina - un polizaharid care poate fi găsit în tulpina şi rădăcina de dalie,
anghinare, nap, inula, etc.; prin hidroliză
inulina produce fructoză. S-a demonstrat
că inulina stimulează creşterea bifido- şi
lactobacteriilor, îmbunătăţeşte absorbţia
ionilor de calciu care reduc riscul de osteoporoză, reglează metabolismul lipidelor,
reduce riscul aterosclerozei la nivelul întregului sistem vascular.

Dipl. Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL
Inulina elimină din organism metalele
grele şi alte toxine şi participă la dezinflamarea mucoaselor de-a lungul tractului
digestiv. Inulina are efect reglator asupra
florei digestive, în special la nivelul intestinelor.
Componentele care însoţesc inulina
sunt fibre digerabile, care măresc conţinutul stomacului şi produc senzaţia de saţietate. Ajută la reglarea scaunului.
b) Seminţele de in
În cartea sa „Remediile naturiste ale
medicului homeopat - 113 tratamente
naturiste verificate” medicul Mark Stengler scrie că seminţele de in – folosite încă
din antichitate – au proprietăţi magice.
Inul are calităţi nutritive importante:
conţine vitaminele A, B, D, E, caroten, lecitină, foarte multe minerale şi aminoacizi.
c) Uleiul de in, aşa cum scrie şi Chase Revel în cartea sa „Medicamente miraculoase pe care nu le cunoaşteti încă”
este „o altă substanţă folosită cu succes în
temperarea diabetului; este uleiul de in, o
sursă bogată de omega-3. Deşi o alimentaţie săracă în grăsimi este recomandată pentru toată lumea, inclusiv pentru diabetici,
s-a dovedit că lipidele omega-3 conţinute în
uleiul de in măresc reacţia organismului la
inulină.
- continuare în pagina 40 -
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Hofigal Ecologic

Pentru Viitor...
Ecologic 100%
Pământul, planeta pe care locuim, este
un organism viu similar sistemului biologic
al corpului uman sănătos; sistemele de autocontrol menţin Pământul în starea în care el
poate întreţine viaţa. Intervenţia omului asupra mediului, aşa zisa dezvoltare a civilizaţiei: industrializarea, urbanizarea excesivă, duc
inevitabil la un dezechilibru climatic grav, ce
pune în pericol însăşi viaţa pe Pământ.
Viaţa pe Terra depinde de sisteme de
control critice precum:
l menţinerea proporţiei de oxigen din atmosferă
l limitarea şi controlul emanaţiilor în atmosferă de CO2 , NO2 şi alte noxe.
l limitarea poluării radioactive în apă, aer,
sol, monitorizarea şi controlul acestora
l limitarea şi monitorizarea poluării apelor,
solului şi aerului cu reziduuri industriale
l eliminarea totală a folosirii substanţelor
chimice: îngrăşăminte, pesticide, erbicide,
insecticide în agricultură şi găsirea unor
metode ecologice de combatere a dăunătorilor.

O istorie sumară a zonei în care este amplasată societatea noastră, S.C. „AROMA
PLANT” SRL, ne arată că până în urmă cu
150 ani suprafeţele erau în mare parte acoperite cu păduri, iar 1/3 din suprafaţă era cultivată cu cereale.
Odată cu dezvoltarea industrială a Europei s-a simţit nevoia creşterii producţiei de
cereale; astfel România a devenit „grânarul
Europei”. Această dezvoltare a dus la defrişări pentru a se mări suprafeţele agricole iar
nevoia de lemn pentru construcţii a grăbit
defrişarea pădurilor. După Al Doilea Război
Mondial, prin colectivizarea forţată a agriculturii, s-a accentuat defrişarea pădurilor din
zonă şi s-a trecut la un amplu program de desecări, îndiguiri etc. Toate acestea au dus la situaţia actuală:
l reducerea cantităţilor de precipitaţii
l creşterea aridităţii zonei
l încălzirea zonală (astfel, dintr-o climă temperat continentală tinde să devină o climă
excesiv continentală).
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Pe lângă cele arătate, la această stare a
lucrurilor a contribuit şi industrializarea forţată (noxele emanate de industrie – principalul poluator al zonei fiind Combinatul Chimic
Turnu Măgurele şi numărul mare de maşini
cu combustie internă).
De asemenea, după anul 1957 s-a trecut
la o agricultură intensivă, folosindu-se intens
îngrăşăminte chimice.
Rezumând, putem spune că în ultimii
150 de ani în ţară şi pentru zona noastră, în
special în ultimii 50 ani, s-a dus o politică antinatură. Continuarea acestei politici va duce
la autodistrugere.
Societatea comercială „AROMA PLANT”
SRL aplică cerinţele impuse de normele europene şi vine în sprijinul refacerii mediului
natural, al reducerii poluării de orice fel a solului, apei şi aerului, adică a mediului înconjurător.
În concordanţă cu normele de ecologizare atât a mediului cât şi a fiinţei umane, societatea noastră are două activităţi
de bază:
1. Activitatea agricolă de cultivare a
plantelor, arbuştilor, copacilor cu proprietăţi medicinale; cultivarea acestora se face
în regim ecologic sub supravegherea strictă
de către organisme autorizate şi atestate în
acest domeniu. Tehnologiile aplicate în culturi vor fi tehnologii ecologice.
2. Activitatea industrială care valorifică
plantele, floriile, mlădiţele, tuberculii şi fructele în regim ecologic.
Energia solară convertită în energie termică şi energie electrică în captatori solari şi
baterii fotovoltaice va asigura energia necesară prelucrării produselor.
Un alt aspect legat de elementul uman
este acela că produsele naturale nu sunt
toxice, au un efect sanogen (vindecător),
neavând efecte secundare asupra organismului.
Tratarea şi vindecarea unor boli cu ajutorul plantelor medicinale are o veche tradiţie
în ţara noastră. Datorită poziţiei sale geogra-
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fice şi climatice, România a fost în permanenţă zona unor vegetaţii variate şi bogate. Până
la această dată s-au identificat peste 4000 de
specii de plante, pomi şi arbuşti cu proprietăţi medicinale, fie în flora spontană, fie în
culturi.
Încă din secolul trecut, plantele noastre
medicinale, datorită acestor calităţi, au fost
din ce în ce mai apreciate şi căutate pe pieţele externe dar şi pe piaţa internă.
După cum reiese şi din prima Farmacopee Româ (1862), arsenalul terapeutic al medicinei ştiinţifice era constituit, în majoritatea
lui, din produse vegetale ca atare, precum şi
din tincturi şi extracte. Răsfoind această Farmacopee, constatăm cu uşurinţă că dintre
cele 217 produse vegetale incluse, 102 se puteau procura de la plantele care creşteau la
noi în ţară (flora indigenă).
În afară de plantele din flora spontană au existat şi mai funcţionează societăţi
care au înfiinţat culturi de plante medicinale şi le-au valorificat, cum ar fi Plafar-ul,
societate pe cale de desfiinţare. În judeţul
nostru societatea Plafar avea centru de cultivare şi colectare în localitatea Roşiori de
Vede şi cultivă pe suprafeţe mari plante ca:
muşeţel, sunătoare, coriandru, fenicul, etc.
Culturile s-au desfiinţat după anul 1990 datorită retrocedării terenurilor agricole foştilor proprietari.
Valorificarea superioară a acestor plante
medicinale până în anul 1990 se făcea de către societatea Galenica, respectiv SC Biofarm
SA Bucureşti, societate care după anul 1990
şi-a redus simţitor activitatea de prelucrare a
plantelor.
În anul 1990 s-a înfiinţat societatea comercială Hofigal Export Import SA, Bucureşti, a cărei denumire derivă din: Homeopatie - Fitoterapie – Galenice.
Societatea continuă tradiţia, dezvoltând
cultivarea şi prelucrarea plantelor cu proprietăţi medicinale, precum şi valorificarea lor
ca suplimente alimentare (ceaiuri, capsule,
comprimate, tincturi, uleiuri volatile), produse cosmetice, medicamente şi substanţe active de uz farmaceutic, etc.
Pe lângă preluarea tradiţiei româneşti activitatea continuă cu dezvoltarea culturilor,
găsirea de noi plante şi fructe cu potenţial
terapeutic şi fabricarea de produse noi omologate la nivel european, obţinute în laboratoarele de cercetare proprii.

Hofigal Ecologic

Tehnologiile de prelucrare şi cultură sunt
preluate de SC „AROMA PLANT” SRL de la SC
HOFIGAL Export - Import SA Bucureşti.
Cultivarea plantelor cu proprietăţi terapeutice în culturi dirijate şi ecologizate are
ca scop ameliorarea soiurilor (se cultivă numai soiuri certificate şi omologate, cu conţinut mare în principii active). Prin înfiinţarea
societăţii „AROMA PLANT” SRL s-a urmărit un
impact:
l social: contribuie la dezvoltarea zonelor
rurale slab dezvoltate prin asigurarea de
locuri de muncă.
l ecologic: prin folosirea energiei solare se
elimină poluarea, contribuind astfel la ecologizare, iar înfiinţarea culturilor şi plantaţiilor ecologice duce la refacerea solului.
Societatea SC AROMA PLANT SRL a fost
înfiinţată în anul 2006, cu sediul în comuna
Furculeşti, sat Furculeşti, judeţul Teleorman
şi este situată pe platoul Furculeşti – Alexandria (respectiv în Câmpia Boianului, parte din
Câmpia Română); pe şoseaua Alexandria –
Furculeşti – Turnu Măgurele; la km 14, lateral
dreapta. Suprafaţa ocupată de societate (sediul) este de 8,3 ha în interior şi deţine în exploatare agricolă o suprafaţă de circa 87 ha,
cu posibilităţi de creştere. Suprafaţa interioară a societăţii este ocupată 1 ha. cu clădiri şi
căi de acces, iar pe restul de 7 ha sunt plantaţi
arbuşti şi pomi. Pe marginea căilor de acces
sunt liziere de salcâmi şi corcoduşi.

Încă de la înfiinţare, din 2006, a avut ca
scop cultivarea plantelor, arbuştilor, copacilor şi pomilor cu proprietăţi terapeutice, precum şi prelucrarea plantelor, fructelor, seminţelor şi florilor obţinute de la acestea, pentru
obţinerea de produse cu proprietăţi terapeutice de tipul medicamentelor, suplimentelor alimentare, produselor cosmetice, şi substanţelor active de uz farmaceutic.
Societatea are două activităţi principale:
activitatea agricolă şi activitatea industrială.
Principiul care stă la baza celor două activităţi este principiul ecologizării.
Activitatea agricolă se constituie într-o fermă agricolă de circa 70 ha în exteriorul societăţii. Întreaga suprafaţă ce se cultivă
din anul 2006 este în regim ecologic. În anul

Ştefan Manea (stânga), director general Hofigal,
şi ing. Ioan Ştefănescu, director Aroma Plant

2008 – 2009 a fost în supraveghere şi conversie o suprafaţă de 48 ha, iar pentru anul
de cultură 2009 – 2010 (respectiv exterior 87
ha şi interior de 8 ha) este în conversie înregistrată în regim ecologic. Supravegherea se
face de către firma „Suoloe Salute – organismo di controllo e certificazione” din Italia. Societatea posedă Certificat de conformitate
şi înregistrare de la Direcţia Agricolă Teleorman pentru culturi în regim ecologic.
Activitatea industrială are ca scop procesarea recoltelor obţinute în culturile agricole şi transformarea lor în produse semifabricate şi produse finite. Baza energetică a
proceselor tehnologice o constituie energia
solară, energie nepoluantă şi inepuizabilă,
în sezonul cald (aprilie - octombrie). Temeiul
care a stat la baza acestei alegeri a fost potenţialul solar al zonei (zona se situează pe primul loc în ţară cu radiaţie maximă similară cu
litoralul, cu o radiaţie de până la 5113-5224
MJ/mp, conform hărţii cu radiaţia solară a României şi hărţii cu durata de strălucire a soarelui în sezonul cald pe diverse zone).
Energia ce ajunge la sol poate fi captată şi convertită în energie termică şi electrică; aşadar, anual pământul primeşte o cantitate de energie de 10 kw oră/mp, adică de
100.000 de ori mai multă decât produc toate
uzinele electrice de pe glob.
Prin industrializarea produselor agricole,
adică prin introducerea lor în procesare industrială, acestea sunt transformate în produse semifabricate ce sunt livrate ca atare la SC
HOFIGAL Export Import SA; exemplificăm:
l produse uscate şi măcinate
l produse obţinute în urma extracţiei la rece:
sucuri, uleiuri, care se folosesc în procesul
de condiţionare
l produse şi concentrate obţinute în urma
extracţiei la cald şi a concentrării, cum ar fi:
extract de anghinare, ulei volatil de mentă etc.
Controlul calitativ şi cantitativ se face la
intrarea în fabricaţie a produselor agricole, în

timpul procesării pe faze şi operaţii, precum
şi la final, la livrarea produselor. Toate tehnologiile de procesare sunt testate şi omologate în conformitate cu normele ISO: SR EN
ISO 9001:2008 – „Sisteme de management
al calităţii. Cerinţe”, SR EN ISO 14001:2005 –
„Sisteme de management de mediu. Cerinţe
cu ghid de utilizare”, SR EN ISO 22000: 2005
HACCP – „Sisteme de Management a siguranţei alimentului. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar”, SR ISO/TS 22004:
2006 – „Sisteme de management al siguranţei alimentului. Recomandări de aplicare
pentru ISO 22000: 2005
Procesarea produselor agricole specifice
SC AROMA PLANT SRL contribuie la ridicarea potenţialului agricol al judetului, contribuie substanţial la dezvoltarea zonală rurală prin crearea de noi locuri de muncă (până
în 2012, de la un personal angajat în număr
mediu de 31-35, se va ajunge la 150 de angajaţi). De asemenea, în cadrul unităţii va continua procesarea de produse ecologice cu certificare şi se vor obţine produse ecologice ce
se vor livra către SC HOFIGAL Export Import
SA şi nu numai.
Dezvoltarea societăţii cuprinde construcţia unei uscătorii solare, a unei centrale termice solare şi a unei fabrici de extracţie uleiuri.
Se urmăreşte cu precădere folosirea energiei solare, pentru conversia acesteia în energie termică. Pentru realizarea acestui obiectiv de folosire a energiei solare s-au întocmit
proiectele şi s-au obţinut toate avizele.
În concluzie, dezvoltarea societăţii Aroma Plant, care este în curs, se face fără poluarea mediului (apă, aer, sol, fără emisii de
gaze, pulberi, fără emisie de radiaţie, fără poluare sonoră), industria ce se va dezvolta va fi
ecologică 100%.
Ing. Ioan Ştefănescu
Director Aroma Plant SRL
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Sfaturi fitoterapeutice

Un panaceu al sănătăţii şi longevităţii:

OMEGA-3 şi OMEGA-6 VEGETAL

ajoritatea oamenilor sunt
convinşi că absolut toate
lipidele sunt periculoase
pentru sănă-tate. In felul
acesta, ajung să elimine din alimentaţie cele mai multe dintre „lipidele
bu¬ne”. Din păcate, acizii Omega-3 şi
Omega-6 se numară printre acestea.

Omega-3 şi Omega-6 sunt acizi
graşi indispensabili pe care
organismul uman nu îi poate
sintetiza
Înainte de toate trebuie să menţionăm
că acizii graşi Omega 3 şi Omega 6 fac parte
din marea familie a lipidelor. Mult mai cunoscute sub denumirea de materie grasă, lipidele sunt indispensabile unui regim alimentar
echilibrat.

Puţină chimie, pentru a înţelege
mai bine
În funcţie de proprietăţile chimice, acizii
graşi se împart in trei familii:
Acizi graşi saturaţi, care se întalnesc cel
mai mult in grăsimile animale (unt, cremă de
brânză, carne). Consumaţi în cantităţi mari, ei
cresc riscul apariţiei bolilor cardiovasculare.
Acizii graşi mononesaturaţi, care se găsesc in uleiul de măsline. Ei au rolul de a proteja şi prelungi viaţa arterelor.
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Acizii graşi polisaturaţi – prezenţi în
uleiul de rapiţă, cânepă, de ricin, de nuci sau
de soia şi în grăsimea de peşte, lăptuci şi seminţe de in. Aici se disting subfamiliile Omega-3 şi Omega-6. O sensibilă diferenţă de
structură le conferă proprietăţi particulare.
Acizii Omega-3 pot fi de trei feluri:
n ALA (acid alfalinoleic);
n EPA (acid eicosapentenoic);
n DHA (acid docosahexenoic)
Proprietăţile acizilor Omega-3:
lposedă numeroase calităţi benefice
pentru sistemul cardiovascular: restaurează
funcţia endotelială a arterelor si stabilizează
placa de aterom;
lprevin complicaţiile cardiovasculare:
infarctele miocardice, accidentele vasculare
cerebrale, arteritele membrelor inferioare;
lsunt buni pentru restabilirea echilibrului emoţional, pentru redobândirea optimismului, a capacitaţii de a lua decizii intr-o
manieră pozitivă, pentru creşterea energiei
şi puterii de concentrare.
Acizii Omega 3 sunt substanţe fragile,
se pot oxida in contact cu apa sau anumite
minerale, cum ar fi fierul sau cuprul; această transformare chimică produce substanţe
a căror toxicitate este încă necunoscută. De
aceea, alimentele bogate în Omega 3 trebuie consumate rapid. Este foarte important
atunci când îi consumăm să avem în sânge şi
o cantitate importantă de antioxidanţi (vitamina A, C, E, selenium şi zinc), antioxidanţi pe
care îi luăm din legume şi fructe.
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Omega-6 reprezintă o familie de acizi
graşi chiar mai importantă pentru orga¬nism,
în lipsa căreia toate beneficiile Omega-3 ar
dispărea. Acizii Omega 6 permit diminuarea
nivelulul de colesterol “rău” in sânge (LDL-colesterol).
Uleiurile vegetale din seminţe de in, cânepă şi negrilică, obţinute prin presare la
rece, sunt o sursă directă de aport al acizilor graşi Omega-3 (acid alfa-linolenic, EPA si
DHA) şi Omega-6 (acid linoleic) într-un raport (1:3) optim, echilibrat, net superior uleiului de peşte (1:4-5). Deşi sunt lipide esenţiale care se găsesc din abundenţa în creier (cca
60%) şi fac parte integrantă din membranele
celulare şi neuronale, aceşti acizi graşi Omega-3 si Omega-6 sunt obţinuţi exclusiv prin
aport alimentar deoarece organismul nu-i
poate sintetiza pentru a alimenta continuu
construirea lipidelor cerebrale şi reglarea
unor procese majore ale organismului.
Pe lângă conţinutul de Omega 6
si Omega 3 în raportul optim pentru organismul uman, de 3: 1, seminţele decorticate de cânepă conţin 30% proteine, 41% grăsime şi 15%
carbohidraţi, fibre 9,3%, iar din punct de vedere nutritiv sunt mult mai complexe decât
seminţele de soia deoarece conţin toţi aminoacizii esenţiali vitali pentru buna functionare a organismului uman. Deoarece seminţele decorticate de cânepă comună, conţin
30% proteine, din care 65% este o proteină
usoară “edestina”, acestea sunt uşor de digerat, ceea ce înseamnă că aceste seminţe
reprezintă un aliment ideal şi pentru vege-
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caracterul anti-inflamator pe care-l exercita
acesti nutrienti ajută la combaterea apariţiei premature a ridurilor, a celulitei şi a pierderii elasticitaţii pielii şi la repararea ţesuturilor
acesteia. În acelaşi timp, prin acţiunea lor vasodilatatoare şi de prevenire a formării cheagurilor de sange, acizii graşi Omega-3 ajută
la menţinerea sănătăţii, frumuseţii şi supleţii
picioarelor.

tarieni, înlocuind cu succes proteinele de origine animală. Proteinele conţinute în seminţele decorticate de cânepă comună sunt de
două tipuri: structurale (colagenul, creatina si
fibrogenul, acestea intrând în constituţia oaselor, pielii, părului şi ligamentelor) şi biologic
active (globulinele). Ca si minerale, seminţele
decorticate de cânepă comună conţin calciu,
fier, fosfor, magneziu sodiu, acestea fiind bogate şi în vitamina E. Din aceste seminţe nu
lipseşte lecitina.
Prin asocierea uleiurilor de in, cânepă şi
negrilică s-a obţinut o combinaţie naturală
vegetală, cu un conţinut ridicat de acizi graşi
esenţiali Omega-3 şi Omega-6, utilă pentru
completarea şi normalizarea dietelor dezechilibrate la adulti şi în mod special la copii.
Aceşti doi acizi graşi esenţiali au rol important în menţinera structurii sanătoase a celulor nervoase, respectiv în dezvoltarea normală a creierului la copii, în sarcină şi alăptare, în
menţinerea echilibrului hormonal.
Adolescenţii sau adulţii activi,
viitoare mămici sau bunici, pe
scurt omul din ziua de azi trebuie să facă faţă provocărilor cotidiene, iar regimul alimentar pe
care-l adoptă este deosebit de important. Grăsimile au fost puse la zid, însă este
important de ştiut că organismul are nevoie
de o serie de grăsimi benefice sănătaţii, cum
ar fi acizii graşi Omega-3 şi Omega-6.
Acizii graşi Omega-3 şi Omega-6 au serie
de acţiuni la nivelul aparatului cardio-vascular: normalizează tensiunea arterială; reduce nivelul colesterolului şi trigliceridelor din
sânge şi reechilibrează raportul dintre colesterolul rău (LDL) şi colesterolul bun (HDL),
scăzând riscul dezvoltării aterosclerozei; posedă proprietăţi antitrombotice(reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge în
arterele coronare), descreşte tendinţa de coagulare a sângelui şi îmbunătăţeşte circulaţia sanguină.
Astfel, pe perioada sarcinii, femeile au
nevoi crescute de acizi graşi Omega-3, atât
pentru sanătatea mamei cât şi a copilului.
Viitoarele mămici pot beneficia de propri-

etăţile miraculoase ale acestor grăsimi încă
de la începutul sarcinii, dar şi după sarcină,
pe timpul alăptatului când bebeluşii sanătoşi se pot bucura şi ei de acţiunea pozitivă
pe care o oferă acizii graşi Omega-3. Prevenirea naşterii înainte de termen precum şi a
depresiei postnatale a mamei, favorizarea
unui travaliu mai uşor, dezvoltarea nervoasă normală a bebeluşului, reducerea incidenţei alergiilor la noul născut, sunt doar câteva
dintre beneficiile pe care aportul suficient de
acizi graşi Omega-3 le oferă. Cercetarile arată
că nou-nascuţii alăptaţi de mame care şi-au
suplimentat aportul de acizi graşi Omega-3
înainte şi după naştere, au un coeficient de
inteligenţă semnificativ mai mare decât cel
al copiilor hraniţi artificial, iar la vârsta şcolară vor poseda aptitudini de comunicare mai
bune şi un comportament social pozitiv.
Acizii graşi Omega 3 au un impact pozitiv asupra organismului si în ceea ce priveşte cancerul, prin mecanismul de scădere a
inflamaţiei locale, prin inhibarea dezvoltării
tumorilor maligne şi prin creşterea eficienţei
chimioterapiei datorită prezenţei lor în organism.
În ceea ce priveşte osteoporoza, studiile
indică faptul că prezenţa acizilor graşi Omega-3 ajută la consolidarea oaselor prin creşterea nivelului de calciu depozitat.
În ultimii ani acizii graşi Omega-3
au fost recunoscuţi ca nutrienţi
esenţiali pentru sănătatea şi frumuseţea pielii. Pe lângă prevenirea unor boli cronice, o dietă
bogată în acizi graşi Omega-3 poate
asigura menţinerea unui aspect frumos,
tonic şi tânăr al pielii. Radicalii liberi, care
sunt prezenţi peste tot, atacă membrana celulară şi astfel rezultă o serie de compuşi chimici toxici şi inflamatori care consumă proteina esentială din piele numită colagen, iar pe
fondul unui deficit de colagen apar ridurile şi
în anumite cazuri şi alte probleme dermatologice: pielea uscată, celulită, dermatită, eczema sau psoriazisul. Rolul şi acţiunea benefică a acizilor graşi Omega-3 sunt deosebit de
importante în terapia anti-îmbatranire; astfel

Conform studiului publicat în
Journal of the American Medical Association, acizii graşi Omega-3 şi Omega-6 ar putea avea
efect asupra prelungirii vieţii celulelor din organism. Rezultatele acestui
studiu arată pentru prima dată că există o legatură între acizii graşi esenţiali Omega-3 şi
Omega-6 şi abilitatea corpului de a îmbatrani
mai încet. Cercetatorii de la University of California, San Francisco, au ţinut sub observaţie 608 pacienţi care sufereau de diverse boli
de inimă şi au descoperit că o cantitate mai
mare de Omega-3 şi Omega-6 încetinea degradarea ADN-ului telomeric. Odată cu înaintarea în vârstă, dimensiunea telomerilor
se reduce şi devin vulnerabili la diverse boli.
La începutul studiului, specialistii au masurat lungimea telomerilor din celulele albe, iar
dupa cinci ani au repetat testul. Subiecţii care
au consumat foarte puţin omega-3 aveau o
rată mare de micşorare a telomerilor, în comparaţie cu cei care au consumat mai mulţi
acizi graşi Omega-3 şi Omega-6.
În spiritul campaniei pentru asigurarea unui stil de viaţă sănătos, dl. Ing. Ştefan MANEA – Director General HOFIGAL Export
Import S.A. a autorizat cercetarea
şi dezvoltarea suplimentului alimentar
“Omega-3 si Omega-6 vegetal”.
Pentru a testa eficacitatea acestui produs, a fost iniţiat un studiu de caz, pe un lot
de 30 pacienţi, care vor fi monitorizaţi pe o
perioadă de 90 de zile, realizându-se controale clinice şi paraclinice (analize de laborator) la intervale de 30 zile, prin consemnarea
în foaia de urmărire a următoarele date subiective şi obiective:

lurmărirea simptomatologiei pacienţilor: îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi memorare, redobândirea
bunei dispoziţii, a senzaţiei de bine şi
restabilirea echilibrului emoţional ;
ldeterminarea valorilor TA;
ldeterminarea următoarelor valori serice:
1. Colesterol total: eventual fractiunile HDL-Colesterol, LDL- Colesterol, VLDL- Colesterol;
2. Trigliceride.
Dr. Iulia Hobeanu Burghiu
Monitor studii clinice
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
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Colesterolul
problemă frecventă a omului
de astăzi este şi boala de
nutriţie şi metabolism, cel
mai frecvent întâlnită fiind
dislipidemia însoţită sau nu de diabet
zaharat tip 1 sau tip 2. Acestea sunt datorate în general regimului alimentar
dezechilibrat, sedentarismului, excesului de alcool, stresului psihic cronic.
Pentru a rezolva aceste probleme legate
de creşterea colesterolului şi a trigliceridelor
în sânge trebuie să umblăm la cauze, adică
dieta, lipsa mişcării etc. La acestea se poate
adăuga un tratament medicamentos şi fitoterapia. Dintre produsele utile în acest caz
enumerăm: Hoflipomin, Colerd, Ulei de
peşte, Omega 3 & Omega 6 vegetal, precum şi Redigest, Redigest plus sau Maganghinar. Aceste produse echilibrează diferitele forme de lipide circulante în sânge şi
asigură un metabolism hepatic în favoarea
eliminării de colesterol la nivel digestiv, hepato-biliar. În studiile făcute de-a lungul timpului s-a observat că nu creşterea nivelului
de colesterol total este foarte nocivă cât mai
ales dezechilibrul între formele de lipoproteine circulante, adică HDL-Colesterol şi LDLColesterol. Astfel că este de dorit să existe
un nivel mai mare de HDL şi un nivel cât mai
mic de LDL în sânge. Procesul de aterosleroză la nivelul vaselor arteriale este strîns legat
de această creştere a lipoproteinelor ce leagă
colesterolul, sub formă de LDL-Colesterol.
Ateroscleroza produce în timp Hipertensiunea arterială şi complicaţiile de tip cardiac, renal, cerebro-vascular. Astfel apar Cardiopatia ischemică, Infarctul miocardic acut,
Accidentul ischemic tranzitor sau Accidentul vascular cerebral, boli invalidante şi cauză frecventă de deces în ţările industrializate,
inclusiv în România. Dintre toţi factorii cauzali cea mai importantă este dieta, astfel că
un regim în care predomină hrana de origi-

şi fitoterapia

ne vegetală, fructe şi legume, este un regim
care protejează organismul uman. Mişcarea,
educaţia fizică are un rol secundar în aceste cazuri când se menţine o dietă strictă vegetariană dar cum regimul alimentar este în
general mixt este nevoie şi de exerciţii fizice
pentru “a arde” surplusul de lipide la nivelul
metabolismului celular muscular. De asemenea este necesar să se evite excesul de alcool, adică peste 50 grame de alcool pur pe zi(1
litru de bere pe zi de exemplu, la un adult sănătos de cel puţin 70 kg) şi excesul de glucide, zahăr şi făinoase, care cresc Trigliceridele
şi excesul glucidelor este transformat în lipide care apoi se depun intraabdominal şi subcutanat. Din analizele pacienţilor trataţi cu
suplimente alimentare s-a observat o scadere cu 10% a valorilor colesterolului, mergând
chiar până la 20% scădere. Astfel că valori cuprinse iniţial între 300-250 mg/dl ale colesterolului total au scăzut după 2 sau 3 luni de fitoterapie la valori cuprinse între 200-240 mg/
dl. Aceste scăderi ale valorilor colesterolului
sunt încurajatoare pentru medicul fitoterapeut dar mai ales pentru pacienţii care nu vor
tratamente cu medicamente de sinteză şi vor
să se trateze numai “naturist”.
În schemele de tratament putem
folosi de exemplu:
1.Hoflipomin: 3-6 cp. pe zi,
2.Colerd: 3-6 cp. pe zi,
3.Ulei de peşte (sau Omega 3 &
Omega 6 vegetal): 6-9 cp. pe zi.

La acestea ar fi util să se asocieze Redigest
şi/sau Mag-anghinar: 3-6 cp. pe zi. La pacienţii care au şi Diabet zaharat se recomandă şi o
schemă fitoterapeutică pentru această boală, separat de cea pentru Dislipidemie(pentru
scăderea Colesterolului).
Se recomandă ca din dieta zilnică nivelul
caloric al lipidelor să fie de aproximativ 20%,
predominant cele vegetale, bogate în acizi
graşi polinesaturaţi, al proteinelor aproximativ 25% iar al glucidelor, în special polizaharide, să fie de 55%. Trebuie reamintit că întotdeauna este necesară o dietă hipocalorică
la pacienţii supraponderali, deoarece o scădere în greutate cât mai aproape de greutatea ideală atrage după sine şi o scădere a nivelului de colesterol plasmatic şi o scădere a
riscului de ateroscleroză.
Dr. Emil CRISTEA,
medic specialist M.F.
Cleofarm Colentina: 0730.087.692
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Passisclerotin
Aliatul nostru zilnic

Prezentare
de caz
Pacienta M. V., 68 de ani, diagnosticată cu: cardiopatie ischemică cronică
dureroasă, angina pectorală instabilă, infarct miocardic infero-lateral, dislipidemie, tulburare anxioasă.
Pacienta s-a prezentat la medicul fitoterapeut pentru a urma în paralel cu
tratamentul alopat prescris de medicul
cardiolog şi un tratament cu produse
Hofigal, administrat după următoarea
schemă:

assisclerotin, prin conţinutul
său echilibrat de extract uscat
de roiniţă (Melissa officinalis L., familia Lamiaceae),
extract uscat de păducel (Crataegus
monogyna Jacq. şi/sau Crataegus oxycantha L., familia Rosaceae), extract
uscat de talpa gâştei (Leonorus cardiaca L, familia Lamiaceae), cărora li se
adaugă rădăcină de valeriană (Valeriana officinalis), passiflora (Passiflorae
incarnate L.) şi coenzima Q10, asigură
o susţinere a întregului organism.
Produsul se prezintă sub formă de comprimate acoperite, fiind un supliment alimentar predozat. Acţiunea farmacodinamică atât de complexă se datorează tuturor
principiilor active din plantele conţinute în
acest produs.
Prin asocierea acestor plante din Passisclerotin se realizează un fitocomplex cu acţiune cardiotonică, de normalizare a tensiunii
arteriale, creşte debitul coronarian (vasodilatator coronarian), antiaritmică, de restabilire
a circulaţiei în zonele necrozate după infarctul miocardic. La nivel cerebral creşte vascularizaţia cerebrală, periferic are efect vasodilatator.
Are acţiune neurotonică şi sedativă asupra sistemului nervos central, antidepresivă,
miorelaxantă anxiolitică (în tulburările anxioase datorate unei condiţii medicale generale (boala), în care anxietatea este semnificativă clinic şi considerată a fi datorată efectelor
fiziologice directe ale unei boli (ex. anxietatea datorată unei boli cardiace - infarct miocardic).
Produsul este recomandat în angina pectorală, aritmii, miocardioscleroză, recuperare
după infarctul miocardic, hipertensiune arte-

rială cauzată de stres, ateroscleroză, afecţiuni
cardiace cu substrat nervos (palpitaţii, tahicardie), cardiopatie ischemică, dislipidemie,
tulburări neurovegetative specifice menopauzei, tulburări minore ale somnului.
Un rol deosebit de important al acestui
produs este de a preveni acţiunea nocivă a
radicalilor liberi asupra organismului uman,
încetinind astfel procesul de îmbătrânire.
Organizaţia Mondială a Sănăţăţii (OMS)
consideră că îmbătrânirea este un proces care
se desfăşoară de-a lungul intregii vieţi. Poate
că nu putem evita îmbătrânirea, dar în mod
sigur putem contribui la încetinirea acestui
proces. Abordând acest subiect, este necesar
să facem referire la antioxidanţi şi la radicalii
liberi. Îmbătrânirea apare atunci când celulele organismului uman sunt permanent deteriorate de atacurile continue ale unor particule numite radicali liberi. Cum pentru orice
problemă există şi o soluţie, iată că şi radicalii
şi-au găsit naşul: antioxidanţii - arsenalul de
apărare care împiedică formarea radicalilor
liberi, îi distruge şi repară deteriorările produse în organism de aceştia.
Prezenţa antioxidanţilor este vitală atunci
când ne dorim un corp sănătos.
Este necesar ca în organism să existe un
echilibru între antioxidanţi - oxidanţi (radicali
liberi) şi astfel să se evite deteriorarea severă,
instalarea a numeroase boli şi îmbătrânirea
organismului.
În concluzie, pentru a încetini procesul
de îmbătrânire trebuie să consumăm alimente, suplimente alimentare şi plante medicinale bogate în antioxidanţi.
Dr. Anamaria Alexandru
Medic apifitoterapeut
Telefon 0751-081.428
Remedium 5, Cluj Napoca
Strada Paris nr. 12 A

Passisclerotin - 3 comprimate/zi (1-1-1), administrate zilnic, după mesele principale, timp
de 3 luni
Hof Lipomin - 3 comprimate/
zi (1-1-1), administrate zilnic,
după mesele principale, timp de
3 luni
Omega 3 şi Omega 6 vegetal
- 6 comprimate/zi (2-2-2) , administrate zilnic, după mesele principale, timp de 3 luni
Gemoderivat din rădicele de
porumb -1 monodoză/zi administrată în 50 ml apă plată, cu 15
minute înainte de masă, timp de 3 luni
Gemoderivat din muguri de
sânger - 1 monodoză/zi administrată în 50 ml. apă plată, cu 15
minute înainte de masă, timp de 3 luni
Gemoderivat din muguri de
tei - 1 monodoză/zi administrată în 50 ml. apă plată, cu 15 minute înainte de masă, timp de 3 luni.
Obiectivele pe care le-am urmărit cu
această schemă terapeutică au fost următoarele:
Combaterea fenomenelor de îmbătrânire, îmbunătăţirea tonusului general al organismului, îmbunătăţirea
activităţii muşchiului cardiac prin restabilirea circulaţiei în zonele necrozate după infarctul miocardic, combaterea disfuncţiilor metabolice (scăderea
colesterolului şi a trigliceridelor) şi asigurarea aportului de nutrienţi şi substanţe bioactive necesare echilibrării
dietei, îmbunătăţirea calităţii somnului şi combaterea anxietăţii.
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Stimularea imunităţii cu ajutorul produsului

ECHINA VIT.C

istemul imunitar, prin
echilibru şi stabilitatea lui,
reprezintă un factor esenţial în
păstrarea sănătăţii. Un sistem
imunitar slăbit, creează deschideri
spre o mulţime de virusuri şi alţi agenţi
patogeni externi dăunători, care pot
ataca şi dezechilibra organismul.
În condiţiile actuale, când viaţa este mult
mai stresantă, când alimentaţia este dezechilibrată, când asistăm la o creştere a poluării
atmosferice, când activitatea fizică nu este
cea corespunzătoare, fiecare dintre noi are
nevoie de o stimulare a sistemului imunitar,
pentru păstrarea sănătăţii.
Un factor demn de remarcat în slăbirea
imunităţii sunt virozele repetate, care uneori determină reapariţia unor afecţiuni care,
în mod normal, au fost stopate. Astfel, după
o stopare îndelungată a evoluţiei unei tumori, apariţia unei viroze dezechilibrează sistemul de apărare al organismului şi, în special, imunitatea celulară, organismul tolerând
astfel extinderea rapidă a tumorii. Acesta ar
fi unul din motivele pentru care, cei care sunt
diagnosticati cu cancer trebuie, în mod deosebit, să-şi întărească sistemul imunitar, reuşind să blocheze astfel expansiunea tumorilor şi apariţia metastazelor.
ECHINA VIT C reprezintă un remediu
fitoterapic complex indicat pentru stimularea sistemului imunitar, recomandat atât copiilor, persoanelor tinere, cât şi celor vârstnice. Compoziţia sa este una de excepţie prin
asocierea pe de o parte a unor plante cu
efect imunostimulator (echinacea, extract
de roiniţă, lemn dulce) cu cele cu efect vitaminizant, de remineralizare şi fortifiere a organismului (fructe de cătină, fructe de măces, fructe de zmeur).

Fructele de cătină, prin compoziţia chimică atât de bogată şi variată se pot considera că una din cele mai bogate surse de polivitamine naturale (vitamina C, carotenoide,
vitamine din grupa B, vitaminele E, F si P, flavonoide şi antociani). De asemenea, acizii
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grasi esenţiali şi în special acizii linoleic şi linolenic au o acţiune antioxidantă care se recomandă în numeroase afecţiuni. Cătina este
un biotrofic şi un biostimulator de excepţie,
un regenerator şi un energizant dintre cele
mai puternice, calităţi datorate existenţei în
cantităţi apreciabile a serotoninei. Serotonina este cel mai important factor antistres
conţinut în fructele de cătină.
De asemenea, cătina albă protejează
pielea şi mucoasele de acţiunea nocivă a
unor radiaţii, ameliorând efectele nocive ale
chimioterapiei în cazul bolnavilor de cancer.

Fructele de măceş se remarcă printr-un
conţinut ridicat în acid ascorbic (vitamina C)
şi dehidroascorbic, având un rol important în
oxidoreducerile biologice şi în respiraţie celulară. Vitamina C este o substanţă absolut
necesară în desfăşurarea celor mai importante procese biologie:
n în răspunsul imunitar la stres şi la infecţiile
bacteriene şi virale
n sinteza hormonilor corticosuprarenali,
n tranformarea acidului folic în acid folinic şi
transferinei în feritina
n metabolizarea şi eliminarea medicamentelor administrate în plus
n contribuie la sinteza noradrenalinei şi a
substanţelor intracelulare (colagenul, matricea osoasă şi dentară)

Fructele de zmeur conţin acizi organici
(1,2-2,3%), între care predomină acidul citric,
malic, lactic şi glicolic. Aceşti acizi sunt conservaţi în organism, nu modifică alcalinitatea
sângelui şi au putere bactericidă pronunţată,
distrugând microorganismele (bacterii, ciuperci, mucegaiuri). Extractele din fructele de
zmeur sunt utile în afecţiunile pulmonare la
adulţi şi copii, în special în caz de bronşită
cronică şi amigdalite recidivante. De subliniat că prin prezenţa antocianinelor, cu
rol de inhibare a enzimelor implicate
în reacţiile inflamatorii ale organismului, fructele de zmeur intervin în vindecarea rănilor.

Echinacea creşte numărul şi activitatea
leucocitelor care luptă cu boala şi activea-
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ză substanţele chimice antivirale, cum este
interferonul. Rezultatele studiilor au arătat
eficacitatea administrării agenţilor antibacterieni din plante alături de terapia cu antibiotice. În ceea ce priveşte infecţiile virale, medicina clasică are un arsenal limitat de arme
împotriva acestora. Chiar şi o infecţie virală
simplă, cum ar fi o faringită virală, constituie
o provocare pentru medicul care se bazează
exclusiv pe antibiotice şi alte medicamente
convenţionale. Echinacea, ca şi alte plante cu
efect imunostimulator, are un efect viral direct. Prin compoziţia sa această plantă poate
activa inclusiv celulele imune care luptă împotriva tumorilor.

Roiniţa conţine acidul rosmarinic cu
efect antiinflamator şi sedativ, acţiune la care
îşi aduc contribuţia şi beta-cariofilenele şi alţi
fitocomplecşi din această plantă. S-a demonstrat că Melisa are şi o bună activitate virală
asupra Herpes Simplex, acţiune potenţată de
asocierea cu Echinacea în produsul ECHINA
VIT C.

Lemnul dulce a fost studiat în Japonia
de catre profesorul K. Yasuda şi colaboratorii
săi şi s-a pus în evidenţă faptul că tratamentul
cu lemn-dulce favorizează stagnarea hepatitelor virale. La un grup de pacienţi cu hepatita B şi C tratţti cu această plantă s-a observat
dupa zece ani o rata a cirozei şi a cancerului
hepatic semnificativ mai mică (sub 50%) decat la grupul martor. De asemenea, s-au tratat cu un extraordinar succes carcinoamele
hepatice, mai ales în faza incipientă (studiul
profesorului Arase Y.). Mai mult, această plantă s-a dovedit că stimulează secreţia de interferon - substantă folosită frecvent în tratarea
acestei afecţiuni.
În concluzie, produsul ECHINA VIT C,
conţinând plante care îşi
potenţează reciproc efectele, reprezintă un remediu valoros pentru
stimularea imunităţii de la vârste fragede
până la senectute.
Dr. Aniela Kinn
Medic specialist Medicina de Familie
Competenţă Apifitoterapie
CLEOFARM COLENTINA
Tel: 0730087692
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Boala Parkinson
tratamentul adjuvant
fitoterapeutic şi de recuperare
balneară - un pas înainte
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- continuare din pagina 9 Deci, criteriile clinice de diagnosticare al
bolii Parkinson sunt următoarele:
n expresia feţei - mască facială inertă
n existenţa tremorului braţelor în repaus,
dar şi în acţiune
n contractură şi crampe la nivelul musculaturii gâtului
n gradul de dificultate cu care se ridică de
pe scaun?
n mersul este normal sau sacadat, cu paşi
mărunţi?
n braţele se mişcă simultan, ritmic cu mişcarea picioarelor sau sunt inerte, rigide,
contractate?
n există tulburări de echilibru?
n există posturi patologice ale corpului? Rigiditate?
Din punct de vedere al tratamentului
alopat, există medicamente care stimulează
secreţia de Dopamină, printre acestea enumerându-se Levodopa, Carbidopa, Stalevo, Parcopa, apoi agonişti ai Dopaminei
(Apokin, Bromocriptină, Mirapex, Requip),
medicamente de tip anticolinergice, sau inhibitori MAO-B (Selegilina, Deprenyl) etc.
Este bine de precizat că toate aceste
medicamente alopate produc efecte secundare, dintre care enumerăm:
- hipotensiunea arterială, greaţă, vomă,
confuzie, diskinezie, senzaţia de gură uscată,
ameţeli, dureri musculare, halucinaţii, dureri
în zona pectorală etc.
În rândurile care urmează, voi insista
asupra unui tratament adjuvant fitoterapeutic şi gemoterapeutic, fără efecte secundare, combinat cu proceduri de tip
balnear, cu acţiune benefică asupra organismului bolnav. Acest tratament, cu
ajustările de rigoare privind caracteristicile particulare ale fiecărui pacient cu boala
Parkinson, este aplicat în Centrul de Terapie Naturală”Alexandra” din Breaza, judeţul
Prahova, în completarea tratamentului alopat recomandat de medicul specialist.
Pentru început, câteva date despre pacienţi: vârsta medie a fost de 75 de ani, a
predominat sexul masculin, nivel de pregătire superior, domiciliul în mediul urban,
toţi aflaţi sub tratament alopat la momentul sosirii în Complex, atât pentru boala
Parkinson, cât şi pentru alte afecţiuni asociate. Nici unul dintre aceşti pacienţi nu au
mai avut în familie cazuri de îmbolnăvire similare şi nu au venit în contact cu substanţe toxice(pesticide, herbicide) sau narcotice de sinteză. Fiind sub tratament alopat
(Madopar, Anafranil, Mirapexin, Stalevo,
Requip), simptomele cele mai frecvente acuzate de pacienţi au fost durerile de
intensitate medie spre mare la niv. articulaţiilor mari( genunchi, şold, umăr), la niv.
coloanei cervicale, toraco-lombare, tremurături ale extremităţilor, astenie fizică
şi psihică, ameţeli accentuate la schimbarea poziţiei corpului, senzaţia de slăbiciune
matinală, oboseală, tulburări de concentra-
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re şi memorie, nervozitate, uşoară dificultate în găsirea cuvintelor potrivite, uşoară
bâlbâială, mai accentuată în momentele de
oboseală psihică, mers uşor modificat, mai
nesigur pe suprafeţe accidentate, dificultate în luarea unor decizii, insomnie, constipaţie, anxietate, comportament compulsiv. Doar într-un singur caz mai deosebit au
fost semnalate tulburări de vorbire(voce
îngroşată, neclară, neinteligibilă), rigiditatea feţei, rigiditate musculară, modificări
psihce( confuzie, depresie), bradikinezie,
tulburări de echilibru şi de mers, dificultate în coordonarea şi de iniţiere a mişcărilor
de fineţe, a mersului, crampe musculare,
cârcei, acest pacient fiind după o a doua
implantare de stimulator cerebral. Dintre
bolile asociate bolii Parkinson, cele mai
frecvente au fost hipertensiunea arterială, diabetul zaharat 2, reumatismul poliarticular cronic degenerativ, boala artrozică
vertebroperiferică(coxartroza, gonartroza),
spondiloza cervicală, discopatia toracolombară, dischinezia biliară, colon iritabil,
constipaţia, afecţiuni ginecologice etc.
Toţi aceşti pacienţi, pe tot parcursul
şederii în Complexul de Terapie Naturală
„Alexandra”, în medie între 14 şi 28 de zile,
au primit următoarea asociere de produse
Hofigal, în completarea tratamentului
alopat:
Spirulină a 500 mg, doză crescândă de la 3 grame pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele
principale(ultimele cel mai târziu la orele 18), timp de 14 zile, apoi crescută progresiv până la 6-7 grame pe zi, urmând ca
această doză să fie menţinută timp de 3-6
luni, apoi menţinându-se o doză de întreţinere de 2-3 grame pe zi, pe tot restul vieţii.
Coenzima Q10 Forte Plus (60mg) în
ulei de cătină-3 (1+1+1) capsule pe zi, administrate după mesele principale, zilnic, a
la long, toată viaţa.
Ulei de Cătină capsule - 6 (2+2+2)
capsule pe zi, administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni, apoi 4 capsule (2+0+2) pe
zi, doză de întreţinere, administrată toată
viaţa, în cure de 3 luni, cu pauze de 1 lună
între ele.
Ulei de Cătină, flacon a 100 ml., se
administrează câte o linguriţă seara, înainte de culcare, în puţin ceai de sunătoare îndulcită cu miere polifloră, în cure de 3 luni
cu pauze de 1 lună între ele, toată viaţa.
Omega 3 + Omega 6 - Ulei de peşte 6 capsule (2+2+2) pe zi, administrate după
mesele principale, zilnic, fără pauze, toată viaţa.
Hof.Imun - 6 (2+2+2) capsule pe zi, administrate după mesele principale, în cure
de 3 luni, câte 20 de zile pe lună, două-maxim trei cure pe an.
Complet Antioxidant Hofigal - 6 comprimate (2+2+2) pe zi, administrate după
mesele principale, în cure de trei luni, câte
20 de zile pe lună, apoi, după o pauză de 1
lună, poate fi administrată doză de întreţinere de 4 comprimate (2+0+2) pe zi, 20 de
zile pe lună, în cure de 3 luni.
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Redigest Plus - 4 (1+2+1) comprimate
pe zi, administrate cu 30 de minute înainte
de mesele principale, zilnic, toată viaţa, în
caz de constipaţie, digestie greoaie.
Reglacid - 4 (1+2+1) capsule pe zi, administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zilnic, toată viaţa, în caz de
aciditate gastrică crescută.
Passisclerotin - 3 (1+1+1) comprimate
pe zi, administrate după mesele principale, zilnic, în caz de anxietate, depresie, toată viaţa.
Passiflora - 4 (1+1+2) capsule pe zi,
administrate după mese, zilnic, în caz de
insomnie, iritabilitate, palpitaţii, tahicardie,
sindrom de vezică iritabilă, după caz, toată viaţa.
Extract uleios (macerat) de Levănţică - 3 (1+1+1) capsule pe zi, administrate
după mese,în caz de agitaţie permanentă,
zilnic, toată viaţa.
Somn Uşor - 2 comprimate administrate cu 15 minute înainte de culcare, în caz
de inducere dificilă a somnului, la nevoie.
Condartroz - 6 (2+2+2) comprimate
pe zi, după mesele principale, zilnic, în cure
de 3 luni, pauze de 1 lună, apoi se continuă
cu doze de întreţinere de 4 comprimate
pe zi, în caz de dureri articulare, doza fiind
ajustată în funcţie de intensitatea durerii.
Gemoderivat Muguri de Arin Negru 2 (1+0+1) monodoze pe zi, diluate în puţină apă plată şi băute cu 15 minute înainte
de mesele principale, zilnic, 3 luni
Gemoderivat Mlădiţe de Mur - 3
(1+1+1)monodoze pe zi, diluate în puţină
apă plată şi băute cu 15 minute înainte de
mesele principale, zilnic, 3 luni.
Gemoderivat Muguri de Porumbar 2 (1+0+1) monodoze pe zi, diluate în puţină apă plată şi băute cu 15 minute înainte
de mesele principale, zilnic, 3 luni.
Gemoderivat Mlădiţe de Măceş - 2
(1+0+1) monodoze pe zi, diluate în puţină
apă plată şi băute cu 15 minute înainte de
mesele principale, zilnic, 3 luni.
Gemoderivat Mlădiţe de Rozmarin 2 (1+1+0) monodoze pe zi, diluate în puţină apă plată şi băute cu 15 minute înainte
de mesele principale, zilnic, 3 luni.
Gemoderivat Muguri de Mesteacăn
Pufos - 2 (1+0+1) monodoze pe zi, diluate
în puţină apă plată şi băute cu 15 minute
înainte de mesele principale, zilnic, 3 luni.
Gemoderivat Muguri de Viţă de Vie 2 (1+0+1) monodoze pe zi, diluate în puţină apă plată şi băute cu 15 minute înainte
de mesele principale, zilnic, 3 luni.
Gemoderivat Muguri de Tei Argintiu
- 3 (1+1+1) monodoze pe zi, diluate în puţină apă plată şi băute cu 15 minute înainte
de mesele principale, zilnic, 3 luni.
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
- stimularea secreţiei de Dopamină la nivelul cerebral (prin administrarea de Spirulină, Coenzima Q10 Forte Plus, Omega3 +
Omega6 - Ulei de peşte)
- diminuarea durerilor articulare, de coloană (prin administrarea de Condartroz,
Complet Antioxidant Hofigal, Gemoderi-

vat Muguri de Mesteacăn Pufos şi Viţă de
Vie, Gemoderivat Mlădiţe de Măceş)
- îmbunătăţirea circulaţiei cerebrale şi
generale (prin administrarea de Coenzima
Q10 Forte Plus, Complet Antioxidant Hofigal, Gemoderivat Mlădiţe de Rozmarin,
Mur, Măceş, Gemoderivat Muguri de Arin
Negru)
- îmbunătăţirea, stimularea imunităţii
(prin administrarea de Hof.Imun, Spirulină,
Ulei de Cătină, Gemoderivat Muguri de Porumbar)
- combaterea stării de nervozitate, agitaţie, anxietate, insomnie (prin administrarea de Passisclerotin, Passiflora, Levănţică,
Somn Uşor, Gemoderivat Mlădiţe de Rozmarin, Gemoderivat Muguri de Tei Argintiu)
- combaterea tulburărilor de digestie, hiperacidităţii, constipaţiei (prin administrarea de Spirulină, Redigest, Reglacid, Omega3 + Omega6 - Ulei de peşte)
- încetinirea fenomenelor de îmbătrânire
(prin administrarea de Spirulină, Coenzima
Q10 Forte Plus, Omega3 + Omega6 - Ulei de
peşte, Ulei de Cătină, Gemoderivat Mlădiţe
de Mur, Rozmarin, Gemoderivat Muguri de
Arin Negru)
- stimularea mecanismelor de detoxifiere
a organismului (prin administrarea de Spirulină, Complet Antioxidant Hofigal, Ulei
de Cătină, Omega3 + Omega6 - Ulei de
peşte, Gemoderivat Muguri de Mesteacăn
Pufos)
Foarte important, acestui tratament fitoterapeutic şi gemoterapeutic s-au asociat după caz şi următoarele proceduri de tip
balnear: reflexoterapia, masajul parţial de
tip sedativ sau decontracturant, împachetările cu Spirulină, kinetoterapia, băile relaxante cu hidromasaj şi aromaterapie, duşul
subacval, electroterapia. Asocietrea acestor
proceduri s-a făcut în scopul relaxării grupelor musculare afectate, a îmbunătăţirii mobilităţii articulare, rezolvării aspectelor de tip
artroză, spondiloză, discopatie, stimulării şi
creşterii controlului neuromuscular, îmbunătăţirii coordonării mişcărilor fine şi de amploare mai mare, reducerii tremurăturilor extremităţilor, sedării pacienţilor.
De remarcat că toate aceste obiective au
fost cu succes obţinute la majoritatea pacienţilor care au fost supuşi acestor asocieri
de tratament fitoterapeutic şi de recuperare balneară. De menţionat că ideal ar fi ca
pacienţii, în paralel cu tratamentul alopat
permanent, să urmeze şi tratamentul fitoterapeutic şi minim două cure Balneare de
minim 14-28 de zile în cadrul Complexului
de Terapie Naturală ”Alexandra” din Breaza,
jud. Prahova. Programările pot fi obţinute din timp la telefon 0244-343296, 0244342975, fax 0244-343094,
e-mail: ctn_
alexandra@yahoo.com; pentru informaţii
suplimentare vizitaţi site-ul www.alexandra-hofigal.ro sau telefonaţi la unul din
telefoanele enumerate mai sus.
Vă aşteptăm să veniţi la tratament.
Dr. Sissea Henri Teodor
Director C.T.N.Alexandra - Breaza Prahova
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Studii de caz

Raportarea rezultatelor studiului de caz

Testarea eficacităţii produsului

Muguri de porumbar (Prunus spinosa)
Gemoderivat 1DH (Extract glicerohidroalcoolic) la copii
ermenul de „stres” se referă
la orice reacţie faţă de un
stimul fizic, mental, social
sau emoţional care cere un
răspuns sau o schimbare a modului
în care ne desfăşurăm activitatea,
gândim sau simţim. Schimbarea este
stresantă, indiferent dacă este bună
sau rea.
Aproape toate organele şi funcţiile
organismului reacţionează la stres. Glanda pituitară creşte producţia hormonului adrenocorticotrop (ACTH), care, la
rândul său, stimulează eliberarea hormonilor cortizon şi hidrocortizon. Aceştia au efecte de inhibare a funcţionării
leucocitelor, ceea ce duce la reprimarea
răspunsului imunitar. Acest complex de
schimbări este numit răspunsul „fight or
flight” (luptă sau fugi).
Creşterea producţiei hormonilor suprarenalieni este răspunzătoare pentru
cele mai multe simptome asociate cu
stresul. Este, de asemenea, motivul pentru care stresul duce la deficienţe de nutriţie.
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Creşterea producţiei de adrenalină
determină organismul să intensifice metabolismul proteinelor, grăsimilor şi carbohidraţilor în vederea obţinerii unei
cantităţi mai mari de energie. Acest răspuns duce la eliminarea crescută a aminoacizilor, potasiului şi a fosforului; epuizează magneziul din ţesutul muscular;
depozitele de calciu se reduc.
Stresul declanşează şi eliberarea hidrocortizonului, hormon suprarenalian
reglator al tensiunii arteriale şi al metabolismului carbohidraţilor. De asemeni intervine în procesul de îmbătrânire a neuronilor şi este răspunzător de depunerile de
grăsime din partea superioară a corpului.
Mai mult, stresul creşte nivelul interleukinei-6 care este asociată cu diabetul,
artrita, cancerul, bolie cardiovasculare,
bolile parodontale, boala Alzheimer.
Datorită acestui complex de reacţii,
absorbţia nutrienţilor nu mai este eficientă. Rezultă deficite nutriţionale, în special carenţa vitaminelor din complexul B
şi a anumitor electroliţi, care se epuizează ca răspuns la stres.
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Stresul determină şi formarea de radicali liberi, care au acţiune distructivă la
nivelul membranei celulare.
Copiii sunt mult mai sensibili la
schimbări, fie ele pozitive sau negative. Evenimente aparent banale pentru
adulţi pot avea un impact major asupra
axului hipotalamo-hipofizo-suprarenalian, suprasolicitat deja de procesul de
creştere şi dezvoltare, generând scăderea apetitului, scăderea imunităţii, încetinirea ritmului de creştere şi dezvoltare,
tulburări de adaptare şcolară, ADHD.
Produsul Muguri de porumbar
(Prunus spinosa) Gemoderivat 1DH
(Extract glicerohidroalcoolic) este un
tonic şi stimulator general; activând
axul hipotalamo- hipofizo suprarenalian, este reglator al dizarmoniilor hormonale, favorizând creşterea şi dezvoltarea
armonioasă, stimulează sistemul imunitar, determinând scurtarea perioadei de
convalescenţă. Este de asemeni folosit
ca antispastic general.

Studii de caz

În acest sens, dl. Director Ştefan Manea a încurajat studiul de caz privind testarea eficacităţii produsului Muguri de
porumbar (Prunus spinosa) Gemoderivat 1DH (Extract glicerohidroalcoolic) la copii. Studiul a fost întreprins pe
un lot de 30 de pacienţi (18 fete şi 12 băieţi) cu vârste cuprinse între 5 şi 17 ani,
provenind din familii selecţionate aleator, încadraţi într-o formă de învăţământ
(grădiniţă, şcoală generală, liceu). Toţi
pacienţii prezentau greutate şi / sau talie
mai mici decât valorile normale, curbă
ponderală staţionară, apetit redus, îmbolnăviri frecvente, performanţe şcolare
sub medie; toţi membrii lotului investigat trecuseră printr-o situaţie potenţial
traumatizantă în ultimele 6 luni.
Pe toată durata studiului s-au monitorizat lunar următorii parametrii:
paraclinici:

l hemoleucogramă completă
l hemoglobinemie
l indici eritrocitari
l sideremie
l calcemie
l glicemie
l uree serică
l creatinină serică
l sumar de urină

antropometrici:

Prezentări
de caz

clinici şi comportamentali:

Pacientul G.L. în
vârstă de 8 ani,
sex feminin, G=14,3
kg, T=108 cm, palid, inapetent,
astenic, prezintă frecvente îmbolnăviri intercurente care au generat absenteism şcolar important şi
rezultate mediocre la învăţătură.
La finalul studiului G=16,1 kg,
T=109 cm, valorile hemoglobinei
şi ale sideremiei s-au normalizat,
nu a mai prezentat decât un episod de I.A.C.R.S.; frecvenţa şcolară s-a îmbunătăţit.

l talia
l greutatea

l apetitul
l aspectul tegumentelor
l starea aparatelor şi sistemelor
l performanţele şcolare
În urma studiului de caz s-au obţinut
următoarele rezultate favorabile:
creşterea rezistenţei organismului,
scăderea frecvenţei îmbolnăvirilor;
curba statulo-ponderală şi-a recăpătat aspectul ascendent;
îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
creşterea apetitului.
În cadrul lotului studiat, 72% dintre
pacienţi prezentau modificări ale hemoleucogramei; la 89% dintre aceştia hlg
s-a normalizat până la finalizarea studiului; 82% prezentau valori crescute ale
ureei şi creatininei serice; dintre aceştia
89% au ajuns la valori normale la finele
studiului; 30% dintre pacienţi au prezentat valori scăzute ale hemoglobinei serice, dintre care la 91% valorile s-au normalizat până la finalul studiului.
Dr. Anca Sofia Iliescumedic primar cu competenta in apifitoterapie
FARMACIA HYM-MALCOCI-TEL:021/424.22.69

Pacientul V.M.
în vârstă de
10 ani, sex masculin, prezintă hipotrofie statulo-ponderală, anemie feriprivă,
episoade frecvente de I.A:C.R.S.,
lambliază, rezultate şcolare mediocre.
La sfârşitul studiului s-au înregistrat: normalizarea valorilor serice
ale hemoglobinei, ureei şi creatininei, curbă ponderală cu aspect
ascendent, niciun episod de boală intercurentă, o îmbunătăţire
vizibilă a performanţelor şcolare.
Pacientul A.A.
sex feminin, 16
ani, G=33,5 kg, T=
148cm, anemie feriprivă, infecţii urinare frecvente, nu are ciclu
menstrual, caractere sexuale secundare absente.
Pe parcursul studiului apare menarha, a crescut 3cm în înălţime şi
2,4 kg în greutate şi nu a mai prezentat infecţii urinare.
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Raportarea rezultatelor studiului de caz

Testarea eficacităţii produsului

TINCTURĂ DE PĂDUCEL
Conform statisticilor efectuate
în ţara noastră, bolile cardiovasculare au crescut simţitor,
fiind în topul deceselor din
ultimul an.
Stilul de viaţă modern, prin stresul intens, sedentarismul, alimentaţia nesănătoasă, compusă în mare parte din produse tip
fast-food care, prin rafinarea şi înalt procesarea lor, devin mult prea bogate în grăsimi şi
calorii sărace sau chiar lipsite de vitamine, săruri minerale şi enzime, ceea ce duce la acumularea de grăsimi în adipocite - în celulele
tuturor organelor-şi duce la obezitate.
În timp, fiind nevoită să hrănească kilogramele suplimentare printr-o reţea vasculară mărită, inima oboseşte, tensiunea arterială creşte, arterele se încarcă şi ele cu grăsimi,
provocând cardiopatie ischemică şi chiar insuficienţă cardiacă.
Firma HOFIGAL vă pune la dispoziţie ca
adjuvant în tratamentul acestor trei afecţiuni
un produs 100% natural - TINCTURA DE PĂDUCEL 20% picături soluţie orală (Crataegi
folium cum flores) care tradiţional este utilizat
pentru a reduce nervozitatea mai ales în palpitaţii, iar la copii în tulburări de somn.
Pentru a testa eficacitatea acestui produs
a fost iniţiat un studiu de caz, pe un lot de 60
de pacienţi cu diverse patologii asociate: hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică,
insuficienţă cardiacă tip II NYHA.
Pe toată durata studiului, s-au monitorizat la un interval de 15 zile timp de 60 de zile
următorii parametri:
lnivelul tensiunii arteriale
lritmul cardiac.
În urma studiului de caz s-au observat următoarele rezultate favorabile:
scăderea tensiunii arteriale
normalizarea ritmului cardiac
îmbunătăţirea capacităţii de efort
rărirea şi chiar dispariţia palpitaţiilor
În lotul studiat 53% dintre pacienţi prezentau hipertensiune arterială asociată cu
cardiopatie ischemică, 18% insuficienţă cardiacă tip II NYHA şi 29% doar hipertensiune
arterială moderat mărită. Dintre aceştia, 86%
au avut rezultate pozitive obţinute pe parcursul studiului de caz.

Prezentări de caz
1) Pacientul S.V. în vârstă de 78 ani
având în antecedente un preinfarct,
actualmente fiind diagnosticată cu cardiopatie ischemică tip II NYHA, hipertensiune
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oscilantă şi glaucom. În urma tratamentului
efectuat cu tinctură de păducel - 15 picături
de 3 ori pe zi, tensiunea a ajuns la valori de
140/85
2) Pacientul M.T. în vârstă de 57
ani, cunoscut cu hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, steatoză
hepatică, insuficienţă curculatorie periferică, cu tratament alopat. În urma tratamentului cu tinctură de păducel, 15 picături de trei
ori pe zi după mese, timp de 60 de zile, tensiunea arterială a ajuns la valori normale, s-a
îmbunatatit circulaţia periferică şi a dispărut
angina.
3) Pacient S.C., în vârstă de 73 de
ani, diagnosticată cu cardipatie ischemică, cu hipertensiune oscilantă,
cu valori maxime de 190/110 şi 140/90, cu
obezitate moderată, nervozitate excesivă,
insomnie, bronşită cronică, sinuzită, hipotiroidie, insuficienţă venoasă, hiperaciditate
gastrică, cu tratament alopat. În urma tratamentului cu tinctură de păducel, 15 picături
de 3 ori pe zi, tensiunea arterială s-a stabilizat
la 140 /90, nervozitatea şi insomnia au dispărut, frecvenţa cardiacă s-a normalizat, durerile precordiale aproape au dispărut.
4) Pacient P.N., în vârstă de 42 de
ani, obez, diagnosticat cu hipertensiune moderată, angină moderată la
efort, bronşită cronică şi steatoză hepatică,
fără tratament alopat. În urma tratamentului
cu tinctură de păducel, 15 picături de 3 ori pe
zi, tensiunea arterială s-a normalizat şi angina a dispărut.
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5) Pacient E.P., în vârstă de 69 de
ani, cu obezitate avansată, cardipatie ischemică, hipertensiune moderată,
atacuri de panică, elefantiazis, cu tratament
alopat. În urma tratamentului cu tinctură de
păducel, 15 picături de 3 ori pe zi, tensiunea
arterială s-a stabilizat, atacurile de panică
s-au rărit, iar angorul cardiac a dispărut.
6) Pacient N.S., în vârstă de 75 de
ani, cu hipertensiune, cardiopatie
ischemică, infecţii ale tractului urinar recidivante, fumătoare de 30 de ani, palpitaţii,
depresie cu insomnie, cu tratament alopat.
În urma tratamentului cu tinctură de păducel, 15 picături de 3 ori pe zi, tensiunea arterială a scăzut la valoarea de 150/90 , iar palpitaţiile şi insomnia au dispărut.
7) Pacient S.J., în vârstă de 62 de
ani, cu hipertensiune cu valori
de 190/120, insuficienţă cardiacă tip II
NIHA, infecţii ale tractului respirator recidivante, fumătoare pasivă, dischinezie biliară,
în tratament alopat. În urma tratamentului
cu tinctură de păducel, 15 picături de 3 ori pe
zi, tensiunea arterială a scăzut la valoarea de
150/90 iar disconfortul la efort a scăzut.
În toate cazurile monitorizate, în urma
îmbunatatirii evoluţiei bolii, administrarea
TINCTURII DE PĂDUCEL a dus la micşorarea semnificativă a dozelor de glicozide cardiace recomandate de medicul alopat.
Dr. Pavel Irinel
Medic cu competenţă în apifitoterapie
Farm. HYM Malcoci Tel: 0745055706
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Studiu observaţional:

Spirulină cu extract total de cătină
Din cazuistica ultimilor 3 ani de zile, am
avut curiozitatea profesională de a realiza o
statistică privitoare la combinaţia dintre spirulină şi cătină, deoarece complexitatea de
vitamine, minerale şi antioxidanţi, a dat rezultate bune în cazul unor hepatite cu virus
B, menţinând nivelul transaminazelor în limite normale.
Hepatită virus B - 239 pacienţi dintre care
184 cu alte afecţiuni.
Din cei 239 pacienţi 204 s-au prezentat
cu valori crescute, peste limita maximă, a
transaminazelor. Din aceştia, 165 pacienţi au
beneficiat şi de tratament alopat cu diferite
tipuri de antivirale.
În toată perioada în care s-au aflat sub
observaţie unii pacienţi au preferat Spirulina, alţii au ales Cătinofort sau Se-Spirulin,
iar ceilalţi au utilizat Spirulină cu extract total de cătină.

Afecţiunile asociate în cazuistica selecţionată au fost: hipertensiune arterială, diabet
zaharat fără tratament cu insulină, osteoporoză, artroză cu diferite localizări.
În cazurile de hipertensiune a fost asociată Coenzima Q10 în ulei de cătină, de diferite concentraţii şi L-carnitin complex.
În cazurile de diabet a fost asociat Fitodiab sau Momordica.
În cazurile de osteoporoză asocierea Polivitaminelor cu Ca şi Mg, s-a făcut pentru
completarea deficitului de Ca.
În cazurile de artroză tratamentul a fost
completat cu Condartroz.
Prin observarea evoluţiei analizelor am
constatat că normalizarea valorilor transaminazelor sau scăderea acestor valori, s-a produs mult mai repede în cazurile în care s-a folosit Spirulina cu extract total de cătină.
În tabelul de mai jos se poate observa
asocierea cu diferitele produse.

Pentru acurateţea informaţiei menţionez
că aceste cazuri (239), sunt cazurile în care
evoluţia a fost favorabilă. Nu am luat în discuţie cazurile cu evoluţie liniară (staţionară)
sau defavorabilă (afecţiuni asociate, în număr prea mare).
În mod normal realizarea unui studiu pe
eşantioane mari de populaţie şi pe o anumită
afecţiune, necesită timp şi resurse financiare
considerabile.
Aceste date au caracter pur statistic şi
nu constituie studiu clinic datorită faptului
că unii dintre pacienţi nu s-au mai prezentat
pentru eventuale ajustări, ale tratamentului
iniţial.
Vom nota:
A- Hepatită virală B
B- Hipertensiune arterială
C- Diabet zaharat non insulinic
D- Osteoporoză
E- Artroză

A

A+
B

A+
C

A+
D

A+
E

A+
B+
C

A+
B+
D

A+
B+
E

A+
C+
D

A+
C+
E

Interferon

12

17

14

19

15

8

14

Fără interferon

20

9

5

8

7

3

4

A+
D+
E

A+
B+
C+
D

A+
B+
C+
E

A+
B+
C+
D+
E

20

15

2

----

16

7

6

2

----

1

----

1

2

2

Q10 în ulei de cătină (30 mg.)

9

5

8

9

3

2

2

Q10 în ulei de cătină (60 mg.)

16

6

7

8

4

2

----

L- Carntin complex

10

8

7

9

3

1

1

Fitodiab

9

6

7

9

4

2

1

Momordica

10

5

8

8

3

2

1

4

2

Polivitamine cu Ca şi Mg

27

Condartroz

14
22

12
22

7
17

7

7

2

Spirulină

17

7

4

9

5

3

6

5

3

7

3

2

---

---

Se Spirulin

3

6

6

5

6

2

3

7

5

5

1

1

2

---

Cătinofort

5

6

4

6

5

3

4

6

2

2

1

1

1

1

Spirulină cu extract total de cătină

7

7

5

7

6

3

5

4

5

3

2

3

1

1

După 6 luni de tratament am constatat că valorile transaminazelor, la pacienţii care au folosit Spirulină cu extract
total de cătină, au fost mai scăzute cu
10-35% faţă de cei care au folosit celelalte produse (Spirulină, Se-Spirulin, Cătinofort)
În concluzie, Spirulina cu extract total de cătină are o biodisponibilitate mai
mare şi ajută organismul să se refacă
mult mai repede.
Dr. Sorin Mărgineanu
Medic cu competenţă în apifitoterapie
Farm. Farmacon- Tel.:0730087680
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Produse cosmetice de succes:

Gama Hof.Viodana

sănătos şi caracteristicile acestuia: hidratare, elasticitate, fermitate, caO alimentaţie sănătoasă presupune să mănânci doar atât cât
tifelare, supleţe şi tonicitate. Elementele inestetice precum ridurile, ceare nevoie corpul tău pentru activităţile pe care le întreprinzi iar
lulita sau vergeturile sunt eliminate complet. Rezultatele trataalimentele pe care le consumi să fie asimilate integral. Excementului sunt cu atât mai rapide dacă pacientul respectă
sele generează dezechilibre şi perturbă funcţionarea
recomandările şi îndeplineşte etapele tratamentuarmonioasă a organelor interne. De asemenea,
Pielea
lui întocmai (alimente bogate în vitaminele A, B,
alimentele pe care le consumăm cresc într-o
C, E şi 2 litri de apă pe zi).
atmosferă poluată sau conţin foarte multe
şi tenul oglindesc staAceasta este regula obligatorie dacă
elemente sintetice.
rea organelor interne, fiind sănăvrem să ne păstrăm tinereţea pielii şi să
Un alt factor care amplifică acţiutoase atâta vreme cât intreg organismul
prevenim apariţia ridurilor. Pielea işi
nea celor precedenţi este stresul şi
este sănătos iar mediul în care trăim dispune
pierde elasticitatea şi începe să îmbăstilul de viaţă din societatea moderde condiţii optime pentru menţinerea sănătăţii.
trînească dacă avem o dietă săracă în
nă. Ritmul pe care îl impune socieÎn momentul actual, mediul înconjurător este foarvitaminele A, B, C, E. S-a demonstrat
tatea în activitatea fiecărui individ
te poluat iar stratul de ozon nu mai poate împiedica
că vitamina A menţine tonusul pielii,
nu reprezintă un ritm interior şi
favorizează regenerarea pielii şi prepersonal, ci o g oană zilnică conpătrunderea razelor solare nocive în atmosferă. Ceea ce
vine apariţia ridurilor cauzate de extinuă care oboseşte atât psihicul
înseamnă că trăim într-un mediu care nu ne mai poate
punerea la razele ultraviolete.
cât şi fizicul. Cel mai grav este însă
menţine sănătatea. Din aceste cauze, pielea îmbătrâAtunci când organismul nu prifaptul că, sub acţiunea acestor facneşte iar pe suprafaţa ei apar semne inestetice precum
meşte suficientă vitamina A, pielea
tori, pielea îşi pierde principalul rol:
vergeturi, celulită, depigmentări sau hiperpigmendevine uscată şi aspră. Pentru a preacela de barieră de protecţie în faţa
tări. La acestea se adaugă şi alimentaţia necoveni deficitul de vitamina A este sufifactorilor nocivi din mediu. Pentru a
respunzătoare, care nu ajută corpul să funccient să mâncăm de două ori pe săpputea reîntineri şi revigora pielea este
ţioneze la capacitate maximă, din
tămâna carne slabă de vită sau peşte.
necesar să fie îndepărtate efectele acesSurse bune de vitamina A sunt şi morcotor factori asupra corpului iar acţiunea lor
contră chiar îi îngreunează
vii, laptele, brânzeturile, ouăle. Ridurile apar
asupra pielii să fie redusă la minim.
activitatea.
atunci şi când ţesutul cutanat nu se mai regeneÎn medicina tradiţională aceste obiective se
rează. Pentru a stimula regenerarea ţesutului cutaating printr-un tratament compus din produse fitonat sunt necesare vitaminele din complexul B. Cele mai
terapeutice. Prima etapă a tratamentului presupune purifibune surse de vitamine din complexul B sunt cerealele integrale,
carea internă a organismului cu scopul de a reface structurile şi funcţilegumele cu frunze verzi (spanacul, salata verde, varza, broccoli).
ile pielii. În urma tratamentului pielea îşi recapătă aspectul unui ţesut

16

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2010 / Ianuarie 2011 l

Studii de caz

Cunoscând rolul important al
antioxidanţilor, specialiştii companiei Hofigal au creat gama de
produse cosmetice HOF.VIODANA - gamă care a cucerit numeroase medalii de aur la târguri
interne şi internaţionale. Aceste
produse cosmetice conţin ca şi
substanţe active: ulei de cătină,
Coenzima Q10, spirulină, extract
de nalbă, castan, aloe, castravete, tinctură de echinacea.

Crema
pentru îngrijirea
gâtului care are în com-

poziţie extract castan, extract
nalbă, Coenzima Q10, ulei de cătină. Este indicată la orice vârstă,
pentru întreţinerea zonelor deshidratate şi ridate ale pielii gâtului. Se
aplică dimineaţa şi seara, prin masare
uşoară a zonelor deshidratate şi ridate
a pielii gâtului. Prin asocierea extractului de castan, de nalbă şi a uleiului de
cătină cu Coenzima Q10 este potenţată
acţiunea sinergică a unor principii bioactive prezente în aceste extracte.
Produsul are rol de protejare, calmare, regenerare, întreţinere,
cicatrizare, antiinflamatoriu
şi de decongestionare a
pielii gâtului.

Crema antirid
care are în compoziţie ulei
de cătină, biomasa Spirulina
platensis, Coenzima Q10 şi este
indicată la orice vârsta şi pentru
orice tip de piele, în mod special
pentru întreţinerea tenurilor uscate şi deshidratate, pentru prevenirea apariţiei ridurilor. Se aplică dimineaţa şi seara, pe pielea demachiată
şi curaţată. Pielea devine netedă,
catifelată, menţinându-şi nivelul
normal de hidratare.

Laptele
demachiant con-

ţine ulei cătină, Coenzima Q10, extract de muşeţel.
Este indicat la orice vârstă.
Prin asocierea uleiului de cătină cu Coenzima Q10 şi extractul
de muşeţel se realizează un produs care foloseşte în mod deosebit
la demachierea şi curătarea tenului
atât de impurităţile acumulate în timpul zilei cât şi de machiajul corector utilizat. Pielea capătă un aspect distins,
proaspăt, natural.

Laptele
pentru îngrijirea corpului con-

ţine ulei cătină, Coenzima Q10. Produsul este
indicat la orice vârstă pentru întreţinerea delicată a
Gel
pielii corpului. Se aplică dicontur ochi care
mineaţa şi seara, prin masaare în compoziţie
re uşoară a pielii corpului. Prin
tinctura de echinaceasocierea uleiului de cătină cu
ea, ulei de cătină, CoenCoenzima Q10 este potenţată
zima Q10 şi este destinat
acţiunea sinergică a compopentru hidratarea normanentelor bioactive prezente
lă a zonei oculare. Se aplică
în procesul de regenerare a
în jurul ochilor şi pe pleoape,
celulelor epidermei şi de
prin mişcări circulare, dimiîncetinire a fenomenuneaţa şi seara, după demachiere.
lui de îmbătrânire a
Complexul tincturii de echinaceea cu
pielii.
uleiul de catină, asociat cu Coenzima Q10
acţionează sinergic în lupta împotriva
radicalilor liberi, responsabili procesului de îmbătrânire prematură sau
accelerată, dar şi de prevenire a
formării cearcănelor.
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- continuare din pagina 17 Gama de produse cosmetice HOF.VIODANA a fost creată şi la
monodoze fără conservanţi. Studii recente efectuate în SUA şi Marea
Britanie au semnalat existenţa unor compuşi toxici în produsele cosmetice. Substanţele analizate în principal au fost parabenii, compuşi
sintetici inclusi în aproape toate categoriile de produse cosmetice. Parabeni folosiţi cel mai frecvent sunt: methylparaben, ethylparaben, propylparaben şi butylparaben. Mai rar vom găsi: isobutylparaben, isopropylparaben, benzylparaben. Unii parabeni sunt folosiţi şi în industria
alimentară, sub forma recognoscibila de E-uri: methylparaben (E218),
ethylparaben (E214), propylparaben (E216).
Parabenii se absorb rapid, sunt metabolizaţi si apoi eliminaţi, însă
anumite cantităţi rămân depozitate în organism şi pot afecta sănătatea. În interiorul organismului nostru, parabenii se comportă ca şi propriii noştri hormoni (estrogenul), perturbând astfel sistemul endocrin
(hipotalamusul, ovarele, tiroida).
Acţiunea lor este relativ slabă, însă acumulată în timp ea devine
ameninţătoare. În anul 2004, oamenii de ştiinţă britanici au descoperit parabeni care se aflau în tumorile mamare a 19 din 20 femei supuse studiului.
S-a găsit prin cercetări repetate că forma cea mai bună pentru un
produs cosmetic este cea sub formă de monodoze, iar crema din interior nu conţine conservanţi. De ce fără conservanţi şi de ce sub formă
de monodoze (un ambalaj foarte nou şi performant, de unică întrebuinţare) este o întrebare la care există un răspuns simplu şi eficient.
Prin utilizarea unui ambalaj obişnuit (binecunoscutul borcan de
cremă) conţinutul se poate impieta printr-o manipulare necorespunzătoare, introducerea degetului în borcan de câte ori ai nevoie să foloseşti produsul, şi mai târziu dacă nici operculul ataşat nu este etanş iar
locul de păstrare este inadecvat constaţi că emulsia a căpătat un aspect grunjos şi nesănătos. Monodozele care conţin produse cosmetice fără conservanţi înseamnă un alt concept şi o altă cale de a ne îngriji
frumos şi sănătos. Aceste tipuri de produse cosmetice au fost testate
printr-un studiu complex după cum urmează.

SCOPUL ŞI PRINCIPIUL STUDIULUI
Acest studiu a avut ca scop să verifice acceptabilitatea cutanată şi
să evalueze eficacitatea şi calităţile cosmetice pentru produsul HOF.
VIODANA – Cremă pentru prevenirea şi atenuarea ridurilor după
aplicări repetate pe faţă inclusiv pe zona de contur ochi, în condiţii
normale de utilizare, timp de 28 de zile consecutive.
Acceptabilitatea a fost:
- verificată în fiecare zi, de către subiecţi, la domiciliu
- controlată dupa examinarea vizuală a zonei experimentale, de
către dermatolog sau de către tehnicianul principal, şi după chestionarea subiecţilor.
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Efectul antirid al produsului a fost evaluat obiectiv prin compararea reliefului pielii, dupa luarea mulajelor pe o labă a gâştii şi prin
analiza computerizată a imaginilor cu software-ul VisiolineÒ de la Courage Khazaka în colaborare cu Monaderm, înainte de aplicarea produsului şi dupa utilizarea acestuia timp de 28 de zile.
Calităţile cosmetice si eficacitatea produsului testat au fost apreciate subiectiv, folosind un chestionar ţintă la finalul studiului.
DATA DE REALIZARE A STUDIULUI: 30 ZILE
SUBIECŢI
- Număr de subiecţi definiţi în protocol : 20
-Număr de subiecţi ale caror date au fost prelucrate: 21 pentru evaluare acceptabilitate şi calităţi cosmetice şi 18 pentru eficacitate (21 subiecţi incluşi, nici o retragere si nici o excludere dar pentru 3 subiecţi cu ref. 8, 11 şi 20 replicile au fost neexploatabile).
Criterii specifice de includere
• vârsta: 45-60 ani
• sex: feminin
• fototip (Fitzpatrick): I – V
• tip de piele pe faţă: toate tipurile de piele
• piele îmbătrânită pe faţă cu un status al ridurilor moderat, în conformitate cu următoarea scală:
0 –fără riduri şi/sau riduri fine
1 – status uşor al ridurilor
2 – status moderat al ridurilor şi cel puţin o labă a gâştii,
3 - status moderat al ridurilor şi laba gâştii la ambii ochi
-utilizatori obişnuiţi sau ocazionali de produse de îngrijire facială.

REZUMATUL METODOLOGIEI
Condiţiile experimentale au fost următoarele:
Arie
experimentală
Faţa inclusiv zona
de contur ochi

Mod de utilizare
a produsului

Aplicări la sediul
firmei

Aplicări la domiciliu
Frecvenţă/durată

Aplicarea produsului ca atare pe toată
faţa, prin masaj digital uşor, de două
ori pe zi, dimineaţa
şi seara, insistânduse pe zona de contur ochi

Prima aplicare în
Z1 de către subiect
sub controlul tehnicianului principal,
după luarea replicii

A doua aplicare în
Z1, seara din Z2
până în Z28 de două
ori pe zi, dimineaţa
şi seara,timp de 27
de zile consecutive
+/- 2 zile

Subiecţii au fost rugaţi să noteze în fiecare zi orice reacţie observată şi orice senzaţie de disconfort simţită în fişa individuală de observaţie care le-a fost dată la începutul studiului.
Examinarea pielii a fost realizată de către dermatolog sau de către
tehnicianul principal.

Studii de caz

Această examinare a fost realizată vizual, în lumina naturală, la începutul studiului şi după 4 săptămâni de utilizare a produsului.
În acelasi timp cu examinările clinice realizate după utilizarea produsului, fiecare subiect a fost chestionat despre posibilele reacţii de
disconfort pe care le-a simţit.

Efectul antirid exemplificat pe subiecţi umani

Evaluarea efectului antirid prin analiza imaginilor mulajelor
luate la suprafaţa pielii
Relieful pielii a fost apreciat cantitativ, după luarea mulajelor şi
analiza computerizată a imaginilor la începutul şi la sfârşitul studiului.
Efectul antirid al produsului a fost evaluat prin compararea datelor
obţinute înainte de prima aplicare a acestuia cu datele obţinute după
28 de zile consecutive ±2 zile de utilizare a produsului.
REZULTATE
Verificarea acceptabilităţii cutanate
Tipuri de reacţii
atribuite produsului
testat

% subiecţi care
manifestă semne
clinice atribuite
produsului testat

Tipuri de senzaţii de
disconfort atribuite
produsului testat

% subiecţi care manifestă senzaţii de
disconfort atribuite
produsului testat

Nici una

0%

Nici una

0%

Evaluarea efectului antirid prin analiza imaginilor mulajelor
luate la suprafaţa pielii
Suprafaţa
(mm2)

Lungime
(mm)

Adâncime
(mm)

Număr total
riduri

Z1
N
Medie ± SD

18
27.22±29.38

18
1.84±0.46

18
176.25±33.10

18
38.83±29.75

Z29
N
Medie ± SD

18
16.54±17.45

18
1.69±0.44

18
179.33±18.33

18
31.06±25.14

Z29-Z1
N
Medie ± SD

18
-10.68±16.19
-6.66%

18
-0.14±0.28
-6.64%

18
3.03±22.95
2.98%

18
-7.78±22.94
-3.91%

Test
“Student” p

0.050831
S

0.021586
S

0.288283
NS

0.084263
NS

Semnificaţie

Înainte de utilizare

După utilizare

NS: nesemnificativ, S ptr p<0.05 vs Z1

-aplicarea produsului timp de 4 săptămâni pe un panel de 18 subiecţi a contribuit la:
•reducerea suprafeţei ridurilor cu o valoare medie de 10.68
mm² (6.66%) cu un maxim de 101.47 mm² (92.56%);
•reducerea lungimii ridurilor cu o valoare medie de 0.14 mm
(6.64%) cu un maxim de 0.76 mm (31.51%).
Calităţi cosmetice:
Pentru fiecare punct, procentul de subiecţi multumiţi este prezentat în graficul de mai jos:

Fig. nr. 3. Aprecierea asupra Cremei antirid HOF.VIODANA
Revenirea cosmeticii la natură a făcut ca şi ştiinţa să evolueze în
aceeaşi direcţie. Tocmai de aceea compania noastră s-a gândit că folosirea în cantităţi cât mai mari a principiilor active naturale în produsele
cosmetice va îmbunătăţi aspectul exterior atât al femeilor cât şi al bărbaţilor, neuitând în final să reiterăm ideea marelui Eminescu : ”Natura
nu minte niciodată.
Fig. nr. 2. Eficacitatea cosmetică a Cremei antirid HOF.VIODANA

Dr. Chim. Anca Daniela Raiciu
Director Marketing S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
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Alimentaţia naturală

Alimentația rațională - realitate sau utopie (IV)

Dieta de detoxifiere - program de
curățenie generală a organismului
acem zilnic ordine în locuință,
ne ducem mașina la spălătoria
auto săptămânal..., dar când neam ”curățat” ultima dată organismul?!
Prinși în hățișul vieții cotidiene, suntem prea puțin atenți la calitatea nutritivă a
alimentelor pe care le consumăm. Rareori
știm de unde provin și la ce prelucrări sau
”îmbunătățiri” au fost supuse. Dacă la toxinele din hrană adăugăm și pe cele din mediul înconjurător (poluare, produse chimice pentru curățenie și igienă, fum de țigară),
înțelegem de ce corpul nostru se resimte și
uneori strigă după ajutor.

De ce avem nevoie de detoxifiere?
Organismul nostru ”muncește” fără odihnă,
filtrând și eliminând toxine și reziduuri. Alcoolul, medicamentele, produsele rezultate în
urma proceselor metabolice și a digestiei, celulele moarte, chimicalele provenite din poluare, bacteriile, sunt numai câteva dintre ele.
”Uzina de procesare a deșeurilor” integrată în
corpul nostru are ”secții cu foc continuu” în
care au loc procese fascinant de complexe: ficatul, rinichii, pielea, intestinele și plămânii.
Atunci când ne simțim slăbiți, când obosim cu ușurință, când ne încearcă o stare de
rău general fără explicație, poate să fie un
semnal că organismul ne cere să-l ajutăm ”să
facă curățenie”.
Ideal este să nu așteptăm semnalele de
epuizare (de obicei acestea vin târziu, când
organismul este deja extenuat) și, la fiecare schimbare de sezon, să urmăm un
program complex de detoxifiere.

Ce înseamnă o detoxifiere
completă și eficientă?
Ideea de detoxifiere a organismului nu
este nouă. Postul religios este cea mai veche
formă de regim alimentar de acest fel. Regimul vegetarian de cruțare impus de post
este împănat cu dezlegări la lactate și pește,
astfel încât organismul să nu fie privat o perioadă lungă de timp de aminoacizi esențiali,
lipide și acizi grași omega indispensabili pentru buna funcționare a metabolismelor.
Un program de detoxifiere complet și eficient trebuie să reducă la minim introducerea de toxine în organism și în același timp să
accelereze la maxim procesele de eliminare a
acestora. Dar nu este suficient să ținem sub
control ”intrările” de toxine și să dăm organismului timp să elimine deșeurile stocate care
îi depășeau capacitatea de filtrare. Trebuie, în
plus :
n să stimulăm metabolismul,
n să combatem radicalii liberi,
n să reducem retenția hidrică,
n să îmbunătățim oxigenarea țesuturilor și
circulația sanguină pentru a vitaliza celulele,
n să ajutăm intestinul restabilindu-i flora bacteriană și să combatem costipația,
dacă este cazul.
Vi se pare greu și vă temeți că nu veți
reuși? Veți vedea că nu este deloc așa; trebuie respectate doar câteva reguli.
Dietele de detoxifiere recomandă consumul anumitor alimente și interzic utilizarea altora.
Recomandări:

n alimente și băuturi ecologice (la produce-

rea cărora nu au folosit pesticide sau fungicide);
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n alimente neprocesate (cereale, semințe);
n fructe și legume crude;
n 2 litri de lichide zilnic (apă și ceaiuri de

plante care să ajute în procesul de detoxifiere).

Produse interzise în timpul dietelor de
detoxifiere (considerate vinovate de acumularea de toxine în organism):

n alcool, cafea, băuturi cu cofeină, medicamente;

n produse animale;
n alimente procesate, rafinate și bogate în
aditivi.

Fitoterapia în sprijinul
detoxifierii
În sprijinul dietelor specifice de detoxifiere se pot folosi și chiar se recomandă utilizarea de suplimente fitoterapeutice. Cea mai
populară, mai utilizată și eficientă plantă este
armurariul care conține un compus numit
silimarină cunoscut ca fiind benefic pentru
regenerarea ficatului și accelerarea funcțiilor
de detoxifiere ale acestuia. În plus silimarina
are și efect puternic antioxidant. Se recomandă produsele Armuhep (extract de armurariu), Redigest (cuticulă de pipotă de pasăre cu conținut enzimatic similar stomacului
uman și extract de armurariu - protejează ficatul și reglează tranzitul digestiv) sau Redigest plus (compoziției Redigest-ului inițial se
adaugă extract de topinambur care menține
echilibrul florei bacteriene la nivelul intestinului).
Tot în ajutorul și completarea programelor de detoxifiere vine și produsul Complex
detoxifiant natural care are o compoziție

Alimentaţia naturală

complexă și completă cu adresabilitate tuturor ”secțiilor cu foc continuu”. Pentru ficat
ne ajută prin conținutul în armurariu, roiniță,
mentă și rozmarin. Rinichii sunt ajutați de
lemnul dulce, lavanda și busuioc. Asocierea
de mentă, busuioc, cimbru, lemn dulce și rozmarin face curățenie la nivelul tubului digestiv. Complex detoxifiant natural se adresează și aparatului respirator prin combinația
de lemn dulce, cimbru, busuioc și rozmarin.
Un alt supliment fitoterapic complex,
indispensabil în perioadele de post și detoxifiere, este Spirulina - superconcentrat natural, fără corespondent în natură, ce conține
elemente atât din regnul vegetal, cât și din
cel animal. Motivele pentru care se impune utilizarea ei sunt multiple și nu vreau să
punctez decât patru dintre ele: aport complet de aminoacizi esențiali, inclusiv triptofan
(se găsește și în carnea roșie și este precursor de serotonină- hormonul fericirii; deficitul de triptofan din alimentație predispune
la depresie); aport de vitamine din complexul B, inclusiv B12; puternic antioxidant; rol de
protecție hepatică.
Acizii grași esențiali de tipul omega 3
sunt nutrienți de bază pentru sănătate în
mod permanent, dar cu precădere în perioadele de post religios sau în timpul dietelor
de detoxifiere se recomandă suplimentarea
aportului. Putem apela la acizii grași omega
3 din Uleiul de pește, iar persoanele vegetariene sau care țin posturile religoase îl pot
înlocui cu Omega 3,6 vegetal (in, cânepă și
negrilică).
Orice curățenie a organismului trebuie ajutată obligatoriu și cu produse antioxidante. Aici firma HOFIGAL oferă o paletă
largă de astfel de produse, dintre care trebuie să selectez câteva (Complet antioxidant,
Flavovit C, Coenzima Q10 în ulei de cătină,
Extravit M, Ulei de cătină etc) fără să minimalizez rolul și efectele celorlalte.
Ultima recomandare pentru reușita demersurilor de curățenie la nivelul organismului este menținerea unui tranzit intestinal normal și un echilibru al florei bacteriene
la nivelul colonului. În acest sens, ne ajută și
produsele pe bază de topinambur (conține
printre altele, inulină- fibră naturală dietetică, absorbant natural cu rol antitoxic, cu capacitate de stimulare selectivă a florei bacteriene, dar și al peristaltismului). Topinambur
(nap) găsim în compoziția Fiamarant, Redigest plus, Hoflipomin.
Sper că materialul prezentat vă va ajuta să
pregătiți organismul pentru perioada rece care
urmează, dar și pentru mesele îmbelșugate
care însoțesc sărbătorile de iarnă.

Sărbători fericite
și la mulți ani!
Dr. Adriana Tatomirescu
Medic specialist Igienă
Competență Apifitoterapie
http://farmacie-intr-o-planta.
blogspot.com
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Restituiri cu Ştefan Manea

La orice sfârşit de An, ar trebui să urmeze
un Nou Început, pentru fiecare dintre noi!
lb şi armonie - frumoasa asociere a anotimpului hibernal,
pare o metaforă persuasivă
pentru cei ce reuşesc să-i descifreze mesajul. După tumultul celorlalte anotimpuri (fie ele estivale, fie ale
vieţii), iarna este un popas imaculat şi
purificat unde germinează seminţele
viitorului ciclu al Naturii.
Noi oamenii, ne putem socoti fii ai acesteia, în acest demers de sedimentare a trăirilor, experienţelor, victoriilor sau eşecurilor,
realizărilor sau înfrângerilor. Putem găsi acest
popas de iluminare lăuntrică în nopţile lungi,
mai lungi ca zilele, în acest anotimp.

Stimate d-le Manea,
omul acestui secol mai
este capabil să experimenteze oportunităţile
care i se oferă cu atâta generozitate la trecerea dintre ani? Salba
de sărbători şi de Sfinţi, postul
dinaintea Crăciunului i-ar putea
revigora tonusul mintal, emoţional sau biologic? Spiritul lui şi-ar
putea găsi marele şi eliberatorul
echilibru în acest înţelept răgaz
de pace cu sine, cu cei din jur, cu
veşnicia sa?
Mai există oameni care înţeleg rostul înţelept al Naturii, al anotimpurilor, al
tradiţiilor ce se pot asezona şi cu patina prezentului, dar numai în anumite condiţii şi circumstanţe.
Nu voi obosi niciodată să revin asupra temei privind grija şi înţelepciunea pe care fiecare dintre noi o datorăm faţă de trupul şi
sufletul care ne-au fost dăruite de marele
Creator. Doar în faţa bolii, a tragicului ce-l implică dispariţia timpurie şi ireversibilă a celor
mânaţi de patimi oarbe, devenim conştienţi
cât de frumoasă, de unică este viaţa! Şi câte
erori săvârşim (mulţi dintre noi, ca să nu spun
aproape toţi dintre noi) micşorându-ne şansa de a trăi frumos, sănătos, cu rost şi cu bucurie.
Poate să pară naivă această filozofie simplă dar realitatea cotidiană demonstrează că
la ora actuală, un număr îngrijorător de mare
de oameni (de vârste diferite) se simt din ce
în ce mai atraşi de experienţe existenţiale riscante, discutabile. Argumentul acestora „trăieşte clipa!” este doar o capcană, ce demonstrează tendinţa omului modern de a gusta
cu toate simţurile ceea ce vede, simte şi aude,
fără să filtreze un adevăr absolut.
Bogăţia de stimuli în care se scaldă omenirea la ora actuală nu este decât, la o anumită scară perceptivă, o provocare, o nadă
- capcană pentru sufletele sugestibile, insufi-
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cient instruite sau educate pentru a discerne
ce este util şi ce este profund dăunător pentru organismul nostru, pentru viaţă!
Am străbătut, ca fiinţe ale Planetei Pământ mii de ani pentru a deveni acel hommo
sapiens (omul înţelept) iar tezaurul achiziţiilor tehnico-ştiinţifice, medicale, sociologice
ar trebui să devină un bun de consum pentru
orice generaţie.
Din păcate, odată cu revoluţia informatică, viteza de transmitere a ştirilor, a descoperirilor, care-ar putea influenţa benefic starea
noastră de sănătate, alimentează în aceeaşi
măsură contra-ofensiva unor comportamente de risc.
Aş menţiona că s-a creat o discrepanţă
între nivelul ştiinţific atins în unele domenii
privind sănătatea, buna stare psihică şi nivelul de transmitere a informaţiei către popu-

laţie. Mă refer la ştiinţe noi ca: aromaterapia,
gemoterapia, enzimologia, etc. (care, din păcate, nu sunt cunoscute bine nici de cei care
hotărăsc pentru noi în domeniul sănătăţii,
de cei care din acest motiv, nu permit cunoaşterea la nivel de masă). Modul cum sunt
percepute la noi aceste ştiinţe vizează doar
comportamentul educaţional de tip elevprofesor, deşi personal sunt sigur ar putea să
fie făcută şi educaţia maselor atât în binele
lor, cât şi al statului.

Oamenii doresc tot mai mult,
d-le Manea, din ceea ce li se
oferă pe tava realităţilor deşi
nu sunt şi pregătiţi pentru a
înţelege care este unitatea de măsură a echilibrului dintre „a dori” şi
„a putea”. Poate şi din acest motiv se
explică proliferarea extraordinară a
bolilor civilizaţiei, la care se adaugă
tenace şi de neclintit alcoolismul.
Într-adevăr, pe o scară de 100 puncte
care reprezintă cifra maximă de risc - vulnerabilitate asupra sănătăţii, alcoolismul ocupă... 72 puncte iar consumul de droguri 50!
Pentru că în acest anotimp, sărbătorile, lun-
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gile nopţi sau frigul, predispun la „tovărăşia”
cu paharul plin. În compania băuturii nu mai
este nici timp, nici chef pentru mişcare în aer
liber, drumeţii pe poteci ninse, ski, săniuş, patinaj.
Sau vizitarea unor locuri dragi, vechi sau
noi. Dar mai ales pregătirile cuminţi şi pline
de generozitate pentru copii, nepoţi, părinţi,
prieteni, rude, colegi care reprezintă un binemeritat antidot împotriva tentaţiilor nesănătoase ale acestui refren frumos „alb şi armonie, sănătate, bucurie”.
Dacă am putea ca în acest înţelept anotimp al străvechilor şezători să ne transformăm subtil făptura atât de vulnerabilă, atât
de perisabilă în lupta cu tradiţiile, cu amăgirea ce ne colindă perfid prin proliferarea
unor obiceiuri zgomotoase, ce bine ar fi !
„Tare ca piatra!”, „Iute ca săgeata!”
nu sunt întâmplătoare în milenara sorcovă dintre ani... Ce păcat, însă, că „tare ca
piatra” nu este trupul nostru puternic şi
rezistent, ci mai degrabă vorba aspră,
sudalma, injuria, impoliteţea.
Iar „iute ca săgeata” nu este întotdeauna mintea noastră cea isteaţă şi profundă, scormonitoare de idei, de valori, ci
goana nebună pe şoselele patriei sau
pe orice drum unde ne mână instinctul
de a agonisi fără măsură. Toate aceste
manifestări ţin de sănătatea fizică, psihică
şi spirituală. De altfel, se vorbeşte astăzi
de eroarea secolului trecut în alimentaţie
„Suntem ce mâncăm” se spunea în cărţile
sfinte, astăzi am putea să vorbim, pe baze ştiinţifice, că „Suntem ceea ce... digerăm”... apare
noua ştiinţă, enzimologia. E greu să înţelegi
comportamente precum cele ce se observă
pe „ecrane” azi. Lipsa de răbdare, de înţelegere, de “suportabilitate”, toate vorbesc de oameni „subalimentaţi” cu cele necesare organismului în condiţiile alerte ale vieţii actuale.
Iar tradiţionalul „La Mulţi Ani!” poate
deveni, nu doar o perisabilă amabilitate sezonieră, ci un crez, o luptă onestă, tenace şi
responsabilă în ipostaza de părinţi, fii, parteneri de viaţă, de profesie, de bloc, pentru o
existenţă albă, armonioasă. Măcar în acest
răgaz de iarnă în sărbătoare, pentru pacea şi
inimile noastre!

Aşadar, La Mulţi Ani!
Cu sănătate! Cea mai
bună dintre toate!
a consemnat Maria Şerban,
partener Media, Compania „HOFIGAL”

Parteneri

fost mesajul workshop-ul “Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi
învăţământul superior din România”, organizat şi găzduit de
către Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse Alimentare; participantii la workshop au avut
ocazia să viziteze laboratoarele IBA
Bucureşti şi să discute cu cercetătorii
din cadrul institutului.
La workshop au participat 8 cercetători
români din diaspora, din 5 ţări şi 8 organizaţii de cercetare: Marea Britanie (3), Franţa (1),
Olanda (1), Israel (1) şi SUA (2), precum şi 20
cercetători din România din 8 organizaţii de
cercetare. În cadrul workshop-ului, au fost reprezentanţi din următoarele unităţi de cercetare (în ordine alfabetică):
l Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti
l Centre for Rural Economie, School of Agriculture, Food&Rural Development, Newcastle University
l Hofigal Export Import SA, Bucureşti
l Imperial College Consultants, Marea Britanie
l International Food Network, SUA
l Institutul de Biologie, Bucureşti, România
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti
l Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", Bucureşti
l Institutul Naţional de Nutriţie şi Boli Metabolice “N. Paulescu”, Bucureşti
l Technion Research & Development Foundation Ltd., Liaison Office, Haifa, Israel
l Universitatea Alma Mater, Sibiu
l USAMV Bucureşti, Facultatea de Biotehnologii
l Universitatea Cornell, SUA
l Universitatea "Dunărea de Jos", Facultatea
de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Galaţi
l Universitatea din Nantes, Franţa
l Universitatea St Andrews
l Universitatea Wageningen, Olanda

Chemarea la Naţională
a Cercetătorilor Români
din Diaspora!

Tematica workshop-ului a fost aleasă în
acord cu tendinţele europene şi mondiale în
cercetarea din domeniu, de îmbunătăţire a
stării de bine, a sănătăţii oamenilor şi de prevenţie împotriva bolilor. Scopul workshopului a fost de apropiere a cercetării medicale
de cercetarea din domeniul alimentar.
În urma discuţiilor din cele 2 zile de workshop s-au desprins următoarele concluzii:
I. Pentru cercetarea publică românească:
n este necesar să se formeze o piaţă a cercetării româneşti care să ofere: produse rezultate din cercetare brevetate; servicii de
analize şi transfer tehnologic; incubatoare,
startup-uri.
n este necesară o rentabilizare a cercetării:
să existe un preţ minim al produsului rezultat
n o altă cerinţă a cercetării româneşti este
publicarea rezultatelor în reviste indexate
ISI; există 4 principii de publicare: alegerea
temei, studii comparative între ţări, rigoare metodologică şi validitate, originalitate
conceptuală, implicaţii manageriale.
n s-a prezentat, de asemenea şi o nouă iniţiativă de revistă în domeniu, iniţiată de
Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România (ASIAR).
n existenţa unei foarte bune infrastructuri
de cercetare la nivelul cercetării publice
româneşti, care este necesar a fi folosită
în elaborarea şi iniţierea unor proiecte de
cercetare în consorţii de bună calitate.
II. Pentru cercetarea din industrie:

n s-au remarcat rezultatele deosebite obţi-

nute în cercetarea din industrie şi exemplificăm cu prezentarea domnului Cătălin Moraru “Tendinţe şi abordări practice

în dezvoltarea de produse alimentare cu
conţinut redus de zahăr” de la International Food Network, (IFN) SUA şi cea realizată de către compania Hofigal Export
Import SA Bucureşti, România, în ceea ce
priveşte produsele obţinute prin cercetarea proprie.
n industria cere să se reînoiască modul de
abordare al cercetării. Companiile au nevoie de cercetare dar, cu riscuri minime.
Riscul cercetării ar trebuie să reprezinte o
echilibrare a ideilor îndraznete, de mare
risc şi a rezultatelor obţinute.
În urma workshop-ului, deja s-au realizat
colaborări între:
lASIAR şi cercetătorii din diaspora în
vederea elaborării şi editării revistei Romanian Journal of Food Science;
lASIAR şi Universitatea din Nantes în
vederea organizării unui workshop în 12 noiembrie privind contaminarea cu acrilamidă
a alimentelor în timpul procesării;
lUniversitatea Galaţi, Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor şi Universitatea Cornell, SUA, într-un proiect în ceea ce
priveşte curricula universitară în domeniu;
lIBA Bucureşti şi Imperial College
Consultants într-un consorţiu de propunere
de proiect PC7 şi au în vedere participări în
alte viitoare proiecte;
lIBA Bucureşti şi Hofigal Export Import SA au semnat un protocol de colaborare strategică;
lIBA Bucureşti are în vedere includerea
în parteneriate viitoare a tuturor organizaţiilor în care activează cercetătorii din diaspora
invitaţi la workshop.
Director proiect, Director IBA
Conf. dr. Nastasia BELC
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Evenimente

Hofigal a primit Cupa Wellness Show
În perioada 23-26 septembrie a avut loc
Wellness Show o expoziţie internatională dedicată producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de echipamente, produse, precum şi
prestatorilor de servicii din domeniile: fitness,
wellness, spa, frumuseţe şi îngrijire corporală.
Expoziţia a fost structurată pe mai multe
domenii după cum urmează:
Domeniul fitness şi modelare corporală:
echipamente, aparate şi accesorii pentru săli de
fitness şi sport; centre de fitness si gimnastica
aerobică;echipamente, aparate şi accesorii pentru modelare – electrostimulare, drenaj limfatic,
tratamente cu ultrasunete, împachetări, cromo-

Schimbări planetare –
Carta Terra 2010

terapie, slăbire, tratarea celulitei şi reîntinerire a pielii; centre,
saloane şi cabinete
pentru corectarea siluetei, cabinete de medicină şi chirurgie plastică şi
estetică .
Frumuseţe: produse şi aparatură de îngrijire pentru faţă, piele şi corp;
tratamente corporale; produse antiîmbătrânire, lifting şi tratamente cu laser; centre de frumuseţe; publicaţii de
specialitate .
Relaxare: piscine; saune; jacuzzi; centre SPA; balneoterapie; fitoterapie; thalassoterapie; piscine; saune; aromaterapie.
Sănătate: băuturi şi alimente

naturale,
ecologice;
suplimente nutritive;
produse şi programe
dietetice; tratamente naturale; tratamente anti-fumat; tratamente
pre si post natale; tratamente
antireumatice şi dermatologice; cabinete medicale specifice: nutriţie, fizio-kinetoterapie.
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
a participat la acest eveniment prin Departamentul Marketing al companiei
şi a primit cupa Wellness Show pentru
cel mai frumos stand din expoziţie.
Dna Dr. chim. Raiciu Anca Daniela a susţinut conferinţa “SĂNĂTATE ŞI MIŞCARE CU AJUTORUL
PRODUSELOR NATURALE”

Cel de-al XIV-lea Congres Naţional de Farmacie
a avut loc anul acesta la Târgu-Mureş

Fundaţia Aryana Havah şi Editura Orfeu 2000 a organizat în perioada 8-10 octombrie, în Bucureşti, hotel Pullman, sala
de conferinţe World Trade Center, amfiteatrul New York, conferinţa cu titlul:
Schimbări planetare - Carta Terra 2010
Conferinţa şi-a propus să dezbată probleme actuale, deosebit de importante şi
cu un impact major asupra vieţii şi chiar
existenţei întregii umanităţi, legate de
schimbările climaterice, geofizice, vibraţionale şi energetice cu care suntem confruntaţi.
Prezenţa unor mari personalităţi: academicieni, oameni de ştiinţă, specialişti
din mai multe domenii care au legătură
cu tema în discuţie a garantat calitatea
abordării, fiind oferite soluţii şi perspective pentru depăşirea problemelor.
Cele trei zile de dezbateri au acoperit
într-o manieră holistică, ştiinţifică şi spirituală, o gamă variată de subiecte, lucrările
susţinute punând însă accent pe rolul salvator pe care fiecare din noi îl are.
Dl.Director General al companiei
HOFIGAL – ING. ŞTEFAN MANEA a susţinut conferinţa cu tema:”VIITORUL TERREI-NATURA”
Din partea companiei Hofigal au
participat colegi de la Departamentul
Marketing cât şi de la Departamentul
Cercetare-Dezvoltare.
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Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România organizează la fiecare 4 ani o întâlnire a
specialiştilor din domeniul farmaceutic, oferindu-le în acelaşi timp un program de aducere la
zi a cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor farmaceutice, prin participarea în calitate de autori şi/
sau auditoriu la numeroase conferinţe şi comunicări.
Acestea au cuprins informaţii preţioase referitoare la cercetarea medicamentului sub aspectele sale principale:
• chimia substanţelor medicamentoase,
• formularea şi prepararea formelor farmaceutice,
• studiul farmacologic şi toxicologic al acestuia,
• utilizarea terapeutică.
De asemenea, au fost comunicate rezultatele unor cercetări de tradiţie a numeroase colective din ţară. Un accent important s-a pus pe
problemele cu care se confruntă profesia farmaceutică în prezent, cât şi pe viitorul acesteia.
Congresul al XIV-lea al cercetării farmaceutice româneşti s-a constituit într-un moment de
referinţă pentru dezvoltarea pe o treaptă superioară a contribuţiei autohtone la cercetarea din
domeniul medicamentului. Interesul pentru
sănătatea populaţiei româneşti va fi mai bine
slujit în acest mod.

Participare Hofigal:

1. "Alternative nutriţionale. Vin cu plante medicinale:
aliment, medicament sau supliment?" Autori: Vlăsceanu Gabriela, Manea Ştefan, P. Alexe, M. Paşca
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2. "Influenţa adaosului de biomasă de Spirulina Platensis asupra unor culturi de bacterii lactice” Autori: Mocanu G., Botez E., Manea Stefan, Vlăsceanu Gabriela, Andronoiu D.
3. "Studii privind utilizarea unor extracte de plante
medicinale la fabricarea iaurturilor probiotice" Autori: Mocanu G., Botez E., Manea Ştefan, Vlăsceanu Gabriela, Andronoiu D.
4. “Cercetări privind creşterea valorii nutritive a produselor de panificaţie prin utilizarea făinii fortifiate” Autori: Manea Ştefan, Dinu M., Vlăsceanu Gabriela,
Dune Alina
5. "Managementul Medicinei Integrate. Acreditarea
CNFPA şi recunoaşterea sa de comunitatea medico-farmaceutice” Autori: Vlăsceanu Gabriela, Manea
Ştefan
6. "Etapele organizării colecţiilor muzeale farmaceutice din România. Necesitatea înfiinţării Muzeului
de Istoria farmaciei din Bucureşti." Autori: Vlăsceanu
Gabriela, Marin V.
7. “Proprietăţi antimicrobiene ale unor produse naturale orale fără conservanţi” Autori: Popescu Carmen, Popescu C., Popescu B.
8. „Consideraţii privind compoziţia chimică a unui
nou preparat cu acţiune hepatoprotectoare şi a
componentelor acestuia” Autori: Ionescu Daniela, Mihele D., Manea Ştefan, Rizea Gabriela, Popescu Mariana,
Dune Alina, Crişan Iuliana
9. „Viscum album – mit şi medicină” Autori: Crişan Iuliana, Soporean M.
10. „Determinarea compoziţiei chimice a unui nou
supliment alimentar natural vegetal cu efect hipolipemiant” Autori: Rizea Gabriela, Mihele D.E., Manea
Ştefan, Ionescu Daniela, Popescu Mariana, Setnic Silvia
11. „Agenţi captatori de radicali liberi în sucuri proaspete de fructe şi vegetale” Autori: Popescu Mariana,
Dune Alina, Ionescu Daniela, Rizea Gabriela
12. „Activitatea antioxidantă a unor produse vegetale rezultate din biomasa procesului de vinificaţie”
Autori: Ciolea Marioa, Neagu Mihaela, Cruceanu Liliana,
Belală Daniela

Evenimente

Noutăţi în tratamentul bolii Parkinson
au fost prezentate la Conferinţa Pacienţilor
cu Parkinson din 23 octombrie 2010
Dan Răican a prezentat concluziile Congresului Mondial de Parkinson de la Glasgow din
dublă perspectivă: pacient cu Parkinson şi preşedinte al Asociaţiei Antiparkinson Asociaţia
Antiparkinson în parteneriat cu Patronatul Farmaciştilor din România şi compania Houston
NPA au organizat pe 23 octombrie 2010 Conferinţa Pacienţilor cu Parkinson, cu scopul de
a creşte nivelul de conştientizare în rândul populaţiei referitor la această maladie, dar şi de a
oferi informaţii utile şi suport persoanelor care
locuiesc în Bucureşti şi suferă de această afecţiune.
Conferinţa a avut loc la Facultatea de Medicină UMF „Carol Davila”, la Amfiteatrul de Marketing.
Evenimentul din 23 octombrie dedicat pacienţilor cu Parkinson a fost moderat de Dan
Răican, preşedintele Asociaţiei Antiparkinson.
După ce a lansat în 2008 cartea „Viaţa cu maladia Parkinson”, Dan Răican a prezentat în cadrul
conferinţei de la Bucureşti din 23 octombrie un
ghid „Noutăţi în tratamentul bolii Parkinson”
care cuprinde noile descoperiri date publicităţii la Glasgow legate de managementul bolii
Parkinson (Apomorfina, Coenzima Q10, studiul
Adagio, celulele stem, ozonoterapia, etc). Evenimentul a reunit peste 100 de persoane, reprezentanţi ai Asociaţiei Antiparkinson, Patronatului Farmaciştilor din România, Universităţii
de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Societăţii
Studenţilor în Medicină Bucureşti, ai autorităţilor şi mass-media, dar a fost destinat în acelaşi
timp şi publicului larg şi personalităţilor care au
oferit de-a lungul timpului suport persoanelor
cu Parkinson, pentru a se crea cadrul adecvat

unui schimb real de experienţă şi o informare
propice asupra bolii Parkinson în România.
La conferinţă a fost prezent şi artistul Cornel Constantiniu, care de 16 ani se luptă cu Parkinsonul, boala care i-a afectat vorbirea şi care
l-a obligat să pună capăt carierei muzicale. Printre lectorii care au susţinut prezentări se află:
Dan Răican – preşedinte al Asociaţiei Antiparkinson, Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru – Preşedinte
Societatea de Neurologie din România, Dr. Jan
Ciurea – Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar, Sef
Lucrări Dr. George Lugoji – Institutul de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu”, Farm.
Ioana Cacoveanu - Preşedinte Patronatului Farmaciştilor România.
Compania HOFIGAL a oferit Asociaţiei Antiparkinson revista HOFIGAL-NATURĂ ŞI SĂNĂTATE şi COENZIMA Q10 în ulei de cătină FORTE
PLUS.
Din partea companiei au participat Dr.
chim. Raiciu Anca Daniela – Director Marketing
şi Dr. Irinel Pavel – medic cu competenţă în apifitoterapie.

Concert aniversar pe scena Ateneului Român
Corul Symbol, condus de părintele diacon
Jean Lupu, a sărbătorit în 23 octombrie 2010,
pe scena Sălii Mari a Ateneului Roman, două
decenii de la infiinţare: cu acest prilej, au putut fi
ascultate, începând cu ora 19,00, opusuri religioase şi laice din creaţia compozitorilor Adolphe
Adam, Ion Vidu, Irina Odăgescu-Ţuţuianu, dar şi

cunoscuta lucrare Ave Maria de Franz Schubert,
ce a avut-o solistă pe soprana Ana Cebotari.
Costumele corului Symbol au fost realizate
prin grija companiei HOFIGAL.
La acest eveniment au participat din partea
companiei Dl. Director General ing. Ştefan Manea împreună cu soţia.

În luna octombrie 2010 Compania S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT a primit la Cercul Militar
Naţional premiul de excelenţă Business press agricol din partea revistei Business Press.

Inventika 2010
În perioada 6-9 octombrie 2010 a avut
loc la Bucureşti Expoziţia internaţională de
Inventică, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii
Noi – INVENTIKA 2010.
La fel ca în toţi anii, firma Hofigal Export Import SA a fost prezentă la această
importantă manifestare internaţională; anul
acesta participarea s-a concretizat într-un
număr de trei produs enoi, realizate pe bază
de brevet de invenţie.
Dintre acestea, produsul HOF LIPOMIN, înregistrat ca CDI, nr. 00008/2010, autori: Rizea Gabriela Denisa, Mihele Elisabeta Denisa, Manea Ştefan, s-a bucurat de
aprecieri deosebite din partea juriului internaţional, fiind distins cu medalia de Aur
OMPI.
HOF LIPOMIN este un produs natural
realizat din extracte de plante cunoscute în
medicina populară ca antilipemice–anticolesterolemiante (usturoi, praz, topimanbur
şi săruri organice de magneziu şi calciu) care
au fost selectate şi associate în mod original,
realizându-se un nou produs, de mare eficienţă, pentru normalizarea trigliceridelor serice şi a raportului LDL:HDL.
Produsul HOF LIPOMIN este realizat la
nivel industrial de SC Hofigal Export Import
SA şi este deja disponibil în farmacii.
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Evenimente

Prima ediţie a Conferinţei Naţionale
Managementul Dislipidemiilor
Evenimentul a avut loc în perioada 19 - 20
Noiembrie 2010, la Institutul Naţional de Statistică din Bucureşti. Conferinţa Naţională Managementul Dislipidemiilor a reprezentat o oportunitate de prezentare a situaţiei actuale, cu
privire la incidenţa acestei afecţiuni, riscurile pe
care le implică, precum şi o prezentare a noilor
proceduri terapeutice.
Deşi datele clinice evidenţiază o problemă de sănătate publică, subiectul dislipidemiilor nu a fost dezbătut într-un cadru organizat
şi oficial.
Conferinta Nationala Managementul Dislipidemiilor a fost prima manifestare de acest
gen din România, care cunoaşte o abordare interdisciplinară. Cu toate că cele mai importante semnale în domeniu vin prin intermediul cardiologilor, diabetologilor şi nutriţioniştilor, date
recente implică lipidele sanguine în patologii
din sfera gastro-endocrinologiei, hepatologiei,

nefrologiei, reumatologiei, bolilor infecţioase,
neurologiei.
Ultimii ani au adus progrese atât în domeniul cercetării fundamentale, cât şi în ceea ce
priveşte evaluarea riscului acestor pacienţi (în
special cardiovascular) şi dezvoltarea de noi
mijloace terapeutice destinate nu numai simplei reduceri cantitative a valorilor parametrilor
lipidici, dar şi reducerii acestui risc.
La această manifestare a participat Departamentul Marketing prin Compartimentul Medical&Promovare. Medicii companiei HOFIGAL cu competenţă în apifitoterapie
au promovat către mediciii de familie unele
dintre cele mai noi produse care pot ameliora dislipidemiile:HOF.LIPOMIN, OMEGA
3&OMEGA 6 VEGETAL precum şi alte două
noi produse:ECHINAVIT C şi DEODORANT
NATURAL.
De asemenea în publicaţia GHIDUL DIS-

)

oraselul mami
,

LIPIDEMIILOR (ghid oferit medicilor de familie) au fost publicate informaţii complete referitoare la cele două noi produse: HOF.LIPOMIN
şi OMEGA 3&OMEGA 6 VEGETAL.
Din partea companiei HOFIGAL au participat: Dr. Emil Cristea, Dr. Sorin Mărgineanu, Cornelia Manoliu - Şef Compartiment
PR&ART.

Anul acesta, Revista mami a lansat târgul pentru părinţi – Orăşelul mami.
Între 18 şi 21 noiembrie 2010, s-a organizat la Sala Dalles din Bucureşti prima ediţie a Orăşelului mami unde specialişti în domeniul
parenting, plus experienţa şi cunoştinţele medicale, împreună cu cele
mai bune şi noi produse în domeniu, v-au aşteaptat.
Au fost expuse produse,s-au promovat noutăţi în domeniile vizate, s-au organizat demonstraţii de produs şi concursuri.
Programul organizat de mami în colaborare cu vizitatorii - copii,
părinţi, bunici – au cuprins şi un cor de copii, workshopuri interactive
cu cadouri surpriză, concursuri pentru pici, distracţie şi voie bună, toate la scena Orăşelului mami.
Specialiştii mami au stat la dispoziţie şi au raspuns întrebărilor vizitatorilor, au fost prezentate produse educaţionale şi cărţi de specialitate iar cursurile pentru părinţi s-au desfăşurat pe toată durata târgului.
Pe data de 20 noiembrie Dr. chim. Raiciu Anca Daniela-Director Marketing S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. şi Dr.Kinn Aniela medic familie cu competenţă în apifitoterapie au susţinut o
conferinţă cu tema «Creşterea imunităţii copiilor cu ajutorul produselor naturale».
Din partea Departamentului Marketing (Compartiment
PR&ART) au mai participat Ciolea Ion – manager şi Anita Petre
–specialist PR.

Balkan Environmental Association, Thessaloniki, Greece (www.gen.teithe.gr/~bena/benahome.html) şi Universitatea “POLITEHNICA” Timişoara, România (www.upt.ro) au organizat în colaborare WORKSHOP-ul INTERNAŢIONAL

“GLOBAL and REGIONAL in ENVIRONMENTAL PROTECTION” -

GLOREP 2010

La acest eveniment cu caracter internaţional, care a avut loc la Timişoara în perioada 26-28 noiembrie - ultimul din calendarul
întâlnirilor ştiinţifice B.EN.A. în anul 2010 - au
fost invitaţi peste 130 de participanţi. Gazda
manifestării, Universitatea Politehnică, a
dedicat această reuniune ştiinţifică împlinirii
a 90 de ani de la crearea Universităţii Politehnica Timişoara (www.upt.ro). Personalităţile
participante au fost numeroase, din peste 12
ţări, iar Asociaţia Balkan Environmental Association (B.EN.A) (http://www.teithe.gr/Academic/Research/Bena/) a girat calitatea manifestării.
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Compania Hofigal Export Import SA Bucureşti, partener B.EN.A din anul 2009 s-a implicat şi de această dată în mod activ în desfăşurarea acestei manifestări ştiinţifice cu teme de
mare actualitate precum: protecţia mediului:
aer, sol, apă; ingineria chimică şi riscurile asociate agenţilor chimici şi fizici; managementul
calităţii mediului; tendinţe prezente şi viitoare
de reducere a poluării transfrontaliere, etc, trimiţându-şi reprezentanţi, înscriind două lucrări
în programul manifestării (1. „Environmental
and health protection through technology
applications Tri Vortex, autori: Cozea Andreea,
Stocheci Geta, Vlăsceanu Gabriela, Manea Ştefan,
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Negru Georgeta - Hofigal Export Import SA, Cristea Stelica – Universitate de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară Bucureşti, Deapartamentul
de Fitopatologie, Marosy Zoltán István – Universitatea Ecologică Bucureşti, Vasilache Laurentiu
– Tri Vortex SRL Romînia; 2. “Natural products
for the human body protection against the
effects of chemical pollutants on the endocrine system”, autori: Manea Ştefan, Tamaş Viorica, Ionescu Florian, Ivopol Gabriel, Cozea Andreea) şi oferind gratuit revista proprie “Hofigal
– Natură şi Sănătate” atât membrilor RO-B.
EN.A. cât şi celorlanţi paticipanţi din ţară şi străinătate.

Evenimente

Echilibru între natură şi medicina de familie
“Din 1978, de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a demarat programul «Sănătate
pentru toţi», medicina primară a figurat la loc
de cinste în planurile de dezvoltare ale agenţiilor guvernamentale, a grupurilor internaţionale de susţinere, a organizaţiilor voluntare
non-guvernamentale. Aceste organizaţii s-au
concentrat şi au promovat deopotrivă medicina primară comprehensivă si cea selectivă,
axându-se pe programele de sănătate, dar cu
un accent mai scăzut pe resursele umane şi pe
învătământul medical. Astăzi, o mare parte din
populaţia lumii nu are acces la îngrijiri medicale primare complete. Această situaţie, mai
evidentă în ţările în curs de dezvoltare, este
prezentă şi în multe ţări dezvoltate, unde dezechilibrul între pregătire şi distribuirea în teritoriu duce la o scădere a numărului medicilor
din asistenţa primară, mai ales în mediul rural
si în jurul oraşelor.

Medicii de familie (numiţi în Europa medici
de medicină generală) sunt singurii medici generalişti pregătiţi să îngrijească pacienţi de toate
vârstele. Datorită capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală integrată pacienţilor de toate vârstele la costuri scăzute, cuprinzând atât aspecte
profilactice cât şi curative, medicii de familie sunt
soluţia optimă pentru rezolvarea nevoii de asis-

tenţă medicală primară integrată, atât în ţările
dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare.”
“Dezvoltarea medicinii de familie în lume” Revista Family Practice 1996, Vol.13, nr.4, p.351-356,
Oxford University Press
Compania HOFIGAL şi-a continuat promovarea către medicii de familie, mai ales pe zona
municipiului Bucureşti atât prin revistele “Hofigal - Natură şi Sănătate“, “Sănătatea ta Natura”
cât şi prin promovarea produselor noi: HOFLIPOMIN, OMEGA 3&OMEGA 6, ECHINAVIT C.
Receptivitatea lor faţă de produse naturale de calitate ne-a făcut să gândim un program
şi mai diversificat pentru anul 2011 care vor include mai multe acţiuni de promovare dedicate
medicilor de familie.
Dr. chim. Anca Daniela Raiciu
Director Marketing S.C. HOFIGAL
EXPORT-IMPORT S.A.

Eveniment ştiinţific
Sala Lăzărescu a Facultăţii de Farmacie din
cadrul UMF “Carol Davila” din Bucureşti a fost pe
11 noiembrie a.c. gazda unui eveniment ştiinţific deosebit. În prezenţa unui public numeros şi
a unui corp academic de un înalt prestigiu intelectual dna. Chim. Anca Daniela Raiciu, director Marketing la Compania Hofigal, a susţinut
teza pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe farmaceutice.
Aşa cum s-a prezentat în deschidere, de
către coordonatorul ştiinţific, Anca Daniela
Raiciu a avut întotdeauna un interes aparte pentru ştiinţă, fiind un cercetător valoros,
coautor a opt brevete de invenţie recunoscute pe plan internaţional.
Teza de doctorat a Chim. Anca Daniela
Raiciu, “Cercetări biochimice privind elaborarea unor noi produse farmaceutice şi cosmetice pe bază de gemoderivate” a fost îndrumată de coordonatorul ştiinţific prof. dr.

Denisa Elisabeta Mihele şi a primit “Magna
Cum Laude” din partea membrilor comisiei.
Printre temele care au fost abordate şi cercetate timp de şase ani pentru lucrarea de doctorat au fost: stabilirea calităţii materiei prime
vegetale şi determinarea identităţii prin examen macroscopic, microscopic, microchimic
şi calitativ, precum şi obţinerea unor preparate farmaceutice pe bază de gemoderivate. De
asemenea, s-a cercetat activitatea antimicrobiană a gemoderivatelor luate în studiu, activitatea asupra parametrilor biochimici, activitatea
asupra diurezei, asupra tubului digestiv, toxicitatea acută şi subacută, determinarea activităţii antioxidante a gemoderivatelor, precum şi
obţinerea gemoderivatelor din produsele vegetale.
Produsele studiate şi testate pentru lucrarea de doctorat a chim. Anca Daniela Raiciu
au fost apreciate, primind medalii de aur şi di-

plome de excelenţă la târguri de invenţie internaţionale şi fac parte din portofoliul HOFIGAL,
ca mărci înregistrate.
Chim. Anca Daniela Raiciu a fost susţinută la prezentarea lucrării de doctorat de
părinţi, prieteni, foşti profesori şi colegi din
perioada facultăţii, de colegii de la Hofigal.
Printre cei care au adus aprecierei şi felicitat
proaspătul doctor în ştiinţe s-a aflat şi directorul general al Hofigal, dipl. ing. chim. Ştefan Manea, care în cuvântul său, printre altele, a remarcat rigoarea ştiinţifică deosebită a
tuturor etapelor care au precedat finalizarea
lucrării de doctorat, dar în mod deosebit, utilitatea ei cu largi valenţe pragmatice în procesul de producţie şi cercetare de la Hofigal.
Mulţumiri deosebite prof. dr. Denisa Elisabeta Mihele, coordonatorul lucrării de doctorat.
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Consultaţii
lMedicină generală
lMedicină internă
lGeriatrie
lHomeopatie

Investigaţii
lTermografie
lElectroscanogramă (DDFAO)
lElectrocardiogramă (ECG)
lGlicemie
lColesterol
lTrigliceride

Tratamente
lMedicină clasică
lFitoterapie tradiţională
lGemoterapie
lAromaterapie
lApiterapie
lHomeopatie
lDietoterapie
lInfiltraţii cu Gerovital
lOzonoterapie
lTerapie florală Bach

Tratamente şi proceduri auxiliare
lReflexoterapie
lMasaj
lDrenaj limfatic

NOU LA
HOFIMED!!!

Medicina mu
Investigaţii - toa ncii:
tă
de analize medic gama
ale
Ce putem trata?

lAfecţiuni bronho-pulmonare acute şi cronice lAfecţiuni ORL lAfecţiuni digestive
lAfecţiuni hepato-biliare şi pancreatice lAfecţiuni vasculare lAfecţiuni hematologice
lAfecţiuni dermatologice lAfecţiuni reumatismale lAfecţiuni urinare lAfecţiuni
metabolice lAfecţiuni ginecologice lAfecţiuni neurologice lAfecţiuni oculare

Ozonoterapia

soluţie alternativă în tratamentul
afecţiunilor reumatismale
osirea sezonului rece, vremea
rea, temperaturile scăzute,
sunt factorii care intensifică
la un număr destul de mare
de persoane simptomele reumatismale.
În primul rând trebuie menţionate
durerile la nivel articular şi la nivelul
coloanei vertebrale. Aceste dureri de
intensitate diferită provoacă mult
disconfort pacienţilor şi le influienţieză
în mod negativ calitatea vieţii.
Pacienţii denumesc în mod generic,
deseori greşit „reumatism” tot ce ţine de durerea articulară, durerea „de oase”, limitarea
mobilităţii articulare. Din punct de vedere
medical trebuie să vorbim de două tipuri de
afecţiuni reumatismale:
lAfecţiuni reumatismale inflamatorii;
lAfecţiuni reumatismale degenerative.
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Afecţiunile reumatismale inflamatorii (poliartrita reumatoidă, artrita reactivă,
spondilita anchilopoetică, artrita reactivă)
au o evoluţie cronică cu posibile complicaţii la nivelul întregului organism şi sunt rezultatul unui răspuns exagerat al sistemului imunitar la prezenţa în organism a unor
infecţii cronice, infecţii netratate, infecţii tratate necorespunzător. Pe lângă factorul infecţios-inflamator un rol important îl are
factorul genetic în spondilita anchilopoetică, factorul alimentar şi funcţia rinichilor în
gută şi funcţia sistemului gastro-intestinal.
Reumatismul inflamator debutează în special la persoane tinere. Durerile articulare de
natură inflamatorie se manifestă predominant în a doua jumătate a nopţii, este foarte chinuitoare, nu depinde de statre vremii
şi trece numai după administrarea medicamentelor antiinflamatorii nesteridiene sau
steridiene în funcţie de gravitatea bolii. Articulaţiile afectate sunt tumefiate, roşii şi calde la palpare cu mobilitate limitată.
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Afecţiunile reumatismale degenerative
numite artroze, în funcţie de localizarea lor
sunt numite coxartroză – artroza şoldului,
gonartroză – artrroza articulaţiei genunchiului, spondiloze (cervicale, dorsale, lombare)
– artroze ale articulaţiilor coloanei vertebrale. Acestea se întâlnesc predominant la persoane în vârstă care au în anamneză anumiţi
factori predispozanţi: malformaţii articulare,
scurtări ale membrului inferior, luxaţii congenitale ale şoldului, traumatisme la nivelul
articulaţiilor, dereglări posturale ale coloanei
vertebrale, tulburări metabolice ale calciului,
supraponderabilitatea etc. Articulaţiile în artroze au temperatură normală, în timp odată
cu evoluţia apar deformările articulare. Durerea în artroza degenerativă are alt caracter, apare la efort şi suprasolicitare fizică, la
schimbări meteorologice, frig şi umezeală. În
timp artroza degenerativă duce la degradarea cartilajului articular, suprafeţele articulare
devin neregulate fapt care duce la limitarea
mobilităţii articulare.

Centre medicale

Incidenţa afecţiunilor reumatismale este
diferită în funcţie de vârstă. Până la vârsta de
35 sunt mai frecvente afecţiunile reumatismale inflamatorii. Între 35-40 de ani apar durerile
de spate legate spondiloza (cervicală, dorsală,
lombară). Între 40 şi 50 ani apar prime semne
de artroză la articulaţia umărului. După 50 de
ani mai frecvente sunt durerile de spate la femei provocate de osteoporoză şi diverse forme de reumatism al ţesuturilor moi (reumatism abarticular). După vârsta de 60 de ani
între 70% şi 80% din populaţie suferă de diverse forme de reumatism degenerativ.
Abordarea terapeutică a celor două forme de reumatism este diferită. În reumatismul inflamator este de lungă durată cu antiinflamatoare steroidine, în cel degenerativ
se folosesc antiinflamatoare nesteroidiene,
condroprotectoare, cure balneare. În ambele
cazuri pot fi prescrise tratamente apifitoterapeutice, tratamente homeopate, regimuri dietetice speciale.
Durerea cronică, limitarea mobilităţii articulare, reacţiile secundare ale medicaţiei
antiinflamatorii (steroidiene şi nesteroidine)
sunt trei factori majori care influienţiează negativ calitatea vieţii pacienţilor care suferă de
cele două forme de reumatism inflamator şi
degenerativ.
Valenţele terapeutice deosebite ale
amestecului de oxigen-ozon fac ca ozonoterapia să devină o metodă alternativă extrem
de eficientă la bolnavii care suferă de diverse afecţiuni reumatismale articulare. Putem
afirma cu certitudine acest lucru datorită experienţei personale pe care am acumulat-o
pe parcursul a patru ani de practică în domeniul ozonoterapiei. În centrul nostru au fost
trataţi peste 250 de pacienţi care sufereau
de diverse forme de reumatism degenerativ
(gonartroze, coxartroze, artroze ale umărului,
artroze ale articulaţiilor mici, spondiloze cervicale, dorsale, lombare, reumatism a ţesuturilor moi), reumatism inflamator (poliartrită
reumatoidă, spondilită anchilopoetică).

Ozonoterapia acţionează perfect asupra
fiziopatologiei procesului reumatismal. Vom
menţiona principalele efecte benefice ale
ozonului:
oxigenarea masivă a ţesuturilor afectate de inflamaţie şi durere;









intensificarea circulaţiei sangvine şi eli

minarea rezidurilor metabolice şi toxinelor din articulaţiile aflate în suferinţă;

blocarea secreţiei substanţelor care autoîntreţin inflamaţia şi durerea;
acţiune imunomodulatorie asupra întreg organismului;
stimularea mecanismelor reparatorii în
organism;
acţiune miorelaxantă şi prin aceasta


creşterea mobilităţii articulare şi ameliorarea funcţiei acestora.
Acestea ar fi principalele efecte terapeutice ale ozonului în tratamentul bolilor reumatismale. Pacienţii apreciază foarte repede rezultatele benefice ale tratamentului.
Din primele şedinţe (în mediu de la a 3 la a
5) ei semnalează diminuarea durerilor. Chiar
dacă acestea mai persistă, ele pot fi tolerate
fără administrarea medicaţiei antiinflamatorii. Pacienţii pot să se mişte mai uşor, creşte
rezistenţa la efort fizic, ei nu mai sunt afestaţi atât de mult de schimbările meteorologice, dorm mai bine. Sigur ca nu toţi pacienţii
răspund la fel la tratament, sunt cazuri când
după câteva şedinţe să se acutizeze durerile,
câte odată efectele terapeutice au întârziat.
Am avut cazuri când rezultatul tratamentului a fost văzut după o lună de la terminarea
lui, dar a fost un efect semnificativ. Pacientul
a venit la tratament în cărucior şi după o lună
de la terminarea tratamentului a constatat că
poate merge cu ajutorul cârjelor. Este nevoie
de puţină răbdare, încredere şi multă dorinţă
de a se face bine din partea pacienţilor deoarece este vorba de boli care au evoluat pe
parcursul mai multor ani şi nu pot fi ameliorate atât de uşor.

Ozonul are efect
cumulativ care poate
fi văzut în timp
Programul terapeutic în tratamentul
afecţiunilor reumatismale prin ozonoterapie este extrem de simplu, bine tolerat şi în
funcţie starea şi problemele pacientului constă în:
lInfiltraţii locale;
lInfiltraţii peri şi intra articulare;
lInfiltraţii intramusculare;
lInfiltraţii în punctele dureroase si în
punctele de acupunctură;
lInsuflaţii rectale;
lAutohemoterapie.
Durata rezultatului diferă de la caz la caz
dar în medie este de la 3 la 6 luni. Este bine ca
după terminarea curei de 12 şedinţe, pentru
menţinerea unui efect mai stabil şi de durată pacientul să mai revină pentru 2-3 şedinţe
pe lună. Pe lângă aceasta este strict necesară
implicarea totală a pacientului în procesul terapeutic. Această implicare constă în:
Modificarea stilului de viaţă şi alimentaţie;
Lupta cu surplusul de greutate;
Stabilirea unui program strict de recuperare kinetoterapeutică
Eliminarea stresului cotidian.
În aceste condiţii ozonoterapia poate fi o
şansă în plus în tratamentul afecţiunilor reumatismale.
Dr. Victor Ţaran
Medic Medicină generală, apifitoterapie,
acupunctură, ozonoterapie.
Centrul medical „Hofimed” Bucureşti
Tel: 0730087694
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Complexul de Terapie
Naturală “Alexandra”
argument şi certitudini pentru
sănătate refacere relaxare
ernile pot fi blânde şi Verile
răcoroase, Natura generoasă
poate copleşi simţurile şi hrăni
Sufletele noastre dornice de Linişte, Pace, Împăcare... Tumultul, aglomeraţia, agitaţia Citadină pot fi uitate
cu desăvârşire... Stresul care a devenit
parte integrantă a Vieţii noastre poate
fi îndepărtat, diminuat, uitat...
Corpul se poate reface pentru o nouă perioadă de luptă acerbă pentru existenţă... Sistemul Nervos se poate relaxa şi regenera la
parametri normali... Somnul poate deveni liniştitor iar visele pot redobândi teritorii pierdute... Bătăliile pentru refacerea sănătăţii fizice şi psihice pot fi uşor câştigate... Corpul şi
Spiritul se pot regla şi vibra pe aceeaşi lungi-

Cea mai avantajoasă ofertă balneară de
iarnă-primăvară 2010-2011 din România
este garantată doar de Complexul de
Terapie Naturală ”Alexandra” din Breaza:
11 zile la preţ de 9 zile (două zile cadou)!
Nu rataţi ocazia! Aceeaşi calitate a servi
ciilor la preţuri mai mici! Metodă unică
în Europa: împachetările cu spirulină vie,
sănătate şi vigoare la orice vârstă!
me de undă... Terapiile Balneare pot fi în mod
spectaculos îmbinate şi completate cu Puterea vindecătoare a Plantelor prin intermediul
Fitoterapiei, Gemoterapiei, Aromaterapiei...
Calităţile miraculoase ale sucului natural de
Cătină pot fi asociate cu efectele terapeutice spectaculare ale împachetărilor corporeale cu Spirulină vie... Curele de ceaiuri naturale
pot fi acompaniate de Meloterapie şi Aeroterapie într-un cadrul organizat... Serviciile
pot fi oferite cu gentileţe şi profesionalism de către un personal specializat... Costurile unei cure
complete de tratament
fitobalnear pot fi cele
mai scăzute din România... Pe parcursul a 11 zile

pot fi efectuate minim 40 de proceduri balneare... Baza proprie de Tratament Balnear
este deschisă publicului şase zile din şapte,
de Luni până Sâmbătă inclusiv... Uleiurile şi
cremele de masaj şi reflexoterapie pot fi cu
desăvârşire naturale, fără conservanţi... Tratamentul cosmetic poate fi efectuat folosind
de asemenea produse naturale, adevărate,
cu efecte garantate... Ambientul poate fi plăcut şi primitor şi te poţi simţi ca într-o familie...Poţi beneficia de precizia unei investigaţii
noninvazive de ultimă oră, termografia...
Toate acestea sunt realităţile pe care le
întâlniţi în Centrul de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza judeţul Prahova!!!
În continuare voi enumera câteva date
generale geografice, climatice, câteva adnotări despre valenţele terapeutice ale acestor
locuri binecuvântate de Dumnezeu...
Aflată în plină zonă Subcarpatică, Staţiunea balneoclimaterică Breaza excelează prin calitatea aerului, bogat în radiaţii
ultraviolete şi cu o concentraţie ideală de
ozon şi ioni negativi, cu efecte terapeutice benefice în diverse afecţiuni cronice compensate.
Acestei Minuni a Naturii se
adaugă în mod fericit principiile medicinei integrate, complementare,
fitomedicina, (prin puterea vindecătoare a
plantelor) şi eficacitatea procedurilor de tip
balneologie (reflexoterapie, masaj terapeutic, împachetări cu spirulină, hidroterapie,
aromaterapie, saună, duş subacval, magnetoterapie, electroterapie, kinetoterapie).
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Astfel , la C.T.N.”Alexandra” pot fi tratate
afecţiuni cronice compensate ale căilor respiratorii, insomnii, nevroze, forme uşoare de
depresie, tulburări neurastenice produse de
stress prelungit, disfuncţii endocrine şi metabolice (hipotiroidie, hipercolesterolemie,
dislipidemii, diabet zaharat, obezitate), boli
cardio-vasculare cronice compensate, forme
medii, necomplicate (hipertensiune arterială
std. 1, boală ischemică coronariană
formă nedureroasă, arteriopatii,
sechele post accidente ischemice
tranzitorii cu păstrarea funcţiilor
neuro-motorii integre), afecţiuni
digestive cronice, hepato-biliare
cronice (gastrite, gastro-duodenite
cronice, neacutizate, dischinezii biliare alitiazice, hepatite cronice cu virus B sau cu virus C, fără complicaţii
evolutive, colite cronice, colon iritabil), mai
ales afecţiuni de tip reumatologic care necesită tratament şi recuperare balneofizioterapeutică (boală artrozică vertebroperiferică,
spondiloză cervicodorsolombară, discopatii
toraco-lombare, coxartroză, gonartroză, artroză scapulohumerală, periartrită scapulohumerală, spondildiscartroză, artrită gutoasă
în afara crizelor dureroase, sechele post-traumatisme articulare, osoase, aflate după perioada de imobilizare în aparat gipsat, pentru recuperare neuro-motorie şi functională,
sau perioade de convalescenţă şi recuperare
după intervenţii chirurgicale pe coloană, care
de asemenea necesită tratamente de recuperare balneofizioterapeutică etc.).

În cadrul C.T.N.”Alexandra”, pe lângă procedurile clasice balneare: reflexoterapie, masaj terapeutic(masaj parţial de relaxare, masaj
general, masaj reflex, masaj anticelulitic, drenaj limfatic),kinetoterapie recuperatorie individuală, electroterapie (curenţi diadinamici,
curenţi Trabert, T.E.N.S., alte forme de curenţi
de joasă frecvenţă, curenţi interferenţiali, ultrasunete, magnetoterapie, laserterapie), hidroterapie (baie generală cu hidromasaj şi
aromaterapie, baie generală cu plante, duş
subacval, saună şi duş circular alternant),
sunt incluse în ofertă şi împachetările cu
spirulină vie, metodă unică în România
şi Europa, recomandată în scop detoxifiant, regenerativ, dar şi pentru relaxarea musculaturii, menţinerea
elasticităţii pielii, combaterea apariţiei ridurilor, celulitei şi mai ales pentru îmbunătăţirea metabolismului celular,
revigorarea organismului, îmbunătăţirea performanţelor sportive, creşterea rezistenţei la
stres. Această metodă este inclusă în pachetul
de proceduri balneare din ofertă. De asemenea, la recomandarea medicului fitoterapeut,
contra cost, poate fi efectuată o termografie
generală, 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-arti-
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- continuare din pagina 31 cular. Recomandăm această metodă modernă de investigaţie tuturor pacienţilor noştri,
atât femei cât şi bărbaţi.
Pentru a răspunde unei cereri de servicii
fitobalneare din ce în ce mai mari venită dinspre consumatorii fideli ai produselor Hofigal,
în sprijinul tuturor pacienţilor care au beneficiat de serviciile Complexului de
Terapie Naturală „Alexandra”,
dar şi în sprijinul celor care
vor veni pentru prima dată
şi pe care îi aşteptăm cu
drag!, am decis ca pe perioada iernii 2010-2011 să oferim
cele mai avantajoase condiţii la
cele mai scăzute preţuri din România, pentru toţi doritorii!!!
Astfel, în perioada 1 Noiembrie
2010-30 Aprilie 2011, Complexul de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza-Prahova,
oferă atât persoanelor dornice de relaxare şi
refacerea organismului cât şi celor cu afecţiuni cronice compensate, în scopul ameliorării
şi diminuării simptomatologiei, serii fixe de 11
zile de tratament balnear care includ cazare
(11 nopţi), 3 mese pe zi plus două suplimente, tratament cu produse Hofigal, consult iniţial şi supraveghere medicală, consiliere fitoterapeutică, monitorizarea zilnică a tensiunii
arteriale şi până la patru proceduri balneare,
de exemplu masaj terapeutic, reflexoterapie,
baie relaxantă cu hidromasaj si aromaterapie,
împachetări corporeale cu spirulină vie- metodă unică în Romania şi Europa (procedurile
sunt efectuate de Luni până Sâmbătă inclusiv,
exceptând Duminica). Astfel sunt asigurate
cele zece zile de terapie balneară şi 11 nopţi
cazare şi masă la preţuri diminuate cu aproxi-
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mativ 20% faţă de perioada de vară! În acest
mod, pentru pensionari seria de 11 zile va
costa 1467 Lei noi, beneficiind de o reducere
de 329 Lei noi, iar pentru salariaţi, seria de 11
zile va costa 1629 Lei noi, beneficiind de o reducere de 366 Lei noi. Pentru persoanele care
doresc să-şi prelungească şederea şi tratamentul fitobalnear în cadrul Complexului, se
oferă aceeaşi reducere de tarif şi pentru zilele
de prelungire. De asemenea, în aceeaşi perioadă (1 Noiembrie 2010-1 Mai 2011), în limita
locurilor disponibile, pentru persoanele care
doresc să petreacă în mod plăcut sfârşitul de
săptămână, lansăm oferta „ Weekend balnear la Breaza”care include 2 nopţi cazare şi toate mesele incluse, o zi de tratament balnear
(patru proceduri incluse în preţ), consult
medical şi consiliere fitoterapeutică, totul la un preţ de 250 de Lei
noi de persoană. Astfel, sosirea se
face vineri seara cu cina inclusă (ora
18.30), tratamentul balnear se va face sâmbăta, iar plecarea se va face duminica după
prânz. Opţional pot fi recomandate anumite
trasee turistice.Copii până la 7 ani beneficiază
de gratuitate la cazare şi masă. Aceste oferte
vin în sprijinul tuturor pacienţilor care au beneficiat de serviciile Complexului de Terapie
Naturală „Alexandra”, dar şi în sprijinul celor
care vor veni pentru prima dată şi pe care îi
aşteptăm cu drag!

CINE VINE LA NOI,
REVINE CU DRAG
Mulţumim pe această cale celor care
ne-au împărtăşit din impresiile lor despre
calităţile terapiilor practicate în Complex,
impresii dintre care îmi permit să citez în
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continuare câteva şi care constituie pentru noi un real barometru al activităţii din
Complexul de Terapie Naturală şi un îndemn de a continua cu speranţă şi încredere aceste servicii:
Viorica Mihăilă-Curtea de ArgeşAugust 2010 : ”Bine te-am regăsit, Alexandra, oază de sănătate, voie bună, destindere, relaxare, împrospătare a forţelor şi
remedierea „punctelor slensibile”ale sănătăţii pierdute pe cărările anilor! Am regăsit aceleaşi feţe zâmbitoare, binevoitoare,
mai mult decât amabile, transmiţând din
tinereţea şi plinătatea Sufletului o primă
terapie...Personalul din Baza de tratament,
cu profesionalism de cea mai bună calitate, tratează nu numai cu energia mâinilor
şi a aparatelor, dar şi cu Sufletul lor tânăr
şi frumos, cu vorba plăcută şi bine aleasă,
astfel că perioadele cât se stă la tratamente trec mult prea repede, dar cu folos pentru
cei ce vin să-şi aline suferinţa şi timpul, iar
la plecare, nu cred că există vreun pacient
care să nu se simtă mai tânăr, mai viguros,
mai plin de încredere.”Copii” din Bază (aşa
îi alintă domnul Director) au mâini de aur
şi suflete deosebite din care dăruiesc puţin
tuturor ce vin, alături de terapiile practicate
de fiecare. Meloterapia este de bună calitate, crează destindere, voie bună şi încredere în viitor. Camerele sunt aerisite, curate,
calde, lenjeria frumoasă şi igienică, mesele
şi-au îmbunătăţit considerabil calitatea, diversitatea şi gustul este desăvârşit, astfel că
se vede cu certitudine grija pentru oaspeţii
ce păşesc în Complex... Păcat că ce este frumos „trece prea repede”! Aşadar, rămâi cu
bine”Alexandra”, să ne revedem la anul cu
bine!”

Centre medicale

INFORMAŢII UTILE
Cum se ajunge la Breaza? – Situată pe ruta
D.N.1 Bucureşti - Braşov, între Câmpina
şi Comarnic, localitatea Breaza este o
destinaţie accesibilă. Există microbuze cu destinaţia Bucureşti-Breaza
şi retur care pleacă din două în două ore interval din strada Ritmului (sector 2 Bucureşti) sau
alte mijloace de transport direct din Câmpina
sau Ploieşti şi care opresc în dreptul Complexului. Se poate ajunge cu trenul (Gara Breaza, Gara Câmpina, Gara Ploieşti Sud), sau cu
maşina personală. Informaţii suplimentare la
0244-343.296 sau 0244-342.975 sau fax 0244343.094.
Procedurile de tip balneologic, pentru
persoanele cazate în Complex, dar şi
pentru cele 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. Curele balneare încep din ziua prezentării, adică de luni
dimineaţa.

Fam. Ion şi Aurora Şinca-Bucureşti-August 2010: ”Am ales „Alexandra” pentru că
suntem consumatori fideli de Spirulină Hofigal
şi ne bucurăm că am găsit un loc fermecător,
cu linişte benefică şi un tratament sperăm util
cu rezultate pe termen lung. Când eşti bătrân,
nu mai ai timp să aştepţi, aşa că, datorită competenţei profesionale a medicului director,
ne-am bucurat de schemele complexe de tratament pentru toate bolile pe care le-am acumulat în ani... Tratamentul cu Spirulină (împachetări) mi se pare extraordinar, de asemenea
reflexoterapia şi masajul, executate cu profesionalism şi dăruire. Felicitări domnului Manea Ştefan pentru ideea originală de a înfiinţa
acest Complex şi pentru personalul selecţionat
plin de solicitudine, profesionalim şi amabilitate. Cuvinte de laudă merită şi personalul auxiliar de la curăţenie şi bucătărie. Este primul
Complex în care halatele şi prosoapele sunt
schimbate zilnic, mulţumiri pentru apa plată
din cameră şi pentru condiţiile civilizate din
Bază şi Complex. Mulţumind întregului personal, sperăm să revenim şi la anul şi să regăsim
aceeaşi oază de linişte, sănătate, amabilitate şi
profesionalism.”
Miron Maria-Vrancea-Septembrie2010:
„Sunt foarte mulţumită de felul cum am
fost tratată în acest Centru de Terapie
Naturală”Alexandra”- unde am găsit un personal medical ce m-a primit cu multă căldură sufletească şi profesionalism, am găsit un Complex curat şi cu personal calificat, începând cu
cei de la masaj, electroterapie, şi terminând cu
cel de la curăţenie şi bucătărie şi pe această
cale doresc să le mulţumesc tuturor şi doresc
să revin ori de câte ori am să am posibilitatea.
Să ne revedem cu bine şi să Vă binecuvânteze
Bunul Dumnezeu !”

Fam. Pandrea – Călăraşi - Septembrie
2010: „ Excelent!!! Ne-am simţit foarte bine în
toate privinţele. Tot personalul au dat dovadă de omenie, profesionalism, corectitudine şi
promptitudine în activitatea desfăşurată de fiecare în parte. Menţionăm că am revenit după
o perioadă de 7 luni şi am constatat progrese
de osebite în toate sectoarele de activitate din
Centru. Vom reveni cu drag cât de curând.”
Fam. Valentin şi Maria Georgescu - Bucureşti -Octombrie 2010: „Porţile Complexului de Sănătate te întâmpină larg deschise- un sugestiv bun venit. De remarcat că prin
politeţe şi profesionalism se remarcă fiecare
membru al acestui serios şi frumos colectiv.
Ne vom sfătui prietenii să vină la „Alexandra”,
noi fiind o dovadă vie a reuşitei tratamentului
aplicat aici. Apreciem în mod deosebit atenţia
şi profesionalismul cadrelor de la cabinetele
de reflexoterapie, masaj şi proceduri electrice.
Apreciem modul deosebit de preparare a mâncărurilor şi servirea meselor, varietatea felurilor
de mâncare şi atenţia cu care sunt trataţi pacienţii. Plecăm cu sufletul mulţumit şi cu starea
de sănătate îmbunătăţită, cu speranţa „spre
mai bine”. Mulţumiri speciale dlui. Director
pentru atenţia şi căldura sufletească cu care ne
tratează.”
Vă aşteptăm.
Vizitaţi www.alexandra-hofigal.ro
email: ctn_alexandra@yahoo.com

Cine vine la noi,
revine mereu !
Dr. Teodor Henri Sissea
Director C.T.N.B. ”Alexandra”

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. De asemenea, sunt duşmanul de temut
al celulitei!!!
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 osteoarticular.
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.
Capacitate cazare: 30 locuri confort trei
stele, în camere de 1, 2 şi 3 paturi, cu
grup sanitar propriu, TV, minifrigider, telefon; Complexul dispune de
internet în sala de conferinţe şi un sistem internet wireless, sală de gimnastică şi parcare
proprie.
Pe parcursul sejurului pot fi vizitate diverse obiective turistice: Muzeul Nicolae
Grigorescu, Castelul Iulia Hasdeu,
Curtea domnească şi Mânăstirea
de la Brebu, Muzeul Cinegetic, Castelul Peleş, Mânăstirea Sinaia, Mânăstirea Cornu, precum şi împrejurimile localităţii Breaza (Oraşul Câmpina, Comuna Cornu, Oraşul Sinaia).
Pentru iubitorii de golf, există un Club - “Lac
de Verde”.
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Noutăţi terapeutice

ECHINA VIT.C
stimulează organismul în lupta cu
agenţii patogeni virali sau microbieni

rodusul ECHINA VIT. C
este un supliment alimentar
predozat, sub formă de comprimate masticabile, obţinut
din extract de echinacea, extract de
zmeură, extract de melissa, extract
de cătina, seminţe de in degresate şi
extract de măceşe.

1

Extractul de Echinacea

Este obţinut din Echinacea herba (Echinacea purpurea), fam. Asteraceae. Florile şi
frunzele plantei prezintă o importanţă deosebită în medicina naturală, planta fiind
utilizată în terapia tradiţională.
Compoziţia chimică
Studiile efectuate asuPrepra
plantei au arătat că
zenţa
unul dintre principalii
extractucomponenţi ai echilui de echinnaceei este echiacea în produnacozida, un acid
sul ECHINA VIT.
cafeic care aparC este destinată
ţine grupei de
suplimentării dietei
substanţe a acipentru susţinerea şi
dului cicoric,
echilibrarea activităprezent şi el în
ţii sistemului imuniplantă. Ambii
tar (creşte activitatea
au proprietăţi
fagocitelor, stimuleaantivirale.
ză activitatea limfoEchinacocitelor şi producţia
zida
este activă
de limfokine), suscontra virusuriţine mecanismele
lor şi bacteriilor
de apărare nespeşi printre altele
cifică împotriva
unor agenţi patogeni virali
sau microbieni.
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stimulează salivaţia, transpiraţia, cicatrizarea
leziunilor şi rezistenţa sistemului imunitar.
Pe lângă acestea, Echinacea mai conţine echinaceină, rezină, uleiuri esenţiale, acizi
graşi, substanţe amare, inulină, betaină, acizi
fenolici, polizaharide şi alte zaharuri, fitosterină şi compuşi amidici. Uleiurile esenţiale,
flavonoidele şi diferiţi acizi graşi nesaturaţi
(alchilamidic) au efect asupra sistemului imunitar, iar acizii graşi au şi efect antiinflamator.
Multe cercetări ştiinţifice au demonstrat
efectul pozitiv al echinaceei asupra sistemului imunitar. Echinacea manifestă eficacitate nu numai prevenind răceala în perioada
de iarnă (60% dintre persoanele care au fost
pretratate cu echinacea nu au răcit, în timp
ce 40% din grupul placebo a evitat tusea şi
răceala), tratate când virusul era deja instalat. Pe lângă aceasta eficacitatea s-a relevat
şi contra agenţilor patogeni mai gravi ca de
exemplu fungii (Candida albicans) sau la terapia complementară pentru tratamentul cancerului.
De asemenea, echinacea are efecte cicatrizante prin stimularea producerii fibroblastelor. Studiile mai recente au ajuns la
concluzia că această plantă cu efect imunostimulator acţionează şi în numeroase alte dereglări combinate cum ar fi: infecţii acute şi
cronice de origine virală sau bacteriană ale
căilor respiratorii, predispoziţia la infecţii cu
o debilitate temporară de apărare a organismului, infecţii cutanate bacteriene, diminuarea patologică a numărului de leucocite
după o radioterapie sau chimioterapice cu
citostatice.
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Extract din fructe de zmeur

Este obţinut din fructe de zmeur (Rubus
idaeus), fam. Rosaceae.
Compoziţie chimică
Fructele conţin zaharuri, acizi organici,
pectine, proteine, cenuşă, potasiu, fosfor, calciu, magneziu, mangan, sodiu, zinc, cupru,
fier, vitaminele B1, B2, provitamina A, vitaminele D şi P, substanţe tanante. Frunzele conţin tanin, substanţe de natură flavonică, vitamina C, substanţe minerale.
Fructele şi frunzele au utilizări terapeutice în medicina umană tradiţională. Fructele au acţiune tonică generală asupra organismului, favorizează digestia, normalizează
tranzitul intestinal, favorizează eliminarea
toxinelor, sudoraţia. Este indicat în astenie,
afecţiuni cardiace, digestive, pulmonare, renale, congestie pulmonară, diabet zaharat,
pielonefrită, cistită, prostatită, reumatism,
afecţiuni oculare, amigdalită, bronşită, cefalee, eczeme, dismenoree, raguşeală, raceală,
stări febrile infecţioase.

3

Extract de melisă

Extractul de melisă (Melissa officinalis),
fam. Lamiaceae, se obţine din herba de melisă.
Compoziţie chimică
Părţile aeriene conţin ulei eteric, acizii cafeic, clorogenic, protocatehic, rosmarinic, ursolic, oleanolic, pomolic, ramnazina, taninuri,
mucilagii, care prin hidroliză dau glucoză, xiloză, ramnoză, glucide (planteoza, zaharoza),
substanţe amare, acid succinic, oxalaţi, sub-

Noutăţi terapeutice

stanţe minerale cu Fe, Al şi K (radioactiv). Uleiul eteric este format din aldehide terpenice,
(citral, geranial, etc.), alcooli terpenici (geraniol, linalool, citronelol etc.), hidrocarburi terpenice (pinen, limonen, ocimen, cubeben,
copaen, burbonen, cariofilen). Seminţele
conţin ulei gras constituit din acizii linolenic,
linoleic, oleic, palmitic, stearic.
Principiile active acţionează antiseptic,
carminativ, coleretic, stomahic, sedativ, antispastic, uşor laxativ. Principala acţiune farmacodinamică este cea spasmolitică şi sedativă,
constituie un bun remediu în nevrozele cardiace. Administrată seara favorizează instalarea somnului.

4

Extract de cătină

Extractul de cătină se obţine din fructele de cătină (Hippophae rhamnoides), fam.
Eleagnaceae. Se mai numeşte cătina cenuşie,
cătina de râu. Fructifică la vârsta de 3-4 ani.
Compoziţie chimică
Fructele conţin substanţă uscată, zaharoză, acizi organici, pectină, substanţe tanante, celuloza, proteine, ulei, betacaroten,
calciu, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu, fier,
vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, Vitamina F, vitamina E, vitaminele P, K, B9, ş.a . Uleiul conţine de 10 ori mai mult caroten decât
morcovul.
Este recomandat în avitaminoze, reumatism, urticarie şi stări alergice, maladii neuroendocrine, anemii, boli de ficat, boli circulatorii, astenie. Se recomandă de asemenea în
infecţiile gastrointestinale şi dermice, se foloseşte cu suces în geriatrie şi chiar în oncologie. Se foloseşte pentru tratarea hepatitei
epidemice, hepatitei cronice, urticariei, gutei,
reumatismului, arsuri.

5

Seminţe de in degresate

Seminţele de in degresate rezultă în
urma presării seminţelor de in (Linum usitatissimum) fam. Linaceae.
A fost cultivat inca din Antichitate pentru
fibre şi sămânţă. În neolitic se cultivă pentru
extragerea fibrelor, mai ales în China şi India.
De aici s-a extins , cu migrarea popoarelor
în partea vestică a Asiei, în Africa şi Europa.
Din epoca bronzului au fost găsite resturi de
plante în locuinţele lacustre din Elveţia. Era
cultivat de egipteni, evrei, greci, romani, care
îl foloseau la producerea de pânzeturi de cea
mai bună calitate. În piramidele egiptene au
fost găsite pânzeturi şi capsule. Prin desene
din acel timp sunt redate lucrările de recoltare, de topit şi meliţat. Vechii greci foloseau
seminţele pentru alimentaţia oamenilor, iar
fibrele pentru ţesături din care cofecţionau
îmbrăcăminte, pânze pentru corăbii. Romanii cultivau inul pe valea inferioară a Tibrului.
În Europa cultura şi prelucrarea inului s-a

menţinut la cotă înaltă până în a doua jumătate a sec. 19, când a scăzut din cauza concurenţei bumbacului, mătăsii şi în secolul 20 a
fibrelor artificiale.
Compoziţie chimică
Seminţele conţin ulei sicativ cu indice de
iod 168-192, substanţe proteice, substanţe
extractive neazotate, celuloză, substanţe minerale . Turtele rămase după extragerea uleiului conţin proteine, grăsimi, săruri minerale. Seminţele de in au aplicaţii terapeutice în
medicina umană şi veterinară.
Uleiul de in conţine de 2 ori mai mulţi acizi graşi omega 3 decât uleiul de peşte
şi un amestec de acizi esenţiali omega 3 şi
omega 9. Aceştia au un rol important în refacerea celulară, util în diverse afecţiuni. Proteina din uleiul de seminţe de in este uşor digerabilă şi conţine toţi aminoacizii necesari
organismului. Uleiul de in conţine lignani,
care au proprietăţi antivirale, antibacteriene, antiparazitare, antitumorale. Are acţiune antiinflamatoare, cardioprotectoare, şi de
reducere a grăsimilor din sânge. Este indicat
în afecţiuni bacteriene, în afecţiuni cardiace,
în tulburări de tranzit intestinal. Este deosebit de eficient în reducerea colesterolului rău
din organism .

6

Extract de măceşe

Se utilizează în medicina umană ca vitaminizant, astringent, antidiareic, colagog, coleretic, vasodilatator arterial, antilitiazic, antiinflamator intestinal.
Conţinutul ridicat de vitamina C şi al altor substanţe asigură funcţionarea normală a
glandelor endocrine, creierului, cordului, ficatului, splinei. Intervine favorabil în respiraţia
tisulară, în reacţiile fermentative, în procesul
de eliminare a toxinelor din sânge. Potenţează acţiunea antivirală a interferonului. Măreşte diureza cu eliminarea
toxinelor din corp, fluidifică
Probila, favorizând eliminarea
dusul
ei, stimulează contracECHINA
ţia vezicii biliare şi a
VIT. C se precăilor biliare prozintă sub formă
vocând golirea
de comprimate de
conţinutului
600,00 mg. Are aclor. Împiediţiune de stimulare şi
că formarea
echilibrare a sistemului
calculilor
imunitar (măreşte caparenali, atecitatea de apărare naturanuează şi
lă a organismului, vitamivindecă
nizantă, de remineralizare
inflamaşi fortifiere a organismului,
ţiile inantianemică, antiseptică,
testinale,
antiinflamatorie, antiviradilată arlă (herpes simplex şi virus
terele, asigripal), îmbunătăţeşte acgurând un
tivitatea sistemului nerflux sanguvos central, antitumoin mai bun.
rală, asigură un aport
natural de vitamine
Ing. chim.
şi minerale, contriMariana Vătafu
buie la îmbunăBiolog
tăţirea meMihaela Hriţcan
moriei.

Extractul de măceşe este obţinut din
fructele de măceş (Cynosbati fructus), fam.
Rosaceae.
Compoziţie chimică
Fructele conţin zaharuri, acid malic, acid
citric, pectină, taninuri, uleiuri volatile, lecitina, dextrina, vanilina, saruri minerale de K,
Ca, Fe, Mg, vitaminele
C, B2, K, PP, provitamina Mod de administrare:
A. Valoarea energetică, Copii între 3-7 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi, mestecat după mesele prin131 Kcal/100g. Au uti- cipale sau la recomandarea medicului.
lizări în medicina uma- Copii între 7-12 ani: 2-4 comprimate pe zi, mestecate după mesele prinnă cultă şi tradiţională. cipale.
Măceşele, florile şi frun- Adulţi: 1-2 comprimate de 3-4 ori pe zi (3-8 comprimate pe zi ), mestecate
zele au importanţă te- după mesele principale. Se poate administra periodic până la 6 săptămâni.
rapeutică în medicina Forma de prezentare: cutie pliantă conţinând 60 comprimate; 6 blistere
umană şi veterinară. (10 comprimate /blister).
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Pagina medicului de familie

Pagina medicului de familie
Inspirat dintr-un articol anterior al colegei Dr.Adriana Tatomirescu despre L-Carnitina,
mă îndrept hotărât, să promovez acest remediu,medicilor de
familie,aşa încât urc treptele Policlinicii Clăbucet şi mă opresc în faţa uşii
cabinetului de consultaţii al Dr Barău Iulia sub privirile suspicioase ale celor care aşteptau la rând. Îi înţeleg şi ca să-i liniştesc, împart
câteva reviste Hofigal, declinându-mi competenţa de medic însărcinat cu promovarea
produselor firmei, asigurându-i că nu am venit să mă consult. Bat la uşă şi intru:

- Dr.C.M. - Sărut mâna D-na doctor!
- Dr.B.I - Bine aţi venit, D-le doctor! Cu ce
veşti? mă întâmpină colega, întrerupându-se
din consultaţie.

-Dr.C.M. - De data aceasta vreu să
vă reţin atenţia asupra unui produs
recent obţinut de Firma noastră; aţi
auzit de L-Carnitin?
-Dr B.I. - Bineînţeles! Îl asociem mai totdeauna în afecţiunile cardiace.

-Dr.C.M.- Dar nu numai...şi îi prezint numărul revistei Hofigal “Primăvara sănătăţii noastre” - cu articolul în cauză despre Carnitină.
-Dr.B.I. - Frumos o voi citi pe îndelete
acasă..

-Dr.C.M. - Mai am ceva pentru pacienţii D-vastră şi îi prezint buletinul
informal despre L-Carnitin împreună cu o mostră-o cutie cu capsule din
acest remediu.

verigi ale lanţului patologic căruia se adresează-rol de cardioprotecţie împreună cu Coenzima Q10, cu
extractul de cătină, care-i asigură
substratul energetic, pentru scăderea tensiunii arteriale şi echilibrarea
frecvenţei cardiace...
Dr.B.I. - Şi extractul de zmeur?

Dr.C.M. - Acest extract şi-a dovedit
acţiunea antiîmbătrânire, recuperând mai rapid eventualele urmări
ale unui accident vascular cerebral.
La o anumită vârstă îmbunătăţeşte performanţele intelectuale şi mai
ales memoria deficitară a vârstnicilor.
Dr.B.I. - Uitându-se în continuare în prospect: aşa deci...

Dr.C.M. - Aveţi în evidenţă persoane în vârstă, în evoluţie senilă care
ar putea beneficia de acest supliment
alimentar, cărora le-ar putea îmbunătăţi calitatea vieţii?
Dr.B.I. - Avem destui şi cardiaci cu insufiucienţă cardiacă, cu aritmii ca şi persoane în
vârstă cu disabilităţi, inapetenţi, obosiţi, care
ar putea beneficia de acest remediu atât de
complex...Sper că nu-mi cereţi să se renunţe
la medicaţia alopată?
-Dr.B.I. - priveşte cutia inscripţionată şi mă
întreabă: De ce-i spuneţi L-Carnitin complex?

-Dr.C.M. - Deoarece o capsulă nu
conţine numai de L-carnitin, ci mai
are şi alte componente ca de ex: Coenzima Q10, extract uscat de cătină
şi extract de zmeur, cu alte cuvinte
un complex care vizează mai multe
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Dr.C.M. - Nicidecum, bolnavii dvoastră vor urma în continuare tratamentul specific afecţiunii de care
suferă, doar că în unele cazuri, fitoterapia vă poate ajuta mai mult decât
alopatia în privinţa bolnavilor cronici cu afecţiun psihice sau organice, cum ar fi recuperarea post infarct
sau post accident vascular cerebraldar asta de la caz la caz.
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Dr.B.I. - Şi posologia? Văd că aici scrie că
se pot administra 3 capsule pe zi..

Dr.C.M. - În timpul meselor,cel puţin
3 luni de zile în care apar şi efectele
benefice;după o pauză, tratamentul
se poate repeta. Este important să recomandaţi toate remediile pe reţetă,
astfel bolnavul va înţelege că alături
de medicamente sau în primul rând,
fitoterapia, joacă un rol mai important în starea lui de sănătate.
Dr.B.I. - De unde se pot procura remediile
dumneavoastră la un preţ mai ieftin?

Dr.C.M. - Dacă vă uitaţi la ultima
pagină a fiecărei reviste Hofigal,veţi
descoperi farmaciile noastre
proprii,cu adrese şi numere de telefon, aşa încât în orice cartier va locui
pacientul d-voastră va găsi o farmacie cu produsele noastre la preţ de
producător.
Dr.B.I - Asta e bine, să nu punem oamenii
pe drumuri, să le găsească mai uşor.

Dr.C.M. - Din această discuţie, eu
fac şi un reportaj, permiteţi-mi să fac
şi o fotografie.
Dr.B.I. - Vă rog.
Am plecat, luându-mi rămas bun, până
săptămâna următoare, cu un sentiment de
satisfacţie profesională, deoarece Dr.Barău I.
este o profesionistă aplecată şi asupra terapiilor complementare ca fitoterapia şi homeopatía.
Următoarea locaţie: grupul de
medici generalişti ai Policlinicii
“Ion Mihalache”. Am în vedere
o convorbire de promovare cu

Pagina medicului de familie

Dr.Tiţă Violeta, pe care, dealtfel, o şi găsesc
la fişier. O salut respectuos şi intuind că o
caut pentru promovarea unui remediu, mă
invită în cabinet.
Dr.T.V. - Cu ce noutăţi?

Dr.C.M. - Profit de ocazia acestei pauze în care nu aveţi pacient de consultat ca să vă prezint un remediu
de excepţie-L-Carnitin Complex; îi
înmânez revista Hofigal şi cutia cu
capsule de L-Carnitin complex.
-Dr.T.V. - Câte capsule sunt aici? Mă întreabă colega studiind prospectul.

-Dr.C.M. - 40 de capsule - se recomandă 3 capsule pe zi în timpul meselor, timp de 3 luni, cu pauză, apoi
tratamentul se reia în funcţie de răspunsul organismului.

liberi iar L-Carnitina îi preia şi îi
transportă în celula hepatică, sau în
cea a muşchilor netezi şi striaţi, introducându-i în aparatul mitocondrial unde are loc oxidarea, în urma
căreia se degajă energia necesară
proceselor metabolice. La fel se poate
administra şi celor cu sindromul de
oboseală cronică.
-Dr.T.V. - Asta înseamnă că pot recomanda remediul şi sportivilor?

-Dr.C.M. - Şi sportivilor dar şi tinerilor epuizaţi fizic sau psihic, după
stres, efort fizic sau intelectual câte 6
capsule pe zi-după caz.
Acest remediu se opune trecerii de la
steatoza hepatică de diverse grade la
fibroza hepatică, mult mai gravă şi
ireversibilă.
Dr.T.V. - Şi unde găsim aceste produse –
la un preţ accesibil?

Dr.C.M. - La intrarea în policlinica
„Ion Mihalache", la farmacia Beladona -“cu preţuri mici”- unde produsele Hofigal se vând la preţ de fabrică, sau la farmaciile Hofigal a căror
adresă se găseşte la sfârşitul revistei.
Nu uitaţi să faceţi recomandările în
scris - bolnavilor - pe reţete.
-Dr.T.V. - Văd că acest remediu se administreză şi în alte afecţiuni decât cele cardiovasculare, pe care le cunoşteam de obicei.

Dr.C.M. - Exact! L-Carnitin Complex nu are numai un rol cardioprotector direct, ci se mai foloseşte
cu succes în scăderea trigliceridelor
crescute din dislipidemii, în fenomenul de obezitate, sau la persoanele
cu exces ponderal pe care le ajută să
scadă în greutate; în steatozele hepatice, mai ales cele metabolice, deci
are şi un rol hepatoprotector.
Dr.T.V. - Se poate administra împreună cu
Armuhep pe care mi l-aţi recomandat mai în
urmă?

Dr.C.M. - Depinde de situaţii: dacă
celula hepatică „suferă”, asta însemnând creşterea enzimelor serice, hepatomegalie dureroasă şi apreciabilă, tratamente dure şi îndelungate cu
statine(administrate pentru scăderea
colesterolului),atunci se pot administra împreună fără probleme,de
exemplu câte o capsulă L-Carnitina
în timpul meselor iar Armuhep după
mese câte 2 capsule.
Dr.T.V. - Cum acţionează L-Carnitina în
scăderea trigliceridelor?

Dr.C.M. - Lipoproteinlipaza hidrolizează trigliceridele în acizi graşi

Dr.T.V. - Am înţeles,să trăiţi! Îmi răspunse
zâmbind dr.Tiţa V.

Dr. C.M - Permiteţi să vă fac o fotografie, întrucât fac un reportaj cu
această ocazie.
Dr. T.V. - Cu multă plăcere! Să chem şi o
pacientă, ca reportajul să fie mai autentic.
Mi-am luat bun rămas, pe săptămâna viitoare, şi cum călătorului îi
stă bine cu drumul - după cum se
spune - mă îndrept spre altă destinaţie – MEDICAL CLINIC - unde intenţionez să o abordez pe Dr. Anastasescu Simona - medic specialist de medicină
de familie, la un cabinet din Giuleşti-cu competenţă în ecografie abdominală.
Bat la uşă şi intru: - Vă salut respectuos,
D-na doctor! Văd că nu aveţi pacienţi.
-Dr.A.S. - Bună ziua! Deocamdată sunt în
pauză, mai târziu am două programări pentru ecografie, aşa că putem vorbi fără grabă.

-Dr.C.M. - V-am adus o agendă Hofigal, un calendar, dar mai cu seamă
o mostră dintr-un remediu foarte util
bolnavilor dumneavoastră, cărora le
faceţi ecografii abdominale, cu predilecţie pentru aprecierea ficatului, a
canalelor hepatice şi extrahepatice, a
dimensiunilor celei mai mari glande
din organism, precum şi a prezenţei
lichidului intra abdominal,în cazurile de ciroză.

-Dr.A.S. - Da? Ce anume? Să văd...

-Dr.C.M. - Este vorba de produsul fitoterapic L-Carnitin Complex şi îi înmânez cutia cu capsule.
-Dr.A.S - Am auzit de acest produs, în legătură cu afecţiunile cardiace.

-Dr.C.M. - Produsul are o largă întrebuinţare, nu numai ca adjuvant
în cardiologie ci - la fel de important
– şi în afecţiunile hepatice, în special în steatoza hepatică, hepatitele
cronice,chiar şi în cirozele aşa zise
“grase” şi toate acestea prin mecanismul de scădere a trigliceridelor.
În ultima vreme se constată o creştere a cazurilor de hepatomegalii dureroase, a steatozelor din” ficatul gras”,
mai cu seamă în steatozele post alcoolice, aşa după cum constataţi şi
dumneavoastră din examinările ecografice de zi cu zi.
Puteţi recomanda acest remediu sub
formă de capsule şi în toate cazurile unde se recomandă slăbirea - dar
nu trebuie neglijat regimul dietetic,
mişcarea, exerciţiile fizice controlate,
mersul pe jos, sportul dozat...
Şi în hepatitele cronice, recomandaţi
L-Carnitin complex pentru plusul de
energie de care pot beneficia aceşti
bolnavi veşnic obosiţi, şi la care veţi
urmări şi scăderea transaminazelor
serice, ca şi în ciroza hepatică; dar
nici nu trebuie uitat în aceste cazuri,
de asocierea cu Armurariul (Armuhep) vitamine din grupul B şi metionina, ca protectori hepatici..
Dr.A.S - Interesantă asociaţie... mulţumesc pentru explicaţii, le voi pune în practică, deoarece sunt destui hepatici în evidenţa mea.
Cer permisiunea să o fotografiez alături
de masa de ecografie şi mă retrag, promiţându-i o nouă vizită cu proxima ocazie - cu un
nou produs.
Fotoreportaj realizat de
Dr. Costinescu Mircea Medic Primar MG-Mf-Promovare-Consiliere CLEOFARM CRÂNGAŞI Tel: 0731260101
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ABC-ul Naturii

ABC de toamnă,

cu tablou de fructe şi legume

Toamna s-a instalat asemeni unei împărătese, în jilţul de aramă grea, punând stăpânire
pe coroanele copacilor şi subjugând grădinile şi viile. Îndrăgostită, fără leac, de culori şi
arome, toamna stropeşte în jur cu violet de
struguri şi de crizanteme, cu auriu de pere şi
gutui, cu roşu de fruct oprit şi frunze de iederă... şi se răsfaţă oglindindu-şi bogăţia şi
frumuseţea în ochii tremurători ai lacurilor.
Natura însăşi o iubeşte... iar toamna, o răsplăteşte cu daruri neasemuite, aşa cum nici
un alt anotimp nu-i poate dărui.
Poeţii toţi, hipnotizaţi şi îngenunchiaţi
de extravaganţa ei orbitoare, îi dedică ode şi
cântece, iar pictorii o descriu, mai presus de
cuvinte, în forme şi culori. E o celebrare a fertilităţii şi a bogăţiei, din grădini şi până în coşurile încărcate ale precupeţilor.
Nu întâmplător, Ziua Mondială a Alimentaţiei este sărbătorită în acest anotimp
al rodniciei Mamei Pământ.
Alături de toţi iubitorii naturii, Arc-aşii au
sărbătorit şi ei această zi într-un mod cu totul
inedit, aşa cum le stă bine unor copii plini de
idei îndrăzneţe.
În mâinile îndemânatice ale copiilor, legumele au primit înfăţişări demne de creaţiile unor caricaturişti cu brevet. Astfel că, în
scurt timp, în “atelierul de creaţie” al Şcolii
ARC, “au prins viaţă” personaje fantastice cu
nasuri de morcovi şi plete unduitoare de pătrunjel, cu pantofi lustruiţi de cartofi şi rochii
din foi fragede de salată, cu trupuri de vinete
satinate şi ochi din rondele asortate de morcov ţintuiţi în cuişoare aromate. Febra creaţiei ne cuprinsese pe toţi şi creştea pe măsură
ce sala se umplea de fiinţele ciudate născute din legume. Roadele pline de beneficii ale
naturii căpătaseră în mâinile noastre şi alte
dimensiuni. Şi aşa cum se cade după orice
şedinţă de creaţie, copiii şi-au expus personajele într-o expoziţie plină de arome şi culori de toamnă.
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Din locurile în care se lăsaseră aşezate cuminţi, “fiinţele” acelea ciudate ne spuneau povestea mută a naturii, purtată de
rădăcini din sevele pământului şi transpusă cu măiestrie în imagini cu forme de legume şi parfum de sănătate. Ştim cu toţii
cât de sănătoase sunt legumele proaspete, purtând în ele încă mirosul de pământ
reavăn, dar pe acestea, care ne “priveau” cu
ochi “vii”, am hotărât să nu le mâncăm, ci să
ne bucurăm de prezenţa lor cât mai mult.
N-ar fi putut trece însă Ziua Mondială a
Alimentaţiei fără să ne bucurăm, la propriu,
de gusturile şi aromele naturii. Aşa că, am
pregătit din fructe tomnatice de pe meleagurile noastre, dar şi din cele venite de departe, din ţinuturi veşnic dăruite verii, un festin al gusturilor într-o salată de fructe demnă
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de cartea recordurilor. Bucăţile zemoase de
portocală se ascundeau printre cuburi crocante de măr şi ochi de struguri, împrieteniţi
cu felii moi de banană şi bobiţe delicate de
rodie. Am gustat cu toţii din aceste delicii ale
naturii şi am păstrat în instantanee această zi
memorabilă pentru noi, ARC-aşi mai mici şi
mai mari.
Învăţând despre legume şi fructe, despre
beneficiile lor pentru creşterea noastră sănătoasă, am mai descifrat, astfel, o nouă filă din
ABC-ul naturii pe care Şcoala ARC, în parteneriat cu HOFIGAL, l-a “deschis” pentru a-i iniţia pe cei mici în tainele naturii.
Anne Marie Dumitru,
Institutor Şcoala Metropolitană “ARC”

Valori româneşti

Urări de bine la ceas de sărbătoare
ărturisesc că simt o mare
bucurie astăzi, când pot
să îndrept un gând sincer
pentru a adresa unui fiu
al comunei mele Goicea, Ing. Ştefan
Manea, Director General al Societăţii
comerciale HOFIGAL Export Import
SA, urări de bine şi sănătate, cu prilejul celei de a 3-a zi de Crăciun, Sfântul
Ştefan.
Noi, goicenii, ne mândrim cu Domnia Sa,
întrucât ca om de ştiinţă personalitatea sa a
depăşit de mult meleagurile natale ale Olteniei, cât şi graniţele ţării noastre, având recunoaşteri bine meritate pe plan internaţional.
Este un privilegiu pentru mine că l-am cunoscut în viaţa mea, că am avut posibilitatea de
a-l cunoaşte îndeaproape atât ca om în societate cât şi în activităţile desfăşurate pentru
dezvoltarea economico-socială a României şi
mai ales, de a fi legat de o sinceră prietenie.
Anul acesta, s-au împlinit 20 de ani de la
înfiinţarea societăţii Hofigal (Homeopatie,
Fitoterapie, Galenice), pe care o conduce cu
pasiune şi competenţă, fiind dealtfel şi prima
întreprindere privată din grupa industrie înfiinţată în România, în anul 1990.
Această unitate, pusă în slujba sănătăţii, a
oamenilor, are drept scop valorificarea plantelor medicinale din România, iar pasiunea
sa pentru plante este o binecuvântare pentru oameni. Trebuie menţionat că produsele Hofigal sunt cunoscute şi folosite pe plan
naţional şi internaţional, fiind produse finite
tip medicamente, suplimente, produse cosmetice, uleiuri, extracte hidro-alcoolice, tincturi, extracte uleioase, ceaiuri medicinale,
gemoderivate (respectiv, extracte glicerohidroalcoolice 1 DH), vinuri medicinale ş.a. Mii
şi mii de oameni au beneficiat şi beneficiază
de astfel de produse precum Spirulina, Redigest, Fitodiab, Hof Imun, Momordica, Ulei de
peşte (Omega 3 şi Omega 6), Echinacea capsule, Cătinofort, Chelstop, uleiuri de cătină,
de lavandă sau de pin, tincturi de afin, aloe,
urzică, de pufuliţă, zeci de ceaiuri medicinale,
ca şi diverse gemoderivate, iar mai nou, premiere mondiale precum: Deodorant natural,
Hof Lipomin şi Omega 3 & Omega 6 vegetal.
Aceste produse sunt realizate prin cercetare
proprie cu brevete proprii şi au fost apreciate la Saloanele de Inventică de la Bruxelles şi
Geneva, unde au fost premiate cu medalii de
aur şi argint.
Japonezii consumă zilnic Spirulină şi Ulei
de peşte şi de aceea au cea mai mare speranţă de viaţă. De ce n-am proceda şi noi, românii, la fel? În acest mod am face şi medicină
preventivă.
De aici înainte, viaţa şi activitatea depusă
de omul de ştiinţă Ştefan Manea, se confundă cu societatea şi produsele Hofigal.

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

Este de menţionat faptul că astăzi Hofigal
are cel mai puternic departament de cercetare din industria farmaceutică şi cosmetică,
reuşind să smulgă multe din secretele tămăduitoare date de Natură şi transmise prin
plantele medicinale. Iar Hofigal colaborează
în mod eficient cu institute de învăţământ superior de farmacie şi medicină din ţară.
SC Hofigal SA are o dotare tehnică de
excepţie (pe care am văzut-o personal, încântându-mă) şi poate să efectueze unice
analize de micro- şi macroelemente, iar producţia se realizează în strictă conformitate cu
normele internaţionale, farmacopeea europeană fiind baza controlului de calitate.
Cu trei ani în urmă, cu prilejul împlinirii
unei vârste rotunde de către Domnia sa, am
publicat cartea "Cu Ştefan Manea în împărăţia plantelor misterioase" (606 pagini) unde
am prezentat pe larg remarcabila sa activitate ştiinţifică, profesională şi socială, în urma
unei documentări amănunţite la faţa locului
şi a unor interesante discuţii amicale, veritabile interviuri de interes public.

Dotat cu reale calităţi organizatorice, inteligenţă şi talent, fiind de o omenie fără seamăn, ştie să tempereze orgoliile oamenilor
de valoare, cercetători în domeniul cu care
lucrează, dovedind tact, răbdare şi diplomaţie. Are autoritate ştiinţifică şi profesională, fiind generos, cu o modestie înăscută, mereu
preocupat să poată face mai mult şi mai bine,
nu are prejudecăţi sau dogme care ar putea
frâna bunul mers al unei munci valoroase de
cercetare.
Este "Cetăţean de onoare al comunei
Goicea", unde s-a născut, pe meleaguri natale, de care este legat cu mii de fire.
Acum, la sfârşit de an 2010, îl rog să-mi
îngăduie să-I transmit o caldă îmbrăţişare prietenească şi să-I adresez urarea tradiţională:
“La mulţi ani cu sănătate
Să vă dea Domnul tot ce doriţi!"
La mulţi ani!
Petre Gigea Gorun
Ambasador, scriitor

Aş aminti şi faptul că în staţiunea Breaza
a construit Complexul "Alexandra", o clinică
- sanatoriu cu caracter în special de cercetare, de recuperare şi de menţinere a sănătăţii oamenilor care vin aici, unde se folosesc
cele mai moderne metode de tratament
pentru oprirea procesului de îmbătraânire,
o continuare a tradiţiilor şi ideilor create de
celebra savanta Prof. Dr. Ana Aslan, puse pe
alte baze ştiinţifice.
În această “uzină de sănătate”, cunoscută
sub numele de S.C. Hofigal Export Import SA,
Ing. Ştefan Manea, veritabil creator şi om de
ştiinţă, are o vedere şi o preocupare pentru
toate departamentele, respectiv: producţie,
cercetare, distribuţie, investiţii-dezvoltare,
asigurarea calităţii şi management integrat,
valorificarea în practică a plantelor medicinale, mediatizarea şi comunicarea cu presa.

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

- continuare din pagina 1 -

Un experiment prezentat în New England Journal of Medicine a dezvăluit că
lipidele omega-3 «au fost cele mai eficiente în depăşirea unei imunităţi la inulină
foarte profundă şi generală». Avantaje suplimentare ale uleiului omega-3 sunt micşorarea colesterolului şi trigliceridelor, cât şi
întărirea sistemului imunitar”.
Poate aşa se înţelege mai bine şi rolul
deosebit al unui alt nou produs Hofigal
OMEGA 3 & OMEGA 6 VEGETAL.
Uleiul de in ajută la prevenirea bolilor
cardiovasculare, iar sămânţa conţine fibre
insolubile care ajută la curăţarea tubului
digestiv prin legarea toxinelor şi formarea
masei fecale. Uleiul de in trebuie apreciat;
amintesc numai în treacăt că este folosit
ca adjuvant în tratarea acneei, artritelor,
cancerului, bolilor de inimă, sclerozei
multiple; scăderea colesterolului, tulburări
digestive, piele uscată, refacerea energiei,
probleme de memorie, etc.
În cartea mai sus amintită, Dr. Mark
Stengler nu vorbeşte doar teoretic, ci este
prezentată o cazuistică bogată. Rezultate
similare am obţinut prin studii clinice şi
de caz şi noi.
„Aminoacizii graşi omega 3, care se găsesc în cantitate mare în seminţele de in au
proprietăţi de fluidificare a sângelui. Acest
lucru ajută la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale şi la optimizarea circulaţiei
la nivelul inimii şi a ţesuturilor corpului”.
Tot Stengler se întreabă: „ce au în comun
boala Chron, colita ulceroasă şi constipaţie?”. Răspunsul este “un aport scăzut de
fibre”.
Seminţele de in reprezintă nu numai
o modalitate excelentă de a creşte cantitatea de fibre din alimentaţia zilnică ci
alături de cele ce însoţesc inulina crează
mucilagiile cu efect calmant, care contribuie la vindecarea unui tub digestiv
inflamat şi iritat. În plus, seminţele de
in „hrănesc bacteriile bune” care, la persoanele cu probleme digestive sunt în
cantitate redusă.
După cum se ştie, creierul este alcătuit
în proporţie de peste 60% din grăsimi –
în componenţa cărora intră şi acizi graşi
esenţiali. Dintre aceştia, principalul este
DHA (acidul docosahexanoic) necesar
pentru memorie şi învăţare. Datorită faptului că o anumită cantitate de acid alfalinolenic din seminţele de in este transformată în DHA, acest supliment (HOF
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LIPOMIN) poate avea un efect benefic de
stimulare a memoriei. De asemenea, acizii
graşi omega 3 au un efect antiinflamator,
care pare foarte important pentru sănătatea creierului.
Aş mai adăuga remarca Dr. Roy
Swank - Şeful Secţiei de Neurologie din
cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii Oregon, Portland – care demonstrează că: „alimentaţia bogată în acizi
graşi esenţiali şi săracă în grăsimi saturate este cheia succesului în tratamentul
sclerozei multiple”.
d) Concentratul de usturoi
Aici trebuie menţionat că, deşi usturoiul este considerat un miracol încă din
antichitate, este necesar a se preciza că usturoiul nu are voie să fie „ajutat” cu îngrăşăminte, ierbicide, insecticide.
Pe scurt: principalul component activ
al usturoiului este alicina, substanţă cu
un puternic efect antibiotic. Acest compus rezultă în urma acţiunii unei enzime
- alinaza - asupra aliinei din compoziţia
plantei. Alicina este substanţa responsabilă de toate binefacerile usturoiului, considerat şi antibiotic natural: antisclerozant,
anticancerigen, vermifug, hipotensiv,
combate tusea şi diareea, laxativ, diuretic,
antiseptic, bactericid, revulsiv, expectorant, febrifug, tonic muscular, hipotensor
(scăderea tensiunii arteriale), antireumatismal, antiasmatic, detoxifiant, sudorific,
cu efect antihelmintic şi anticarcinogenetic, afrodisiac.
Acest miracol pentru sănătate mai
conţine vitamina C şi B-urile, lipide, aminoacizi şi uleiuri volatile. Informaţii detaliate se pot găsi în cartea doamnei Prof.
Dr. Farmacist Viorica Istudor, ”Farmacognozia” - vol. II.
Alicina este studiată peste tot în
lume. De exemplu, Dr. Aqel a testat şi
a constatat capacitatea sa de relaxare a
muşhiului cardiac; Dr. B. Reitz (Facultatea de Medicină din Dusseldorf) a demonstrat că reduce aritmia cu 88%; iar
la universitatea de profil din California
s-a demonstrat că reduce colesterolul
"rău" – LDL, cu 42%. Toate acestea se
datorează şi faptului că usturoiul conţine şi niacină, care reduce colesterolul
"rău" şi îl măreşte pe cel "bun" – HDL.
Pentru că se discută mult despre usturoi (firesc, raportat la efectele minunate pe
care le are şi la cât de mult „deranjează” pe
cei ce nu doresc vindecarea) îl citez pe Dr.
Mark Stengler, din cartea „113 tratamen-
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te naturiste verificate. Remediile naturiste ale medicului homeopat”:
„Usturoiul nu are o toxicitate cunoscută. Cu toate acestea, unele persoane au
tulburări digestive dacă mănâncă usturoi
sau iau un supliment cu această plantă.
(Din nefericire, se întâmplă ca eu să fiu una
dintre ele - dar sunt mai curând excepţia,
decât regula).
Usturoiul are un efect natural de fluidifiere a sângelui, astfel încât ar trebui să discutaţi cu medicul dumneavoastră în cazul
în care faceţi deja un tratament cu medicamente anticoagulante, cum ar fi aspirina,
dicumarol etc.“
Iată ce poate afirma un specialist, Dr.
Mark Stengler, care recomandă numeroase produse pe bază de usturoi:
„USTUROIUL
RECOMANDĂRILE MEDICULUI
NATURIST PENTRU ...
Efecte antimicrobiene
Usturoiul exercită o întreagă gamă
de acţiuni antimicrobiene împotriva virusurilor, bacteriilor, fungilor şi viermilor
intestinali. Eu consider că usturoiul, de
obicei, acţionează cel mai bine pentru întărirea imunităţii şi prevenirea infecţiiior,
decât pentru tratatarea stărilor acute - cu
excepţia infecţiilor tractului respirator, ca
faringita, bronşita şi pneumonia. (un număr de pacienţi mi-a spus că atunci când
fac o astfel de infecţie, pur şi simplu mănâncă mult usturoi şi în scurt timp se simt
mai bine).
Atunci când este folosit pe termen lung,
usturoiul este un remediu excelent pentru
persoanele care prezintă o dezvoltare excesivă a levurilor în organism şi pentru femeile cu infecţii micotice vaginale.
Cei care au afecţiuni care determină o
supresie a sistemului imunitar, cum ar fi
HIV/SIDA şi tuberculoza, au un mare risc
de a face infecţii secundare grave cu diferite
microorganisme. Usturoiul este una dintre
alternativele naturale pe care aceştia le pot
folosi pentru a contribui la protecţia împotriva acestor agenţi infecţioşi.
Problemele legate de elasticitatea aortei
Folosirea îndelungată a usturoiului
ajută la protejarea elasticităţii aortei. Aorta
este un vas de sânge foarte mare care transportă sângele oxigenat de la inimă şi se ramifică în alte artere, pentru a alimenta cu
sânge restul corpului. Scăderea elasticităţii
ei este asociată cu îmbătrânirea, ca şi cu
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hipertensiunea arterială şi cu dezechilibrele
colesterolului. Elasticitatea acestui vas este
importantă în special pentru prevenirea
formării unui anevrism aortic, o afecţiune
care pune viaţa în pericol. (Dacă peretele
vasului de sânge se slăbeşte, pierzându-şi
integritatea şi flexibilitatea, există posibilitatea ca aorta să se rupă.)
Cercetătorii care, în 1997, au condus
un studiu asupra proprietăţilor usturoiului
au ajuns la concluzia că "ingestia de usturoi are un efect protector împotriva scăderii
elasticităţii aortei, legată de îmbătrânirea la
oameni."
Coagularea sângelui
Usturoiul are un efect direct asupra
capacităţii de coagulare a sângelui. Este cunoscut că el împiedică aglomerarea trombocitelor, celulele care determină producerea cheagurilor de sânge. Aglomerarea lor
excesivă (numită în limbaj medical agregare) are legătură cu bolile cardiovasculare,
deoarece este unul dintre factorii care determină proasta circulaţie a sângelui.
De asemenea, usturoiul scade şi cantitatea de fibrinogen, o proteină care este
implicată în producerea cheagurilor de
sânge, care este şi ea asociată în grad înalt
cu bolile cardiovasculare.
Studiile populaţionale au arătat că usturoiul scade riscul de cancer de colon,
esofag şi stomac. Un studiu a urmărit un
număr de 41.000 de femei americane şi a
arătat că una sau mai multe porţii de usturoi pe săptămână pot fi asociate cu o scădere de 35% a riscului de cancer de colon.
Se crede că elementul cheie în prevenirea
acestor tipuri de cancer îl constituie compuşii cu sulf ai usturoiului, prin contribuţia lor
la controlul agenţilor cancerigeni (substanţele care produc cancer).
Hipertensiune arterială
Hipertensiunea arterială este cunoscută
ca fiind una dinte afecţiunile cele mai importante care produc boli de inimă, iar usturoiul s-a dovedit a avea efecte de scădere
blândă a tensiunii arteriale. Clinic, eu nu
m-aş baza numai pe usturoi pentru a scădea tensiunea arterială. El ar trebui folosit
împreună cu măsurile de corectare a regimului alimentar şi a stilului de viaţă, alături
de suplimente care scad tensiunea, cum sunt
păducelul, ginkgo, magneziul şi calciul.
Colesterol crescut
Utilizarea cea mai cunoscută a usturoiului este pentru protecţia împotriva bolilor

cardiovasculare. Multe studii au arătat că
usturoiul scade colesterolul total, iar oamenii de ştiinţă cred că el realizează acest lucru influenţând producerea de colesterol la
nivelul ficatului. Au fost publicate peste 250
de studii ştiinţifice, marea lor majoritate
sugerând că usturoiul protejează sistemul
cardiovascular prin scăderea colesterolului şi trigliceridelor şi inhibarea formării
cheagurilor. Din trecerea în revistă a 16
studii importante asupra usturoiului, care
au cuprins 952 de persoane, cercetătorii au
concluzionat că el a scăzut nivelul colesterolului total cu 12% după o perioadă de 1
-3 luni de tratament, 11 studii au fost făcute cu praf de usturoi, doza zilnică fiind de
600-900 mg,
Usturoiul a avut efecte positive asemănătoare şi în studiile care au urmărit nivelul
trigliceridelor, el scăzând trigliceridele care
ameninţau sănătatea, fără a avea un efect
advers asupra nivelului de HDL-colesterol
(colesterolul „bun”).
Alte studii au arătat că usturoiul poate
scădea nivelul de LDL (colesterolul „rău”).
Studiile au mai indicat şi faptul că el scade
oxidarea colesterolului, lucru cunoscut ca
fiind un mod de a ajuta la controlul apariţiei bolilor de inimă.
De obicei, eu îmi sfătuiesc pacienţii să ia
usturoi cel puţin câteva luni. Am descoperit
că această perioadă este necesară pentru ca
usturoiul să aibă un impact semnificativ
asupra nivelul colesterolului.
Toxicitatea sistemică
Usturoiul este unul dintre cele mai bune
alimente şi suplimente care trebuiesc folosite pentru a ajuta la detoxifiere. Conţinutul
lui ridicat în sulf ajută ficatul să detoxifice
diferite substanţe, astfel încât să poată fi
metabolizate şi eliminate din corp.”
e) Acest efect este mărit şi de prezenţa
cromului care se găseşte în extractul de
praz, altă componentă a produsului HOF
LIPOMIN.
Cercetători de la Universitatea Auburn (SUA) au redus colesterolul cu 14%
folosind o cantitate foarte mică de niacină
şi crom.
Cromul joacă un rol foarte important
şi în controlul glicemiei.
Sucul de praz conţine: 4 mg% hidraţi
de carbon, 3 mg% sodiu, 130 mg% potasiu, Ca, Fe, Mg, Mn, S, Si, Vitaminele A,
B1, B12, C (30 mg%).
Cantitate de potasiu face ca produsul
să fie acceptat uşor de celule.

Corectarea de la 3,5 a pH-ului ansamblului la peste 7 se realizează cu carbonat
de magneziu şi calciu, ceea ce face amestecul uşor asimilabil.
Produsul HOF LIPOMIN asigură
aportul de nutrienţi în combaterea aterosclerozei cauzată de hipercolesterolemiile cu valori crescute, atenuează acţiunea
unor factori de risc (hiperglicemia, hipertensiunea arterială); este uşor de administrat, nu produce reacţii adverse, nu
interferă cu linia metabolică a altor medicamente.
Din aceste motive sfătuim consumatorii să respecte recomandările terapeutice ale medicilor specialişti şi să meargă la
controale periodice, iar dozele de produse
alopate vor putea fi reduse treptat de medicul curant.
HOF LIPOMIN, însoţit de REDIGEST va asigură o digestie bună şi o mai
mare protecţie a ficatului. Dacă alimentaţiei zilnice îi adăugăm şi SPIRULINĂ,
OMEGA 3 & OMEGA 6 VEGETAL sau
ULEI DE PEŞTE, atunci organismul dispune de aminoacizii, sărurile minerale
şi ansamblul de enzime necesare tuturor
proceselor metabolice. Acestea sunt produse care, practic, nu ar trebui să lipsească din hrana zilnică pentru a vă completa
insuficienţele din alimentaţia curentă.
„Suntem ceea ce mâncăm” şi, mai nou,
enzimologia ne spune că „suntem ceea ce
digerăm”.
ATENŢIE la “pomana porcului”, la
mesele de Crăciun şi Anul Nou... să nu le
transformăm din evenimente plăcute şi
aniversare în povară!
Inspirată de cartea medicilor Thomas M. Newmark şi Paul Schulick „Alternative naturiste ale aspirinei”, după
o îndelungă aprofundare a temei, echipa
de cercetare Hofigal a reuşit realizarea
unui produs nou, ce va fi disponibil în
curând: SALICINOL NATURAL, care
înlocuieşte acidul acetil salicilic de sinteză cu un produs nou, natural, fără toxicitate.

În încheiere, vă urez tuturor
SĂNĂTATE
Sărbători fericite!
Ştefan Manea
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Studiu de caz

Mag Anghinar® - un pariu câștigat
În numărul din aprilie al revistei ”HOFIGAL- natură și sănătate” am prezentat rezultatele studiului clinic ”Efectele suplimentului
alimentar Mag Anghinar® comprimate asupra pacienţilor cu sindrom dispeptic gastro-biliar”.
Pentru că rezultatele clinico-biologice
ale administrării produsului Mag. Anghinar
au arătat:
n Reducerea foarte importantă a sindromului gastro-biliar
l a diskineziei biliare,
l a sindromului ulcer-like;
l a sindromului de colon iritabil.
n Rezultate bune în tratarea dislipidemiei în
special a hipercolesterolemiei (2 cazuri de
normalizare a colesterolului după tratament)
n 1 caz de protecție în caz de abuz medicamentos
și pentru că s-a observat o complianță
foarte bună la tratament, lipsa de efecte adverse, dar și dorința pacienților de a continua
terapia naturală în special cu Mag Anghinar® ne-a motivat să continuăm.

CONCLUZII FINALE:
Tratamentul fitoterapic cu
Mag Anghinar® s-a demonstrat superior în:
l tratamentul sindromului
dispeptic biliar;
l tratamentul sindromului
de colon iritabil.
A reieșit că suplimentul alimentar Mag Anghinar® are eficacitate similară cu statinele în
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Astfel că treapta a doua a acestui studiu
s-a desfășurat tot în Spitalul Clinic Colentina,
în perioada martie 2010- noiembrie 2010 și a
fost gestionată de aceeași echipă: investigator- Prof. Dr. Coman Tănăsescu, Medic primar
medicină internă, subinvestigator Dr. Andrei
Nanu, medic specialist boli interne, asistent
universitar UMF Carol Davila și din partea S.C.
HOFIGAL S.A.- monitor- Dr. Liviu Tatomirescu, medic specialist psihiatrie, competență
apifitoterapie.
Această a II-a treaptă a cercetării în cazul
Mag Anghinar® și-a propus ca obiective:
l certificarea rezultatelor obținute pe un
lot superior numeric;
l completarea terapiei medicamentoase prin dietă și Mag Anghinar;
l comparația cu lot martor fără terapie
sau doar cu terapie medicamentoasă;
l conștientizarea riscului terapiei medicamentoase.
Studiul a analizat pacienți cu tulburări digestive funcționale fără ameliorare deși respectă dieta și primesc tratament allopat și
pacienți cu tulburări digestive complexe (tulburări funcționale și modificări biologice: co-

scăderea nivelului lipidelor sanguine, iar rolul său terapeutic
este cu atât mai important cu
cât patologia digestivă este mai
complexă.

OBSERVAȚII:
Produsul Mag Anghinar®
este o alternativă pentru:
n tinerii care nu au beneficiat de medicamente și care nu
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lesterol, trigliceride crescute).
Pornind de la considerații conform cărora terapia medicamentoasă este preferată de medici deși este scumpă, are efecte adverse importante și pacienții sunt refractari la
ea, iar fitoterapia are efecte benefice, este ieftină și este acceptată de pacienți, s-a dorit o
comparație între cele două.
S-a pornit cu 2 loturi: lotul de studiu care
a primit tratament cu Mag Anghinar® a avut
inițial 35 pacienți și în final 31(complianță la
tratament 89%) și lotul martor, fără terapie
cu Mag Anghinar®, dar tratați cu statine/fenofibrat care a avut pe toată perioada studiului 30 pacienți.
Distribuția pe sexe a fost sensibil egală
55%femei/ 45% bărbați în lotul de studiu față
de 57%: 43% în lotul martor. S-a dorit și s-a
realizat, în ambele loturi, o distribuție echilibrată pe grupe de vârstă (de la 20 de ani, peste 70 ani).
79% din pacienții din lotul de studiu și
83% din lotul martor prezentau la momentul
intrării în studiu dislipidemie asociată patologiei digestive.

respectă o dietă pe care o consideră o idee frustrantă.
n persoanele peste 60 de
ani, mai susceptibili la reacțiile
adverse ale medicamentelor.
n pacienții cu patologie
complexă au încredere în produs.
Pentru că NATURA NU MINTE NICIODATĂ, Mag Anghinar®
se dovedește a fi un fitoterapic

cu eficiență similară hipolipemiantelor clasice, dar fără efectele
adverse ale acestora.
Dr. Andrei Nanu,
medic specialist boli interne,
asistent universitar
UMF Carol Davila
Dr. Liviu Tatomirescu,
medic specialist Psihiatrie,
competență apifitoterapie
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.

Părerea Dumneavoastră contează

Stimate client/cititor,
Sunteţi foarte important pentru noi! Redacția revistei HOFIGAL dorește să îmbunătățească din punct
de vedere calitativ publicația, să abordeze teme și subiecte noi și interesante pentru cititorii săi.
Sperăm că majoritatea dintre dumneavoastră, cititorii noștri, ne veți ajuta în acest demers.
Vă mulţumim pentru amabilitate și vă rugăm să completați chestionarul de mai jos.
1. De unde aţi aflat despre revista noastră?
o farmacie
o televizor

o un prieten

2. Cât de des vă procurați Revista HOFIGAL
o regulat
o ocazional
3. Citiţi revista integral sau numai anumite secţiuni? Care dintre ele?
o integral
o anumite secțiuni...........................................................................................................................

Cardurile de fidelitate
HOFIGAL
se distribuie în farmaciile companiei din Bucureşti
FARMACON

4. Care sunt primele două rubrici pe care le citiți de obicei
.....................................................................................................................................................................
5. Consideraţi că ar trebui să renunţăm la unele dintre actualele rubrici?
Dacă da, la care anume?
......................................................................................................................................................................
6. Enumeraţi trei autori din revista HOFIGAL în ordinea preferinţelor
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Str. Colţei, nr.7.-tel:021/3141545

7. Ce teme şi subiecte ar trebuie să mai abordeze revista HOFIGAL?
......................................................................................................................................................................

Şos. Colentina, nr. 76 - tel.: 021/2402853

8. Care apreciați că ar fi punctele slabe ale revistei?
.....................................................................................................................................................................

Calea Crângaşi nr. 87 - tel.: 021/2200287

9. Alte sugestii
......................................................................................................................................................................

CLEOFARM COLENTINA
CLEOFARM CRÂNGAŞI

Pentru fiecare achiziţie de produse Hofigal
în valoare de 100 lei, primiţi un card pe care, la
o nouă cumpărătură, îl veţi folosi în locul unei
bancnote de 5 lei.
Puteţi acumula mai multe asemenea carduribonus, cu care veţi economisi bani la viitoarele
achiziţii de produse Hofigal.

10. Ce alte reviste obișnuiți să citiți regulat?
....................................................................................................................................................................
Răspunsurile se trimit pe mail (la adresa relatiipublice@hofigal.eu sau marketing@hofigal.eu) sau pe adresa:
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.; DEP. MARKETING; STR. INTR. SERELOR NR.2; COD.042124; SECT.4; BUCUREŞTI

l
În fiecare joi, de la ora 9:20, HOFIGAL NE VORBEŞTE DESPRE PLANTE
LA EMISIUNEA “ZORI DE ZI” - OTV

l
În fiecare vineri, de la ora 19:30, emisiune despre HOFIGAL la TVRM

Talon de abonament
12 luni (6 numere) revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate: 15 lei
Nume şi prenume.........................................................................................................................................
Strada......................................................................................... Nr........... Bl........... Sc........... Ap...........
Localitate.............................................................. Judeţ................................... Cod poştal........................
Depuneţi la orice oficiu poştal (mandat) sau la bancă (ordin de plată) suma de 15 lei
în contul SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, CUI RO384530,
cont RO72 RNCB 0082 0441 7022 0001 deschis la BCR - Sucursala Unirea
Trimiteţi talonul de abonament completat corect pe adresa:
SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA - Departament Marketing Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti, Cod 042124
Abonamentele plătite până la data de 20 ale lunii în curs se vor onora
începând cu data de 1 a lunii următoare. Detalii la tel. 021 334 74 86, 021 334 00 25
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Pagini din istoria farmaciei

Apifitoterapia - trecut, prezent şi viitor

a sfârşit de octombrie, în
frumoasa sala Berlin a
hotelului Rin Grand Hotel,
a avut loc al III-lea Congres
Naţional de Apiterapie, cu participare
internaţională.

Printre specialiştii în domeniu, din ţara
noastră, dar şi din lumea întreagă, prin bunăvoinţa organizatorilor, elevii din şcolile postliceale (de asistenţi medicali şi de farmacie),
au obţinut permisiunea să participe gratuit la
această interesantă manifestare ştiinţifică. Motivul? În ultimul an de şcoală, printre disciplinele de studiu (un modul) este şi Apiterapia.
Dar prin tradiţie, o sărbătoare ne face să
aruncăm o privire spre trecut şi să ne amintim care ne sunt înaintaşii, cui îi datorăm, într-un fel sau altul, prezenţa noastră la un astfel de eveniment. Astfel unii dintre noi, mai în
vârstă, ne amintim că în urmă cu mai mult de
o jumătate de secol, Asociaţia Crescătorilor
de Albine s-a afiliat Organizaţiei Mondiale de
profil, numită Apimondia. Astfel, mulţi cercetători români au avut posibilitatea să participe la manifestări ştiinţifice de profil în diverse
colturi ale lumii.
Importantă este figura profesorului Viaceslav Harnaj, cel ce a luptat pentru prestigiul
ţării noastre în ceea ce priveşte promovarea
Apiterapiei. Ce poate fi mai grăitor decât faptul că timp de câteva legislaţii, prof. V. Harnaj a
fost ales Preşedinte de onoare al Apimondiei,
post ocupat timp de peste 20 de ani de profesorul român. În ceea ce priveşte cercetătorii
români din domeniul farmaceutic, prieteni ai
profesorului Harnaj, aceştia au fost numeroşi.
Voi începe cu farm. Velescu Gh., al IV-lea
descendent, ca generaţie, al înaintaşilor lui,
străbunic, bunic şi tată, toţi farmacişti (cu acelaşi nume: Georgică Velescu); a lucrat în Fabrica de medicamente Galenica după naţionalizarea farmaciei şi s-a ocupat şi de produsele
Apisan I şi II, destinate albinelor. Mai târziu, în
1969, a trecut direct la Combinatul Apicol. Numeroasele sale lucrări ştiinţifice au ocupat un
loc de frunte în paginile revistei Apimondia.
La aceeaşi fabrică a lucrat şi farm. Filofteia Popescu (“Neta”, n.a.) cea care a devenit
şefa Laboratorului de Cercetare pentru multe firme farmaceutice cu produse apicole (cu
sediul în Bucureşti, str. C.A. Rosetti, nr. 2).
Nu se poate uita faptul că mulţi profesori
de la facultăţile de farmacie din ţară s-au ocupat îndeaproape de procesarea, chimismul şi
studiile farmacologice ale produselor apicole,
finalizate fie în brevete OSIM, fie în lucrări ştiinţifice. Amintim pe prof. Clement Brăileanu
din Bucureşti, Nicolae Oiţa de la Iaşi, Elena Paloş din Bucureşti, Elena Cristea din Cluj etc.
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Ideea că trebuie să existe permanent
şi remedii naturale pentru diferite afecţiuni, a fost concepţia mai tuturor cercetătorilor şi din domeniul farmaceutic. Aşa se
face că în momentul înfiinţării la Bucureşti,
în B-dul N. Bălcescu nr 7, a Centrului comun
ONUDI România, una din temele propuse
pentru specializare la cursurile postuniversitare ale farmaciştilor, chimiştilor, medicilor din domeniul cercetării şi industriei farmaceutice a fost ,,Valorificarea substanţelor
naturale sub formă de medicament”. Au fost
organizate 7 ediţii de curs, bursieri ONUDI
sosind în România din întreaga lume. Lectorii, conferenţiarii, au fost desigur specialiştii
români. Mai târziu, dintre aceştia, unii au devenit experţi ONUDI, având misiuni în Asia
şi Africa. Astfel, regretatul prof. Ioan Ciulei a
avut misiuni în Asia (Vietnam, Afganistan),
în Africa pe coasta de vest, în Sudan, academician farm. Ovidiu Bojor a avut mai multe misiuni în Nepal, prof. Eugen Grigorescu
în Tanzania, Burundi, Rwanda, iar în Algeria,
Camerun şi Guinea a avut misiuni dr. chim
Constanţa Rizescu. Desigur că fiecare misiune avea un specific aparte, dar acelea în care
au fost experţii români aveau unele puncte
comune: colaborarea cu cei ce menţineau
vie tradiţia fiecărui popor în folosirea ca medicament a unor remedii naturale. De aceea era necesar să se colaboreze cu cei ce se
numeau vraci sau vindecători, apoi fiecare
expert ţinea conferinţe în universităţile din
ţările respective. Astfel de activităţi au avut
loc între anii 1972-1993.
Răsfoind paginile revistelor Apimondia,
vom găsi cercetări şi brevete privind ,,Propolisul” dar şi un produs original românesc iniţiat de Nicolae Iliesu, “Apilarnil”. Astăzi specialiştii români, mai ales cei tineri, dovedesc
iniţiativă şi curaj în administrarea produselor stupului în maladii precum scleroza în
plăci sau cancer. Preocupările colegilor noştri medici sunt demne de laudă şi trebuiesc
încurajate şi susţinute, atât de institutele
de cercetare cât şi de producătorii români
de suplimente alimentare şi medicamente
(Hofigal Export Import SA Bucureşti, CasaBio Cluj etc), deoarece cercetarea are nevoie de biobaze moderne cu animale standard
numeroase, pentru a se putea demonstra şi
mai clar importanţa farmacologică a virtuţilor terapeutice ale produselor stupului.
O demnă urmaşă a profesorilor amintiţi
este astăzi dna prof dr. farm. Viorica Istudor,
care plecând de la plantele melifere şi de la
experienţa de o viaţă în domeniul farmacognoziei, ne-a dezvăluit noi secrete ale mierii
şi derivatelor ei. Dealtfel Api Expo, expoziţia
unităţilor productive organizată lângă sala
de conferinţă, demonstrează acest lucru.
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Încheiem apreciind că lucrările prezentate atât de autori din ţară cât şi de specialişti
din Japonia, India, Serbia, Germania, Portugalia, etc. au avut o reală contribuţie la dezvoltarea domeniului apifitoterapiei, informaţiile comunicate oral sau prin postere fiind de
un real folos pentru toţi cei care au fost prezenţi la această interesantă şi bine organizată
manifestare ştiinţifică.
Dr. chim. Constanţa RIZESCU
Din programul ştiinţific al manifestării amintim:

- Conferinţa pentru publicul larg cu tema “Introducere în
Apiterapie şi în Apicultura cu scop Medicinal” - Lector: Dr. Şt.
Stângaciu, Preşedintele Societăţii Române de Apiterapie
- Secţiunea “Importanţa albinei pentru biodiversitate şi pentru societatea umană”.
• Polenizarea făcută de albine ca element de bază al biodiversităţii pe Pământ - Dr. Ştefan STANGACIU (Mereni)
• Metode de colectare a veninului de albine - Ing. Chimist
Cornelia DOSTETAN (Sibiu)
- Secţiunea “Plantele melifero-medicinale şi apiterapia”.
• Importanţa plantelor melifero-medicinale în apiterapie Prof. Univ. Dr. Farm. Viorica ISTUDOR (UMF Bucuresti)

- Secţiunea “Apiterapia în medicina umană”.
• Valorificarea modernă a tradiţiei utilizării mierii şi uleiurilor esenţiale în tulburările neuropsihice la vârste înaintate - Ing. chim. Ştefan MANEA, Chim. Farm. Viorica
TAMAŞ, farm. Florian IONESCU, Ing. chim. Daniela IONESCU, Ing.chim. Gabriela RIZEA (Hofigal, Bucureşti)
• Observaţii clinice asupra efectului de stimulare îmunitară a unor preparate apiterapeutice - Dr. Mirela STRANŢ,
Dr. Nicoleta NECHITA (CasaBio, Cluj)
• Aromaterapie pe bază de uleiuri volatile în miere la monodoze, fără conservanţi - Ing. chim. Ştefan MANEA, Farm.
Gabriela VLĂSCEANU (Hofigal, Bucureşti)
- Masa rotundă cu tema: Apiterapia – Complement sau Alternativa la Terapia Alopata?
Moderator : Prof. Univ. Dr. Farm. Viorica ISTUDOR (UMF
Bucuresti) Dr. Ştefan STÂNGACIU
- Masa rotundă cu tema: Utilizarea produselor apicole în
oncologie: riscuri sau beneficii?
Moderatori : Prof. Univ. Dr. Farm. Viorica ISTUDOR (UMF
Bucuresti), Dr. Mihaela ORODAN
Invitat special : Monica TATOIU
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Un deziderat devenit realitate!!!

Trigliceridele, colesterolul şi glicemia
pot fi învinse cu produsele Hofigal
Ce tratamente recomandaţi
pentru copii în caz de răceală în sezonul rece?

Având în vedere că în sezonul de iarnă apar mult mai frecvent
infecţiile respiratorii, în special virozele, este
necesar un tratament de susţinere a sistemului imunitar, de stimulare a mecanismelor de
apărare proprii organismului. Pentru aceasta sunt foarte utile produsele care aduc o suplimentare a vitaminelor şi sărurilor minerale, a aminoacizilor şi acizilor graşi esenţiali, a
unor substanţe fitochimice cu rol de stimulare a mecanismelor de apărare, cu rol antioxidant şi antiinflamator. Spre exemplificare
noi recomandăm produse ce conţin Spirulină, cum ar fi: Se-spirulin, Spirulina cu extract
total de cătină, Protein Forţă, Spirulina-1000
mg. De asemenea sunt recomandate produse ce conţin Echinacea, Ulei de cătină, uleiuri
esenţiale, extracte din fructe de Măceş, Cătină, Zmeur etc. Astfel pot fi folosite : Echinavit C, Flavovit C200, Extravit M, Hofimun sau
Hofimun forte, Ulei de Cătină, picături sau
capsule, Coenzima Q10 în Ulei de cătină de
15 mg, monodoze cu uleiuri volatile în miere de albine, Evitus sau Tusimun. Este necesar
ca să existe o recomandare medicală, deoarece o schemă de tratament este în general
personalizată după vârstă, sex, gravitatea bolii, patologie asociată etc. La copiii care fac febră este nevoie şi de o suplimentare a dietei
cu mai multe lichide: supă caldă, ceaiuri de
fructe, sucuri din fructe proaspete, apă minerală.

-Sufăr de artroză la genunchi de mai mulţi ani. Am
65 de ani şi după menopauză mi s-a agravat osteoporoza, având o fractură la antebraţ în urmă cu 2 ani, în urma unei
căzături pe gheaţă. Ce tratament de
la Hofigal îmi recomandaţi?
Având în vedere că suferiţi şi de osteoporoză şi de o gonartroză veche vă recomandăm un tratament cu suplimente care
să ajute refacerea articulaţiilor, încetinirea
procesului de îmbătrînire a aparatului osteo-articular şi să aibă efect antiinflamator şi antioxidant. Pentru aceasta vă recomandăm o schemă cu gemoderivate care
să cuprindă: Coacăz Negru, Mur, Măceş,
Salcie-scoarţă, Viţă de vie. În paralel cu gemoderivatele puteţi lua şi suplimente sub
forma de comprimate şi capsule cum ar fi :
Condartroz, Polivitamine Calciu+Magneziu,

moderivate (Liliac, Arin Negru, Sânger, Porumb etc.). Pe cât posibil trebuie evitate: statul prelungit în frig, consumul de cafea şi de
alte băuturi ce conţin cofeină, băuturile alcoolice, fumatul, excesul de sare de bucătărie şi
de grăsimi.

Flavovit C500, Extravit M, Fiamarant, Coenzima Q10 în ulei de cătină, Ulei de peşte sau
Omega 3 vegetal-capsule. Este important
să menţionăm că o cură trebuie să dureze cel puţin 3 luni de zile, iar pauzele să fie
de cel mult 3 luni de zile între două perioade de tratament cu suplimente naturale.
De asemenea la persoanele supraponderale este nevoie şi de o scădere în greutate.
Pentru aceasta se recomandă o dietă hipolipidică-hipocalorică, precum şi suplimente care ajută la “arderea” grăsimilor, cum ar
fi de exemplu L-carnitin Complex, sub formă de capsule.

-Sunt îngrijorat în aceasta
perioadă a anului că în zilele
geroase când trebuie să ies în
oraş mi se pune o durere în
piept şi uneori apar şi palpitaţii la inimă. Am 70 de ani şi sunt
hipertensiv de 20 de ani, urmând
tratamente cu medicamente antihipertensive de cel puţin 10 ani. Aş
dori să ştiu dacă pot folosi în paralel
cu medicaţia de la Medicul de familie şi ceva pe bază de plante.
În cazul dumneavoastră este important
să ştim şi bolile cronice sau alte tulburari metabolice de care suferiţi sau nu. În general pot
apărea şi probleme cu glicemia, colesterolul
sau trigliceridele plasmatice. Aceste dereglari metabolice pot agrava ateroscleroza şi
complicaţiile ei, adică hipertensiunea şi boala cardiacă ischemică. De aceea este necesar
şi un tratament dietetic şi fitoterapeutic pentru aceste entităţi patologice apărute. Vă recomandăm să folosiţi suplimente pe bază
de Păducel, tinctură sau capsule, precum şi
produse combinate care să conţină coenzimă Q10: Coenzima Q10 în ulei de cătină Forte sau Forte plus(30 mg, respectiv 60 mg), Lcarnitin Complex şi Passisclerotin. La acestea
se pot adăuga în funcţie de patologia asociată şi suplimente ca: Hoflipomin, Colerd, Ulei
de peşte sau Omega 3 vegetal şi unele ge-

-Am 41 de ani şi în ultimul
timp sunt foarte stresat la
serviciu. Simt o jenă dureroasă din ce în ce mai des în
partea dreaptă, în zona ficatului. Nu am pietre la colecist
şi nici hepatită cronică. Ce suplimente aş putea lua de la Hofigal?
Dacă nu aveţi o hepatită acută sau cronică
şi nici litiază biliară vă recomandăm un tratament natural cu suplimente care au rol hepatoprotector, vitaminizant, antioxidant şi detoxifiant. Astfel că puteţi folosi suplimente cum
ar fi: Protector hepatic forte, Hepastim, Redigest sau Redigest plus, Mag-anghinar, Flavovit C500, Extravit M, Depurin, Complex detoxifiant natural, Spirulina de 500 mg sau 1000
mg. Pe lângă acestea puteţi folosi şi suplimente cu efect sedativ neuro-vegetativ cum ar fi:
Passiflora, Valeriană, Levănţică, sub formă de
comprimate sau capsule. Seara la culcare vă
recomandăm un gemoderivat de Tei argintiu sau comprimate de Somn uşor. Trebuie să
evitaţi: excesul de efort fizic, fumatul şi băuturile alcoolice, sucurile sintetice, condimentele iuţi, medicamentele cu efecte hepatotoxice, cum sunt de exemplu antiinflamatoarele
şi antialgicele de sinteză. Am remarca în mod
deosebit utilizarea Hof Lipomin, constant minimum 8 tablete pe zi pentru reglarea colesterolului şi a tensiunii arteriale.

-Sunt în vârstă de 57 de ani,
pensionat medical, cu multiple tratamente medicamentoase pentru inimă, plămâni,
hipertensiune, hepatită cronică. Cred că am şi o gastrită de la
atâtea medicamente pe care le iau de
mult timp în fiecare zi. De multe ori
îmi vine pe esofag în sus o aciditate.
Ce îmi recomandaţi?
Pentru probleme gastro-duodenale legate de o hiperaciditate gastrică, asociată cu
un reflux gastro-esofagian vă recomandăm o
dietă mai atentă în care să eliminaţi băuturile carbo-gazoase, alcoolice sau nealcoolice,
condimentele iuţi, murăturile în oţet etc. Ca

- continuare în pagina 46 -
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- continuare din pagina 45 suplimente naturale vă recomandăm ceaiuri
calde neîndulcite cu Muşeţel, Salvie, Lemn
dulce, Sunătoare precum şi suplimente sub
formă de capsule sau comprimate: Reglacid, Lemn Dulce, Protector hepatic forte, Redigest-comprimate masticabile. De asemenea trebuie să aveţi mese la ore fixe şi nu în
cantitate mare la o singură masă, evitând alimentele şi băuturile fierbinţi sau foarte reci,
abia scoase din frigider. Pentru un efect antiinflamator şi sedativ neuro-vegetativ, care să
amelioreze hipersecreţia şi inflamaţia gastrică mai puteţi folosi şi capsulele cu Ulei de salvie şi Ulei de levănţică, după mese.

-Pentru un pacient cu Diabet
zaharat tip2 şi tratament cu
insulină de 2 ani şi dislipidemie ce recomandaţi ca
tratament natural?
Pentru a echilibra valorile glicemiei
este necesar un tratament corect cu insulină,
un regim alimentar echilibrat, mişcare în fiecare zi. Pentru a scădea valorile colesterolului şi trigliceridelor plasmatice este indicat un
tratament cu produse natural care au efect
coleretic şi colagog, precum şi o suplimentare cu acizi graşi omega 3. Astfel că puteţi
folosi produse HOFIGAL cum ar fi: Redigest
sau Redigest plus, Mag-anghinar, Colerd, Hoflipomin, Ulei de peşte şi Omega 3 vegetal.
Pentru a combate ateroscleroza cerebrală
puteţi lua şi comprimate de Neuromion. De
asemenea ar fi util şi un produs de tipul Complet antioxidant-comprimate.

-Soţul meu a suferit un Accident vascular cerebral recent, el fiind şi hipertensiv şi
cardiac. Pareza este pe partea stângă şi pare să îşi mai
revină să poată mişca mâna şi
piciorul, dar foarte greu. Ce produse ne recomandaţi?
Este nevoie în cazul dumneavoastră de
un tratament natural complementar tratamentului medicamentos pe care probabil
déjà îl luaţi pentru hipertensiune arterială şi
cardiopatie ischemică. Schema fitoterapeutică ar trebui să cuprindă următoarele produse:
Coenzima Q10 forte sau forte plus, L-carnitin
Complex, Passisclerotin, Omega 3 vegetal
sau Ulei de peşte. Dacă are şi probleme cu
colesterolul plasmatic poate asocia şi Colerd
la schema de mai sus. De asemenea, în continuarea terapiei, se pot folosi şi gemoderivate
care îmbunătaţesc circulaţia sanguină,în special la nivel cerebral şi coronarian: Arin Negru,
Sânger, Liliac, Păducel. Trebuie avut în vedere un control atent al tensiunii arteriale, ştiind că oscilaţiile bruşte pot provoca în viitor
alte accidente cerebro-vasculare sau tulburări grave de ritm cardiac, uneori fatale. Regimul alimentar trebuie să fie cât mai strict,
evitând băuturile alcoolice, cafeaua, fumatul,
grăsimile sau sarea în exces. Pentru a depăşi
unele stări emoţionale care duc la creşterea
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tensiunii arteriale puteţi folosi extracte de Levănţică sau Valeriană.

-Aş dori un tratament de întreţinere cu Spirulină şi Ulei
de cătină. Am avut probleme
hepato-biliare în trecut dar
acum analizele de sânge sunt
bune şi nu urmez nici un fel de
tratament cu medicamente de sinteză. Aş putea face un tratament permanent cu aceste două suplimente?
Pentru un tratament de lungă durată cu
aceste două suplimente puteţi folosi de exemplu: Spirulină, comprimate de 1000 mg, 3 cp.
pe zi, înainte de mese şi Uleiul de cătină-capsule, 3 cp. pe zi, după mese. Puteţi lua cel puţin
15 zile pe lună, timp de 6-12 luni. Dacă aţi avut
probleme hepato-biliare în trecut este indicat
să repetaţi analizele de sânge cel puţin o dată
pe an. De asemenea puteţi completa această
schemă şi cu un hepatoprotector,timp de 1520 de zile pe lună.
Dr. Emil Cristea - medic specialist medicină de
familie cu competenţă în apifitoterapie
- tel: 0730087692 - CLEOFARM Colentina

Răspuns pentru L.M.43 ani, Bucureşti-- TRIGLICERIDELE, COLESTEROLUL ŞI GLICEMIA POT FI
ÎNVINSE CU PRODUSE HOFIGAL!!! UN DEZIDERAT DEVENIT
REALITATE!!!
Totul a început cu un apel telefonic, urmat de o consiliere fitoterapeutică şi de un
control de laborator care au confirmat că tratamentul cu produse naturale este incomparabil mai eficace, superior celui alopat, cel
puţin din punct de vedere al rapidităţii răspunsului paraclinic, mai ales când sunt asociate produse fitoterapeutice de top, ultimele din serie fiind HOF LIPOMIN şi OMEGA-3 +
OMEGA-6 VEGETAL.
“Aş dori să-mi recomandaţi un tratament
natural din plante pentru cholesterol şi trigliceride crescute, am 340mg/dL respective
840mg/dL, de asemenea 128mg/dL glicemia
şi nu ştiu ce să mă mai fac, ce să mai iau, ce să
mai mănânc. Nu sunt adeptul tratamentului
alopat, ştiu că poate fi toxic.Vă rog să mă ajutaţi.”- aşa suna acum aproximativ o lună mesajul acestui pacient.
Acum este mult mai liniştit şi mai op-
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timist deoarece în urma tratamentului recomandat, după mai puţin de 30 de zile de
tratament cu produse Hofigal,cu un regim
dietetic modest, se poate lăuda cu o trigliceridemie redusă la jumătate (400mg/dL), o
cholesterolemie de asemenea scăzută spectaculos (240mg/dL), iar glicemia ajunsă la o
confortabilă valoare de 98mg/dL. Cu ce produse? Am să vă desvălui schema de tratament după cum urmează:

l MOMORDICA CHARANTIA - 4 comprimate pe zi (2+0+2), administrate în timpul sau după mesele principale, zilnic, timp
de 3luni.
l HOF LIPOMIN- 10 comprimate pe zi(
3+3+4), administrate după mesele principale, zilnic, timp de 3 luni
l COLERD - 6 comprimate pe zi (2 +
2+2) administrate după mesele principale,
zilnic, timp de 3 luni.
l OMEGA 3+OMEGA 6 VEGETAL - 6
capsule pe zi (2+2+2), administrate după
mesele principale zilnic, timp de 3 luni.
l COMPLET HOFIGAL ANTIOXIDANT6 comprimate pe zi (2+2+2), administrate după mesele principale, zilnic, timp de 3
luni.
l REDIGEST PLUS – 6 comprimate pe
zi(2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zinic, timp de 3
luni.
Obiectivele acestui tratament sunt urrnătoarele:
n Combaterea tulburărilor metabolice
(hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia),
prin administratrea de HOF LIPOMIN, COLERD, OMEGA 3 + OMEGA 6 VEGETAL.
n Diminuarea valorilor glicemiei, prin
administrarea de MOMORDICA CHARANTIA,
COMPLET HOFIGAL ANTIOXIDANT.
n Detoxifierea organismului, reglarea
proceselor metabolice, îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, prin administrarea de COMPLET HOFIGAL ANTIOXIDANT
n Reglarea proceselor digestive şi îmbunătăţirea absorbţiei principiilor nutritive, prin
administrarea de REDIGEST PLUS.
Acest tratament poate fi urmat 3,6, 9, 12
luni non stop, urmând ca ulterior, în urma investigaţiilor de laborator effectuate pe parcursul tratatmentului, în funcţie de valorile sangvine ale trigliceridelor, colesterolului,
glicemiei, să decidem asupra unor dozaje de
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întreţinere, valabile toată viaţa. Avantajele
acestui tratament sunt eficacitatea, siguranţa, lipsa de toxicitate, repetibilitatea cu aceleaşi efecte sigure, nu produce dependenţă, reglează metabolismul, acţionează şi la
alte nivele(Sistem Nervos, celula cerebrală,
îmbunătăţeşte memoria, hrăneşte celulele
nervoase şi reproducătoare, creşte libidoul,
îmbunătăţeşte circulaţia sangvină, metabolismul, asigură Viaţa şi Sănătatea Dvs.!!! Ce
poate fi mai frumos?...
De asemenea, pentru astfel de afecţiuni, vă recomand să beneficiaţi de serviciile
oferite de Centrul de Terapie Naturală “Alexandra” situat în peisajul mirific al localităţii
Breaza, judeţul Prahova, unde veţi beneficia de puritatea “aerului de Breaza “, de calitatea alimentaţiei oferite, adecvate fiecărui
pacient în funcţie de afecţiunile de care suferă, de liniştea, relaxarea specifice acestui minunat loc binecuvântat de Dumnezeu. Aici,
sănătatea este recâştigată şi datorită asocierii puterilor miraculoase ale suplimentelor
naturale Hofigal,(administrate pe toată perioada şederii în Breaza, la recomandarea medicului specialist fitoterapeut), cu efectele
benefice ale procedurilor balneare oferite în
cadrul bazei de tratament (la recomandarea
medicului specialist B.F.T. şi recuperare medicală).Complexul oferă condiţii de cazare de
trei stele, este curat, linişte, întreg personalul
este atent cu orice solicitare venită din partea pacienţilor.
Pentru cei interesaţi de acest tratament,
voi preciza faptul că tratamentul este individualizat, în funcţie de caracteristicile, particularităţile fiecăruia, astfel că înainte de a începe orice tratament cu produse Hofigal, este
bine să solicitaţi consilierea unui medic specialist în fitoterapie. În cazul în care urmaţi un
tratament alopat recomandat de medical de
familie şi solicitaţi un tratament fitoterapeutic, vă rog să nu întrerupeţi brusc tratamentul
alopat, deoarece poate apare fenomenul de
rebound(creşterea valorilor cholesterolemiei,
trigliceridemiei, glicemiei). Urmând în paralel
tratamentul alopat şi cel fitoterapeutic, timp
de câteva luni, valorile cholesterolului, trigliceridelor, glicemiei vor scădea la normal, tratamentul alopat va fi întrerupt treptat, menţinându-se doar un tratament fitoterapeutic
de întreţinere, a la long. Dar, această succesiune va fi stabilită doar de medicul specialist
fitoterapeut, în funcţie de evoluţia indicatorilor biologici de laborator. Pentru orice informaţie, vă rog să apelaţi 07300.87673.
Vă doresc multă sănătate ! Să auzim numai de Bine !

Răspuns pentru O.V.– 86
ani , Sascut—BĂTRÂNEŢE
MAI UŞOARĂ CU PRODUSELE HOFIGAL !!!
«Am fost diagnosticat cu adenom de prostată şi tot de circa 15
ani sufăr şi de circulaţie proastă la
picioare, am varice şi hemoroizi, de
asemenea în ultima vreme am început să mă cam îngraş. Vă rog să îmi

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 MONORECT 2 – 2 supozitoare pe
zi(1+0+1), administrate intrarectal dimineaţa
şi seara, timp de 2-3 luni.
l VENHOF- GEL- aplicaţii locale la nivelul membrelor inferioare, zonele afectate de
varice, de preferinţă seara înainte de culcare.

recomandaţi un tratament natural
din plante pentru afecţiunile mele».
Am primit această scrisoare în urmă cu
câteva săptămâni, de aceea mă grăbesc să
răspund, cu scuzele de rigoare pentru întârziere… :
Mulţumesc pentru încrederea acordată. Consider că, afecţiunile de care suferiţi, şi
sper să fie numai acestea, pot fi ameliorate
de următoarele suplimente naturale produse de firma HOFIGAL:
l COMPLET HOFIGAL ANTIOXIDANT 6comprimate pe zi (2 + 2 + 2), administrate
după mesele principale, 20 de zile pe lună,
timp de 3 lunL
l COENZIMA Q10 (15 mg.) ÎN ULEI DE
CĂTINĂ - 6 capsule pe zi (2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, 20 de zile pe lună ( apoi faceţi pauză
10 zile, după care continuaţi cu 4 capsule pe
zi (1 + 2 + 1) , administrate tot 'înainte cu 30
de minute de mesele principale, 20 de zile pe
lună pentru urmatoarele 2 luni.
l HOF LIPOMIN – 6 comprimate pe
zi(2+2+2), administrate după mesele principale, zilnic, timp de 3 luni. Se pot folosi chiar
şi 9 tablete pe zi. Nu are nicio toxicitate, dar
scade tensiunea în timp mai scurt.
l REDIGEST PLUS - 6 comprimate pe zi
(2+2-t2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
l HOF. IMUN - 6 capsule pe zi (2+2+2),
administrate după mesele principale, 20 de
zile pe lună, timp de 3 luni.
l LICOPROSTAT – 6capsule pe zi
(2+2+2),administrate dupa mesele principale , zilnic , timp de 3 luni.
l EXTRACT ULEIOS DE URZICĂ - 45
de picături pe zi (15+ 15+ 15), administrate
în puţin ceai îndulcit cu miere, administrate
după mesele principale, 20 de zile pe lună,
timp de 3 luni.
l GEMODERIVAT MUGURI DE PLOP
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.
l GEMODERIVAT MUGURI DE COACĂZ NEGRU - o monodoză pe zi diluată în
50 mI de apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri
mici, cu 15 minute înainte de masa de prânz,
zilnic, timp de 3 luni.
l GEMODERIVAT MUGURI DE CASTAN SĂLBATIC - o monodoză pe zi diluată în

Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
n Ameliorarea circulaţiei sangvine,
combaterea şi amelioararea simptomatologiei tromboflebitice, de la nivelul membrelor inferioare, combaterea simptomatologiei specifice bolii hemoroidale, dar şi
îmbunătăţirea circulaţiei sangvine la nivelul întregului corp(Coenzima Q-10 în ulei
de cătină, Complet antioxidant Hofigal, Hof
Lipomin, Gemoderivate muguri de castan
sălbatic,Gemoderivat muguri de coacăz negru , Gemoderivat muguri de plop negru,
Monorect 2, Venhof gel).
n Amelioararea simptomatologiei urologice, diminuarea dimensiunilor prostatei ( Licoprostat , Coenzima Q-10 în ulei de cătină,
Hof.Imun, Extract uleios de urzică, Gemoderivat muguri de coacăz negru, Redigest plus,
Gemoderivat muguri de castan sălbatic).
De asemenea, pot fi consumate zilnic 1-2
căni de ceai de ghimpe sau pufuliţă, în cure
de 3-4 săptămâni, alternative, mai exact, consumaţi 3-4 săptămâni ceai de ghimpe, apoi
continuaţi cu 3-4 săptămâni ceai de pufuliţă
şi tot aşa pe întreaga durată a tratamentului
cu suplimente naturale produse de Hofigal.
Pentru diminuarea eventualului surplus
ponderal, pe lângă renunţarea la consumul
de paste făinoase, dulciuri, produse de patiserie, cofetărie, creme, maioneze, condimente, sosuri grele, smântână, frişcă, afumături,
recomand instituirea unui program riguros
de alimentaţie, fără condimente, alcool sau
tutun. Este bine să respectaţi un program riguros de alimentaţie, cu trei mese pe zi, ultima masă să fie servită cel mai târziu până în
ora 18,30, după care sunt admise doar lichide (apă plată sau ceai îndulcit cu foarte puţină miere). Dacă între mese vi se face foame,
este bine să consumaţi fructe, mai exact 1-2
mere, sau să beţi unul-două pahare de apă,
în inghiţituri mici şi rare.
De asemenea, recomand administrarea
de HOFISIL- 4 comprimate pe zi (2+0+ 2),
două comprimate înainte de culcare şi două
comprimate după masa de dimineaţă, în
cure de câte 45 de zile, separate de pauze de
câte 5 zile, repetându-se administrarea până
la atingerea greutăţii dorite.
Pentru orice neclaritate , vă rog să apelaţi
07300.87.673
Vă doresc multă sănătate ! Să auzim numai de Bine !
Dr. Sissea Henri Teodor
Medic Primar MG-Ped.
Specialist Fitoterapie, Homeopatie,
Aromaterapie, Gemoterapie,
Termografie, M.T.C., M.T.I., Neonat.
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Adrese utile

Farmacii ale companiei 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

Str. Colţei nr. 7, sector 3

021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11

0730.087.685

Calea Crângaşi nr. 87, sector 6

CLEOFARM 2 Crângaşi
FARMACON Colţea
HYM Malcoci

Str. Malcoci nr. 2B, sector 5

HOFIGAL sediu

Intrarea Serelor nr. 2, sector 4

HOF NATURAL PLANT Giurgiu

Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu
Str. Grigore Cantacuzino, nr. 185, bl. 150 A,
Ploieşti, Prahova
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova

SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti
SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza

021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93
021-424.22.69/ 021-424.22.70
021-334.51.35/021-334.00.26;
fax: 02 1-334.59.05
0246-221.246

0730.087.686
0730.087.687
0730.087.673
0730.087.698

0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44

-

0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94

-

Centre Medicale ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2

COMPLEX Medical “HofiMed”
COMPLEX Terapie Naturală
“Alexandra”

Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova

021-240.73.40/ 031-808.89.98
0244-34.29.75/0244-3432.96;
fax: 0244-34.30.94

0730.087.694
0730.087.673

Farmacii, drogherii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
PENA PLANT 1 Bucureşti
ATHENA *
TERAFARM-Tei (RICHTER 18) *
VICTORIA (RICHTER 23) *
TINOS FARM Bucureşti *
BETA FARMACEUTICA *
BELLADONA Alexandria *
Drogheria HOFIPLANT Târgovişte *
LIDA NATURAL Constanţa
FARMACON Constanţa *
EMIN & SUN Constanţa
CONVALARIA Drobeta Turnu Severin *
POLICLINICA Comunei Gostinari *
Farmaciile HYM
FARMA PLANT Craiova
ROKNET Deva
VIAFARM PLURISERV Deva
Remedium 3 Cluj *
ALDEDRA Cluj *
PLANTFARMA 1 Călăraşi
PLANTFARMA 2 Călăraşi *
PLANTFARMA 3 Călăraşi
VICTORIA Câmpulung Muscel
BIOPLANT *
BIOPLANT 2 *
APICOLA
PRONATURA DIN EDEN
Drogheria “Mereu sănătos”
Richter Bârlad
Richter1 Focşani
HOFIMAR
Farmacia POLISANO-PHARMA *
Farmacia Oros

Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1
Şos. Ştefan cel Mare, nr.17, sector 2
Bd. Lacul Tei nr. 65, s2
Bd. N.Titulescu nr.3, s1
Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3
Bd.Theodor Pallady nr.7
Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter, Alexandria
Str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 20, Târgovişte
Constanţa, str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23
Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51
Constanţa, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1
Str. Calomfirescu, Nr. 119, DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi
Com. Gostinari, jud. Giurgiu
Str.Principală, comuna Gostinari, jud. Giurgiu
Str. Unirii nr. 38-40
Str.Oituz nr.26
Str. Dorobanţi bl. 34, parter
Str. I. Maniu, nr. 42, ap. 16, piaţa Avram Iancu, Cluj
Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj
B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi
Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi
Comuna Dragalina, Călăraşi
Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1
Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş
Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş
Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor
Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor
Str. Republicii nr.161, Bacău, jud. Bacău
Bd. Primăverii nr 17,bl G7,sc F-parter, Bârlad, jud.Vaslui
str.Tinereţii nr. 5, Focşani, jud. Vrancea
Str.Crişanei, nr.20, Sibiu,jud. Sibiu
Piaţa Aurel Vlaicu, nr.1,Bl.V4, Sibiu, jud.Sibiu
Str. Armatei, nr.1, Orăştie, jud.Hunedoara

021.380.77.22
021-210.63.30
021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93
tel. / fax: 021.312.45.30
021.460.37.48 021.340.02.00
021.348.31.25
0245.220.042
0341.805.257
0241.515.427
0241.617.046
tel. / fax: 0252.324.087
0251.310.020
0254.222.353
354.104.626
0264.595.846
0264.520.090
0242.318.349
0242.331.120
0242.345.454
0248.533.262
0265.216.621
0265.241.076
0259.418.516
0259.411.552
0334.401.058
0235.410.049
0237.211.015
0269.252.580
0269.235.255
-

0723.425.810
0730.087.693
0730.087.700
0763.665.821
0722.247.048
0721.750.903
0745.855.536
0745.049.234
0731.260.104
0733.05.44.51
0744540812
0742.242.422
0729.851.519
0728.926.801
0728.926.802
0745.115.609
0752.168.701
0752.168.773
0724.236.613

* locaţii unde există medic de consiliere apifitoterapeutică
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Tiraj: 30.000 de exemplare

HOFIGAL

ecologic
Ceaiuri ecologice:
cimbru
echinacea
passiflora
coacaz negru
patlagina
roinita
rozmarin

Existenţa Etică Hofigal

Fie ca
Sărbătorile de
Iarnă să vă aducă
linişte, căldură şi
armonie în suflet.
Crăciun fericit şi
un An Nou
plin de speranţe
şi împliniri!
Ştefan Manea

