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pentru mâini

Editorial

Salicilolul –
o minune antică
abandonată?
După ce am recitit cartea „Micromiracole. Să descoperim puterea vindecătoare a enzimelor” (autor Dr. Ellen W. Kutler şi
coautor Dr. Jeremy Kaslow) m-am întors la
o carte care îmi preocupa mintea de peste
5 ani şi anume: „Alternative naturale ale
aspirinei” (soluţii naturale pentru artrită,
cancer şi Alzheimer). Această carte venea
cu soluţii practice rudimentare, cunoscute
şi practicate încă din antichitate.
După ce trece în revistă o serie de realizări ale profilaxiei ca „jaloane din trecut
şi posibil viitoare în medicina preventivă”,
vorbeşte de marea descoperire privind inhibitorii COX 2 care păreau „să devină un
mare succes în prevenirea cancerului de
colon”.
În realitate, se descoperă enzima ciclooxigenază (COX 1 și COX 2), cauza multor
boli. Cercetările se îndreaptă în această direcţie, se fac pronosticuri privind realizările medicinei preventive în viitor, bolile ce
vor fi vindecate dacă această enzimă va fi
inhibată.
Apar repede inhibitorii sintetici cum ar
fi CELEBREX® și VIOXX®, forme de aşa-zisă
„aspirină sigură”.
Artrita afectează vieţile a sute de milioane de oameni din întreaga lume, fiind o
afecţiune dureroasă, omniprezentă şi incomodă. Medicii s-au străduit să ofere o diminuare a durerilor specifice acestei boli –
osteoartrita (OA) sau a artritei reumatoide
(AR). În acest sens, s-au utilizat pe termen
lung medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), în care au intrat aspirina,
ibuprofenul sau naproxenul. Rezultatele
unei astfel de medicaţii de lungă durată au
fost şi sunt catastrofale, ducând la afectarea
rinichiului, ulcere peptice, hemoragii etc.
Descoperirea că antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) inhibă ciclooxigenaza
(COX 2) -care este cauza diverselor forme
de inflamare- a dus la cercetarea modului
de acţiune. S-a ajuns la concluzia că anumite forme de artrită sunt rezultatul inflamaţiei excesive, iar osteoartrita este exacerbată de procesele inflamatorii şi cele
asociate.

În cartea „Biochimie: vitaminele în
procesele metabolice” (autori: Niculina Mitrea, Denisa Margină, Andreea Arsene, Daniela Grădinaru, Călin Burta) se dă definiţia
inflamaţiei şi anume: „inflamaţia este o
reacţie complexă neurotropă, vasculară,
metabolică, declanşată de pătrunderea
unor agenţi patogeni (străini sau produşi de degradare proprii) în ţesuturile
sănătoase ale unui organism. Inflamaţia
este o reacţie de apărare şi are mecanisme comune cu infecţia şi alergia. Este o
reacţie care are ca scop eliminarea unui
factor agresiv (toxine bacteriene, celule
moarte etc)”. Apoi, în carte se afirmă: „Principalii factori biologici endogeni proinflamatori sunt prostaglandinele ...”
„Medicamentele antiinflamatoare pot
fi considerate inhibitori ai enzimelor care
intervin în formarea factorilor proinflamatori”. Influenţarea factorilor proinflamatori
ai prostaglandinelor este răul cel mare pe
care îl fac aspirina şi toate antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS).
Prostaglandinele clasice sunt sintetizate într-o multitudine de ţesuturi ca: pulmon, creier, stomac, muşchi. Medicamentele AINS, dintre care cel mai reprezentativ
este acidul acetilsalicilic (aspirina) inhibă
COX prin acetilarea ireversibilă a proteinei.
Prostaglandinele sunt mesageri chimici, sunt hormoni paracrini. Prostaglandinele primare se formează la nivelul tractului gastrointestinal, influenţând motilitatea
tubului digestiv, secreţia şi absorbţia la nivelul diferitelor segmente ale acestuia.
Prostaglandinele au fost introduse în terapia umană ca agenţi anticancerigeni. Prostaglandinele E şi F au roluri deosebite în fiziologia plămânului, a căilor respiratorii şi
sunt implicate în stări patologice ca: edeme pulmonare, embolie, astm.
La nivelul sistemului renal, prostaglandinele joacă roluri reglatoare asupra fluxului renal sanguin, a excreţiei de sodiu şi a
homeostaziei apei.
În SNC, prostaglandinele sunt implicate în procese fundamentale de reglare
a transmisiei sinaptice, determină nivelul

Dipl. Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL
nucleotidelor. Prostaglandinele exercită
roluri deosebite asupra sistemului reproducător. La bărbaţi influenţează spermatogeneza şi fertilitatea, la femei influenţează
ciclul ovarian, contractilitatea miometrului
– acţiunea contractilă asupra musculaturii
netede din uter. Acestea sunt numai o parte din activităţile prostaglandinelor, fără a
vorbi de influenţele şi legăturile catalitice
ale acestora cu alte enzime din organism.
Am arătat câteva influenţe şi roluri jucate de prostaglandine pentru a putea aprecia rolul extrem de nociv al acidului acetilsalicilic de sinteză în organismul uman,
pentru a înţelege că este justificată excluderea acestuia din viaţa noastră, aşa cum
au făcut şi fac multe alte ţări.
Acestea au fost motivele pentru care
noi am luat în studiu de mai mulţi ani cartea lui Thomas M. Newmark şi Paul Schulick
„Alternative naturale ale aspirinei”.
Nu a fost uşor să determinăm structurile naturale şi sinergia principiilor active
din cele 3 plante: salcie, rozmarin şi oregano (şovârf ).
În cartea „Plante medicinale miraculoase din flora României”, autorii Ilie Tudor şi Mihai Minoiu (şi un colectiv de 10
medici, farmacişti şi chimişti) scot excelent
în evidenţă proprietăţile acestor plante.
„SALCIA. La noi în ţară există mai mult
de 10 specii de salcie. De fapt, salciei îi datorăm cel mai folosit medicament din lume,
adică aspirina, care a fost pentru prima oară
extrasă din scoarţa sa de către un chimist
german, acum mai bine de un secol.

- continuare în pagina 40 -
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HOFIGAL ecologic

Ceaiuri ecologice,
unca cu Pământul
înseamnă susţinerea me
todelor şi sistemelor care
sunt naturale în origine şi
acţiune. O metodă organică de agricul
tură este cel mai evident exemplu pen
tru acest mod de concepţie şi acţiune. Să
respecţi mediul înconjurător înseamnă
să fii ECOLOGIC conştient, susţinând
auto-conservarea şi adoptând atitudini
proactive în scopul reciclării, salvării
energiei şi reducerii carbonului.
Cum “primeşte” HOFIGAL viitorul? Prin
punerea în piaţă ACUM, la dispoziţia şi pe
măsura posibilităţilor TUTUROR categoriilor
de CONSUMATORI, a unui pachet impresionant de SUPLIMENTE ALIMENTARE ECOLOGICE (= PRODUSE BIO)!
HOFIGAL demonstrează încă odată dacă mai era nevoie - că şi românii au inventivitatea, capabilitatea, pregătirea profesională şi forţa financiară de a oferi co-naţionalilor
şi nu numai, PRODUSE CURATE, de cea mai
înaltă CALITATE şi SIGURANŢĂ impuse de legislaţia internaţională în vigoare, fabricate cu
mare grijă şi respect pentru MEDIU, cu mare
grijă şi respect pentru CEI implicaţi responsabil în obţinerea lor.
HOFIGAL este PIONIERUL care demonstrează că românii NU sunt numai produ-

cători de materii prime ecologice pentru
procesatorii străini, ci PRODUCĂTOR AUTOHTON VERITABIL care oferă ceaiuri ecologice certificate, din plante medicinale
şi aromatice provenite dintr-o agricultură
ecologică certificată.
În SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, controlul şi certificarea agriculturii şi produselor
ecologice s-a efectuat sub monitorizarea şi
coordonarea prestigiosului organism de inspecţie şi certificare Suolo & Salute SRL. Acesta este aprobat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor
de independenţă, imparţialitate şi competenţă stabilite în Ordinul nr. 688/ 2007. Aprobarea de către M.A.P.D.R a organismelor de
control este precedată, în mod obligatoriu,
de acreditarea acestora, în conformitate cu
norma europeană EN ISO 45011:1998, emisă
de un organism abilitat în acest scop.
În urma inspecţiilor efectuate de organismul de control, SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, respectând regulile de agricultură şi
producţie, a primit certificatul de agricultură, respectiv produs ecologic şi îşi poate eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”.

Un produs ecologic alimentar poate fi
compus din ingrediente a căror provenienţă este 100% ecologică. Aceste produse sunt premium şi se plasează în topul
produselor bio, având un nivel al calităţii şi siguranţei foarte înalt - aceasta
este o caracteristică a TUTUROR CEAIURILOR, EXTRACTELOR ULEIOASE ŞI ULEIURILOR VOLATILE HOFIGAL.
Denumirea de produs ecologic (ecologic, organic sau biodinamic) se referă la
tot lanţul alimentar: de la producţia de
materii prime (sol, seminţe, îngrăşăminte organice) la pregătirea, transformarea,
depozitarea, ambalarea şi transportarea
ingredientelor şi produselor bio. Produsele
ecologice sunt sănătoase, datorită calităţilor nutriţionale superioare şi lipsei reziduurilor de toxine.
Dr. Farm. primar Carmen Popescu
Director Calitate & Management Integrat

Acesta este simbolul pe care
trebuie să-l identificaţi pe un
adevărat produs ecologic!

Primul grup de ceaiuri ECO Hofigal, disponibile deja pe piaţă, la cutie x 25 plicuri x 1 g, este reprezentat de:
Ceai ecologic
de Echinacea
Ceai ecologic
de Passiflora

Ceai ecologic
de Cimbru
Ceai ecologic
de Pătlagină

Ceai ecologic
de Roiniţă

Ceai ecologic
de Rozmarin
Ceai ecologic de
Coacăz negru
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HOFIGAL ecologic

marca HOFIGAL
În curând, vor fi comercializate ALTE ceaiuri ECO Hofigal, clasificate
după forma de condiţionare (ambalare) astfel:
a) Ceaiuri ecologice Hofigal simple, la cutie x 25 plicuri
 Ceai ecologic de Angelică (rizom) - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Aloe - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Iarbă mare (rădăcină) - plic x 2 g
 Ceai ecologic de Mentă - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Nalbă de grădină (herba) - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Obligeană (rizom) - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Salvie - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Sunătoare - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Topinambur (frunze) - plic x 1,5 g
 Ceai ecologic de Topinambur (tubercul) - plic x 2 g
 Ceai ecologic de Urzică - plic x 1 g
b) Ceaiuri ecologice Hofigal simple, la pungă x 100 g (sau 150 g)
 Ceai ecologic de Angelică (rizom)
 Ceai ecologic de Anghinare
 Ceai ecologic de Cimbru (herba)
 Ceai ecologic de Coacăz negru (frunză)
 Ceai ecologic de Coada şoricelului
 Ceai ecologic de Crăiţe
 Ceai ecologic de Echinacea
 Ceai ecologic de Gălbenele
 Ceai ecologic de Hamei sălbatic
 Ceai ecologic de Iarbă mare
 Ceai ecologic de Mentă
 Ceai ecologic de Nalbă de grădină (herba)
 Ceai ecologic de Obligeană (rizom)
 Ceai ecologic de Pătlagină
 Ceai ecologic de Roiniţă
 Ceai ecologic de Rostopască
 Ceai ecologic de Rozmarin
 Ceai ecologic de Salvie
 Ceai ecologic de Sunătoare
 Ceai ecologic de Talpa gâştei
 Ceai ecologic de Topinambur (frunze)
 Ceai ecologic de Topinambur (tubercul)
 Ceai ecologic de Topinambur (frunză + tubercul)
 Ceai ecologic de Urzică
 Ceai ecologic de Zmeur (frunze)
c) Ceaiuri ecologice Hofigal compuse (amestec), la cutie x 25 plicuri
 Ceai ecologic de Salvie - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Gălbenele şi Topinambur - plic x 1 g
 Ceai ecologic de Salvie şi Topinambur (antibalonare) - plic x 2 g

Ceai ecologic GALSENA (ceai laxativ) - plic x 2 g (sennae, lemn
dulce, mentă, roiniţă)

Ceai ecologic MELACHORD - plic x 1 g (lavandă, coada şoricelului, melissa)
d) Ceaiuri ecologice Hofigal compuse (amestec), la pungă x 100 g
(sau 150g)
 Ceai ecologic de Anghinare şi Topinambur (frunze)
 Ceai ecologic de Anghinare şi Topinambur (tubercul)
 Ceai ecologic de Anghinare şi Topinambur (frunză + tubercul)
 Ceai ecologic de Gălbenele şi Topinambur

CEAI ECOLOGIC DE CIMBRU
•Doze x 1,00 g • Pungă x 50,00 g
Produsul CEAI ECOLOGIC DE CIMBRU este un supliment alimentar predozat obţinut din părţile aeriene ale plantei Thymus vulgaris (cimbru), fam. Lamiaceae.
Cimbrul este un subarbust cu forma de tufă globuloasă, alogam, originar din
sudul Europei. Se mai numeşte cimbrişor, cimbrişor grecesc, cimbru adevărat, cimbru bun, lămâţă.
Creşte spontan în flora Spaniei, Franţei. Cultivat în Antichitate ca plantă medicinală, mai târziu şi ca plantă condimentară.
Compoziţie chimică
Frunzele şi florile conţin ulei eteric (peste 2%)
format din timol, carvacrol, hidrocarburi terpenice,
(p- cimen, α-pinen, β- pinen, camfen, γ- terpinen,
mircen, limonen, caren, triciclen, fenchen, p- mentan, menten, sabinen, terpinolen, β- felandren, αfelandren, trans- sabinenhidrat, cariofilen, cadinen), compuşi oxigenaţi: cineol, borneol, linalool,
geraniol, tetrahidrogeraniol, nerol, citronelol, terpinen, α-4-terpineol, alcool fenchilic, pinocarveol,
farnesol, nerolidol, alcool amilic, , pinocarvona, timoletileter, carvacro-metileter, acetat de bornil,
acetat de linalil, acetat de geranil, fenchonă, tujonă, citronelal, propionat de linalil, acetat de terpinil,
de neril, valerianat de linalil.
Seminţele conţin ulei gras compus din acid linoleic, acid α- hidroxilinolenic, acid norlinolenic,
acizi palmitic, stearic, oleic şi linolic.
Proprietăţi terapeutice
Conţinutul ridicat de ulei volatil (cu procent mare de timol), flavonozide, acizi polifenolcarboxilici, triterpenoide, taninuri, principii amare conferă
ceaiului ecologic de cimbru o acţiune antiseptică generală (pulmonară, genitourinară, intestinală), bronhodilatatoare, expectorantă, de stimulare a secreţiei biliare, vermifugă.
Se recomandă ca supliment alimentar pentru îmbunătăţirea regimului igieno-dietetic în procese inflamatorii de cauze infecţioase ale căilor respiratorii superioare / inferioare (răceală, guturai, stări gripale, bronşită acută şi cronică, laringită, faringită, pentru calmarea tusei, astm bronşic); tulburări digestive în special
balonare, colite fermentative, colecistită, angiocolită, enterocolită, procese inflamatorii intestinale cauzate de virusuri, bacterii, paraziţi care afectează mai frecvent vârstele extreme (copiii şi vârstnicii); atonie digestivă; viermi intestinali (ascarizi, oxiuri); stimularea poftei de mâncare.
Mod de administrare
Ceaiul ecologic de cimbru se prepară din 2 plicuri x 1,0 g sau 1 linguriţă herba la 250 ml apă fierbinte, prin infuzare timp de 10-15 minute. Infuzia se consumă
neîndulcită, călduţă, de 2-3 ori pe zi între mese sau ori de câte ori este necesar.
Observaţii: supradozarea poate provoca tulburări gastro-intestinale.
- continuare în numerele viitoare Biolog MIHAELA HRIŢCAN
Ing. chim. MARIANA VĂTAFU
Dr. Farm. primar Gabriela VLĂSCEANU
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Sfaturi fitoterapeutice

Virozele

respiratorii

n sezonul rece, temperaturile
scăzute, variaţiile bruşte ale
acestora, umezeala şi vân
tul, pregătesc terenul pentru
instalarea unor viroze respiratorii
produse de diverse tipuri de viru
suri care prin mutaţii se modificâ
în fiecare an şi care acţionează în
organismul nostru pe fondul unei
imunităţi scăzute.

Echinacea sub formă de capsule sau
tinctură, cu efect principal de stimulare a
imunităţii prin creşterea activităţii celulelor
fagocitare, a producerii de interleukine 1 şi
2, de anticorpi, de interferoni naturali proprii. Ea se recomandă preventiv în afecţiuni respiratorii deoarece asigură aportul
de substanţe bioactive necesare funcţiilor
fiziologice ale sistemului imunitar şi pentru
ameliorarea simptomatologiei unor infecţii
acute sau recidivante ale căilor respiratorii
superioare.

Cele mai frecvente sunt guturaiul, răceala şi gripa.

Guturaiul sau rinita acută banală,

Flavovit C comprimate pentru
adulţi şi copii , este un complex de
flavonoide necesare pentru funcţionarea
corectă a sistemului imunitar ,ele reduc vasoconstricţia la nivelul mucoasei aparatului
respirator prin inhibarea excesului de histamine. Vitamina C influenţează pozitiv activitatea macrofagelor. Este un supliment alimentar cu rol de echilibrare a sistemului
imunitar.

este o inflamaţie acută, catarală a mucoasei nazale seroasă apoi mucopurulentă însoţită de dureri de cap, subfebrilitate şi o uşoară alterare a stării
generală.

Răceala se instalează treptat, avînd

ca simptome strănutul, nasul înfundat,
durere de cap, oboseală, dificultate la
înghiţire, lipsa poftei de mâncare, lăcrimări abundente şi febră uşoară ce trece în câteva zile.

Gripa debutează brusc cu febră mare

de 39 sau 40 de grade, care persistă
maximum 5 zile, fiind însoţită de frisoane, tuse, strănut, dureri de cap şi de
muşchi, ameţeală,virusul având o tulpină ce variaza de la an la an şi care este
extrem de contagioasă.

Întrucât antibioticele acţionează doar
asupra bacteriilor, acestea nu se vor administra în virozele respiratorii decât în
cazul apariţiei unor complicaţii cu infecţii bacteriene ca pneumonii, bronhopneumonii, etc.
Ţinând cont că atât virozele respiratorii cât şi complicaţiile acestora apar pe
fondul imunităţii scăzute a organismului, se impune administrarea atât a unor
imunostimulatoare cât şi a unei game
complexe de suplimente alimentare,
deosebit de eficiente, pe care vi
le oferă firma HOFIGAL şi pe
care le enumerăm mai jos.

4

Hofimun este o asociere între extractul
concentrat de Echinacea, vitamina C, şi gluconatul de zinc şi realizează o însumare a
efectelor imunostimulatoare ale extractului
de Echinacea şi vitamina C, iar aportul de
zinc creşte activitatea a peste 300 de enzime ce joacă un rol important în scăderea
proceselor inflamatorii şi întărirea sistemului imunitar. Este un supliment alimentar cu
rol de echilibrare a sistemului imunitar.
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Extravit M
sub formă de
comprimate masticabile ce conţin
extract total din
fructe de măceş,
bogat în vitamine
hidrosolubile şi liposolubile, vitamina C, minerale, flavone, acizi organic
inferiori, zaharuri
complexe, enzime,
fitosteroli ce acţionează împreună
stimulând suplimentar efectele vitaminei C şi crescând imunitatea
organismului.
Polivitamine naturale de HOFIGAL cu calciu şi magneziu
comprimate cu extract din ulei de cătină, cu rol de refacere a sistemului imunitar,

Sfaturi fitoterapeutice

pentru creşterea rezistenţei organismului
faţă de unele boli infectocontagioase şi în
perioada de convalescenţă.

Ţinând cont de cele de mai sus preferabil este ca tratamentul imunostimulator
să fie efectuat cu circa o lună înaintea intrării în sezonul rece.
În vederea testării eficacităţii produselor prezentate, am urmărit efectele acestora pe 2 loturi a câte 30 de pacienţi.

Origavir sub formă de picături, cu extract de şovârv şi rădăcină de lemn dulce.
Produsul ameliorează
afecţiunile căilor respiratorii prin stimularea
funcţiilor biologice de
apărare locală împotriva infecţiilor, cu proprietăţi sedative şi expectorante ale tusei,
fluidificarea secreţiilor
atebronşice şi faringiene.

Orisan gel cu aplicare locală, util în afectarea
aparatului respirator, fiind
o asociere de ulei de cătina, propolis, colagen, uleiuri esenţiale. Este indicat
în decongestionarea mucoasei nazale, oprirea corizei, cu efecte antinflamatoare şi cicatrizante.

Gemoderivatul din muguri de
brad alb cu efect imunostimulator, antiinflamator este recomandat în infecţii acute şi cronice din sfera ORL şi imunomodulator nespecific la persoane cu istoric de
infecţii frecvente ale căilor respiratorii.

Uleiul volatil de cimbru în
miere de albine sub formă de monodoze este un antiseptic foarte bun al căilor respiratorii, antiinflamator şi stimulator
al imunităţii locale.
Uleiul volatil de busuioc în
miere de albine sub formă de monodoze este un foarte bun decongestionant al căilor respiratorii superioare, antiseptic, imunostimulator.

Gemoderivatul din
mlădiţe de măceş
este recomandat în afecţiuni respiratorii datorită
concentraţiei crescute de
vitamina C cu rol imunostimulator, drenor al secreţiei bronşice , inflamaţii recidivante ale căilor respiratorii superioare la copii, gripă, rinofaringită.

Lotul A format din persoane cu forme uşoare de viroze respiratorii (răceală, guturai, bronşită etc). Acestui lot
i s-au administrat următoarele produse Hofigal:
Spirulină 500 mg - 2 capsule de 3
ori pe zi
Orisan gel, local
Polivitamine naturale de Hofigal
cu Ca şi Mg -2 comprimate pe zi ,21
zile pe lună cu 10 zile pauză
Flavovit C 500 - 1 comprimat de 3
ori pe zi
Echinacea - 1 comprimat de 3 ori
pe zi, 21 zile pe lună cu 10 zile
pauză
Gemoderivat din muguri de brad
alb - 1 monodoză de 3 ori pe zi
În urma tratamentului persoanele din
acest lot nu au mai prezentat simptome de viroze respiratorii.
Lotul B format din persoane cu gripă şi complicaţii ale acesteia, cărora
le-am administrat următoarele produse Hofigal:
Spirulină cu extract total de cătină - 2 comprimate de 3 ori pe zi
Flavovit C 500 - 1 comprimat de
3 ori pe zi
Hofimun - 2 capsule de 3 ori pe zi
Gemoderivat din mlădiţe de măceş - 1 monodoză de 2 ori pe zi
Extravit M - 1 comprimat de 3 ori
pe zi
Origavir - 15 picături de 3 ori pe zi
Studiul a fost efectuat pe persoane cu
vârste cuprinse între 20 şi 78 de ani.

Curele pentru creşterea imunităţii se
fac pe o perioadă variabilă de 3 luni şi 6
luni, în funcţie de imunodepresia pacientului şi variază în funcţie de vârste.
Produsele enumerate mai sus se administrează pe fondul unui tratament de
bază care este spirulina, ca furnizor de
mare complexitate al tuturor nutrienţilor
necesari unei bune apărări a organismului
şi de creştere a rezistenţei faţă de toţi factorii agresori. Aceasta este disponibilă ca
Spirulin (varianta de 200, 500, 1000 mg), SESpirulin (cu seleniu), Spirulină cu extract total de cătină.

În concluzie, cu ajutorul produselor naturale complexe, biocompatibile şi eficiente
ale firmei Hofigal, întăridu-ne sistemul imunitar, vom putea creşte rezistenţa organismului faţă de infecţiile virotice respiratorii ,
favorizate de sezonul rece.
Dr. Pavel Irinel
Medic cu competenţă în apifitoterapie
Farmacia HYM-MALCOCI
Tel: 0745055706
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Astenia de primăvară

şi tratarea ei cu remedii naturale

6

e bucurăm că vine
primăvara, aşteptăm ca
natura să revină la viaţă
şi totuşi.... parcă ceva nu
este în regulă. Ne simţim obosiţi, fără
chef de viaţă şi avem nevoie de mult
somn. Să fie oare astenia de primăva
ră cauza acestei tulburări?

Unii medici recomandă să se ia vitamine în lunile care conţin în nume litera
"r", cum ar fi ianuarie, februarie, martie,
aprilie, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie, pentru a nu ne mai
simţi obosiţi.
Fitoterapia recomandă administrarea
unor produse naturale care sunt o sursă de
revigorare a organismului.

Ce înseamnă de fapt astenia de primăvară şi care sunt remediile ei, pentru toti cei
care sunt cuprinşi de ea?
În primul rând, trebuie să ştim că astenia nu este o boală propriu-zisă, ci un simptom, o tulburare, o stare de slăbiciune, de
disconfort fizic şi psihic, care apare o dată
cu începutul primăverii. În această perioadă, organismul nostru trebuie să facă faţă
nu schimbărilor de temperatură şi luminozităţii crescute, dar este nevoit să se adapteze
unui nou stil de viaţă. Pe parcursul sezonului
rece, aportul de vitamine şi minerale scade
datorită dietelor sau alimentaţiei nesănătoase şi astfel efortul depus în acest sezon
duce la epuizarea celulelor, care, o dată cu
începerea sezonului cald, tind să consume
mai multă energie decât produc. Pe lângă
aportul insuficient de vitamine şi minerale,
alte cauze ale asteniei sunt lipsa exerciţiilor fizice şi bolile de sezon, cum ar fi gripa.
Acest lucru duce la un dezechilibru în organism şi astfel apare astenia de primăvară.
Prin urmare această schimbare bruscă,
de la un sezon rece, la unul cald afectează
sistemul nervos central, care duce la apariţia stărilor nervoase, durerilor de cap, oboseală, disconfort, iritabilitate şi somnolenţă.
De regulă astenia este însoţită de un
sindrom depresiv, care se caracterizează
printr-o stare de tristeţe, nu mai suntem
la fel de atenţi şi de prompţi în rezolvarea
anumitor probleme.
Pentru combaterea acestei astenii de
primăvară trebuie să consumăm foarte
multe fructe şi legume cu un conţinut bogat în vitaminele A, C şi vitaminele din grupa B.
Este necesar să consumăm cât mai
multe lichide, pentru că acestea detoxifică
organismul.
Trebuie să ne odihnim mai mult, deoarece în timpul somnului, corpul se reface.
Mişcarea face foarte bine corpului şi
este recomandat să ne plimbăm prin parcuri, astfel organismul se va adapta mai
uşor la schimbările temperaturii.

Spirulina - o sursă bogată de proteine,
ce conţine o gamă largă de aminoacizi,
acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, polivitamine, oligoelemente. Supliment alimentar ecologic pur, Spirulina conţine peste
50 de principii bioactive, prin care intervine în reglarea tuturor funcţiilor organismului.
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Hofimun, Hofimun forte - au în compoziţia sa extract de Echinacea, gluconat
de zinc şi vitamina C. Are acţiune imunostimulatoare prin creşterea rezistenţei nespecifice a organismului, contribuie la creşterea rezistenţei organismului la
efort fizic şi intelectual.
Polivitamine naturale cu calciu şi
magneziu - produs recomandat în carenţe de minerale şi vitamine, astenie
fizică şi psihică, persoanelor expuse la
stres.
Extravit-M - supliment natural compus
din extract total din fructe de măceş. Are
acţiune biotrofică asupra organismului
uman. Reface şi tonifică după oboseală,
stres, epuizare, avitaminoze, perioade de
eforturi fizice şi intelectuale.
Gemoderivat din mlădiţe de rozmarin - este tonic general în astenia intelectuală, fizică, de cauze diverse.
Gemoderivat din mladiţe de măceş are efect imunostimulator, vitaminizant
şi tonic general.
Dacă vom ţine cont de aceste sfaturi
vom avea energie cât pentru un an întreg şi
multă poftă de viaţă. Vom fi optimişti şi mereu cu zîmbetul pe buze.
Dr. Natalia Chicu
Medic specialist medicină internă şi fitoterapie
Centrul medical „Hofimed” Bucureşti
Tel: 0730087694
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Bolile cardiovasculare în sezonul rece
remea are un efect profund
asupra vieţii noastre. Ne
influenţează organismul,
voinţa şi emoţiile. În nume
roase cazuri, legătura este clară şi în
mod cert biologică. Cei mai afectaţi
din punct de vedere fizic de scăderea
temperaturii şi de umezeală carac
teristice sezonului rece sunt copii,
bătrânii şi persoanele care suferă de
boli cronice – reumatici, astmatici,
cardiaci. Simptomele diferă de la o
persoană la alta şi cresc în intensitate
odată cu vârsta, afectarea formei
fizice şi gravitatea bolii.
Pentru numeroşi bolnavi cardiovasculari (coronarieni, cu sau fără infarct miocardic, valvulari, hipertensivi, cu insuficienţă
cardiacă de diverse grade), aflaţi in diverse
stadii de boală, temperaturile scăzute, frigul umed, vântul sunt factori solicitanţi ai
aparatului cardiovascular, la care acesta reacţionează prin modificarea tensiunii arteriale şi a frecvenţei cardiace.
Un mecanism de supravieţuire prezent
la oameni dar şi la alte mamifere determină constricţia (îngustarea) vaselor de sange atunci când temperaturile scad, pentru
a conserva căldura şi a menţine constantă
temperatura corpului. Odata cu îngustarea
spaţiului în care curge sângele, presiunea
acestuia creşte şi apare riscul producerii
unui atac de cord fatal sau a unui accident
vascular cerebral.
Persoanele expuse la acest risc sunt
cele cu presiune sanguină ridicată, cunoscuţi ca şi hipertensivi.
Cât de mult creşte presiunea sângelui la frig? Răspunsul depinde de variabile
precum prezenţa vântului, temperatura cu
care suntem obişnuiţi, durata expunerii la
frig, starea de sănătate, cât de gros suntem
îmbrăcaţi, nivelul de activitate sau temperatura înregistrată.
Pentru a reduce aceste riscuri, se pot
lua câteva măsuri simple de precauţie:
• Îmbrăcăminte suficient de groasă, călduroasă dar nu greoaie, care să menţină
constantă temperatura corpului;
• Sunt de preferat activităţile care se
desfăşoară în casă pentru a reduce la minim modificările bruşte în activitatea inimii
şi efortul de adaptare la frig. Dacă totuşi deplasările sunt necesare, alegerea momentelor zilei şi a zilelor mai puţin friguroase
trebuie să fie în atenţia cardiacului şi a familiei acestuia.
• Cardiacii trebuie să evite ieşirea din
casă dimineaţa şi seara târziu, când temperaturile sunt foarte scăzute.

• Căciula, eşarfa sau o pereche de mănuşi sunt accesorii obligatorii în timpul iernii, deoarece ele reduc suprafaţa de piele
expusă frigului .
• Tratamentul cronic trebue respectat
cu stricteţe şi în completarea lui se poate
asocia tratament fitoterapic
Coenzima Q10 în ulei de cătină - capsule de 30 mg sau 60 mg, funcţie de
gravitatea bolii şi factorii de risc, supliment natural recomandat pentru proprietăţile sale de a creşte contractilitatea
miocardului şi a muşchilor striaţi, efect
antiaritmic, antiaterosclerotic.
Ulei de peşte - asigură un raport optim
între Omega 3 şi Omega 6 conţine ulei
de peşte din sardină şi cod cu un conţinut ridicat de acizi esenţiali. Este recomandat ca supliment nutriţional pentru
prevenirea bolilor coronariene, a atacului
de cord, scăderea TA, reducerea nivelului
colesterolului.
Păducel capsule sau tinctură cu acţiune simpatolitică, hipotensivă, coronarodilatatoare, tonic cardiac.
Pasisclerotin comprimate - neurotonică şi sedativă asupra sistemului nervos
central, anxiolitică, antidepresivă, miorelaxantă; stimulează funcţia miocardului,
tonifică pereţii capilarelor; are proprietăţi
coronarodilatatoare şi de îmbunătăţire a
fluxului sanguin la nivelul inimii.
L-carnitină - stimulează şi menţine procesele metabolice şi energetice ale organismului în parametri fiziologici; are acţiune
cardioprotectoare; antioxidantă; contribuie la încetinirea procesului de îmbătrânire; potenţează activitatea contractilă a
muşchilor striaţi şi rezistenţa la efort.
Gemoderivat din muguri de Arin negru - este un remediu bun pentru ameliorarea circulaţiei cerebrale şi miocardice.
Gemoderivat din radicele de porumb - acţionează reparatoriu asupra
ţesutului miocardic mai ales în faza de
post-infarct.
Gemoderivat din muguri de Liliac –
coronarodilatator, ameliorează oxigenarea, nutriţia şi troficitatea miocardului,
adjuvant în tratamentul de prevenire a
infarctului miocardic.
Dr. Natalia Chicu
Medic specialist medicină internă şi fitoterapie
Centrul medical „Hofimed” Bucureşti
Tel: 0730087694
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Tratamentul natural al periartritei
eriartrita scapulohumerală
(PSH) reprezintă un sindrom
clinic caracterizat prin dure
re, redoare articulară şi impotenţă
funcţională determinat de procese pa
tologice localizate la nivelul umărului
şi care afectează structurile periarti
culare: ligamente, capsula articulară,
tendoane, bursă şi muşchi.
Este întâlnită la ambele sexe, la persoane
active, dar cu incidenţă maximă la cele peste 40 de ani. Principalele cauze de producere a PSH sunt: traumatismele şi microtraumatismele repetate, efortul, expunerea la frig,
factori favorizanţi ce ţin de sistemul nervos
(afecţiuni ale sistemului nervos central: accident vascular cerebral, boala Parkinson, traumatism cerebral, sindrom talamic; şi afecţiuni
ale sistemului nervos periferic: nevralgie cervico-brahială, zona zoster), afecţiuni ale organelor intratoracice care pot favoriza pe cale
reflexă dezvoltarea unei PSH (TBC pulmonară apicală, infarct miocardic acut, intervenţii
chirurgicale intratoracice etc).
Se descriu 4 forme clinice ale
periartritei scapulo-humerale:
1. Umărul dureros simplu
2. Umărul dureros acut (hiperalgic)
3. Umărul blocat
4. Umărul pseudoparalitic
Şi acum să le luăm pe rând, pentru a înţelege ce este şi ce implică fiecare:

Umărul dureros simplu
Este forma clinică cea mai frecventă. Bolnavul acuză dureri moderate în umăr când se
îmbracă, se piaptănă, sau când solicită membrul superior respectiv prin purtatea unor
greutăţi. Durerile pot stânjeni bolnavul în
timpul somnului, intensificându-se în anumite poziţii. Caracteristica acestei forme clinice
este conservarea mobilităţii, rareori existând
o impotenţă funcţională datorată durerii.
Evoluţia umărului dureros simplu este în
general favorabilă trecând din stadiul acut, în
stadiul subacut, urmat de un stadiu terminal.
Vindecarea se produce în câteva săptămâni
(cel mult câteva luni), fie spontan, fie în urma
tratamentului.
Uneori însă durerea se poate agrava,
umărul dureros simplu devenind umăr dureros acut hiperalgic.
Şi pentru a evita foarte multă suferinţă, ar fi foarte bine ca din aceasta
etapă pacientul să se prezinte la
medic pentru un diagnostic şi
un tratament corespunzător.
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Dacă nu se face acest lucru şi dacă se
ratează şansa unui tratament bun încă din
acest stadiu, boala avansează şi se ajunge la:

Umărul acut hiperalgic
Umărul acut hiperalgic poate debuta în
mod brutal, cu o durere atroce şi o impotenţă
totală a membrului superior, alteori această
formă clinică este continuarea evoluţiei unui
umăr dureros simplu.
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Durerile sunt violente, insuportabile; ele
se intensifică noaptea împiedicând bolnavul să se odihnească. De asemenea durerea
se intensifică la orice tentativă de mobilizare
a umărului. Durerea iradiază către ceafă sau
către fosa supraclaviculară, dar mai ales pe
marginea laterală a membrului superior, către mână.
La umărul dureros acut evoluţia este
uneori trenantă durerile acute durând mai

Sfaturi fitoterapeutice

scapulohumerale
multe luni şi nevrozând bolnavul; cel mai
adesea, după câteva săptămâni durerile diminuă treptat în intensitate, până ce dispar
complet.
Subliniem caracterul recidivant al umărului dureros acut.
Evoluţia PSH de cele mai multe ori se
termină obişnuit în câteva săptămâni, după
care bolnavul îşi poate relua ocupaţiile. Uneori rămane o senzaţie de jenă deşteptată de
oboseală sau de frig şi umezeală.

Umărul blocat
Este o suferinţă frecvent întâlnită, care
debutează cu dureri moderate ale umărului,
exarcerbate nocturn, pretând la confuzia de
umăr dureros simplu. În timp însă, evoluând
lent se instalează o limitare marcată a mobilităţii umărului realizând aşa numitul «umăr
îngheţat ».
Durerea, prezentă la debut, poate să persiste cu o intensitate scăzută, sau poate să
dispară şi să reapară periodic pe parcursul
bolii.
Uneori evoluţia spontană spre vindecare necesită 1-2 ani. La umărul blocat evoluţia este îndelungată; în lipsa unui tratament
adecvat, blocajul umărului poate persista câteva luni; cu timpul însă, uneori dupa 6 luni,
umărul începe să se elibereze şi majoritatea
bolnavilor îşi recuperează în întregime mobilitatea.
Perioadele de exacerbare a durerilor pot
să dureze de la câteva zile până la câteva săptămani şi sunt extrem de supărătoare.

Umărul pseudoparalitic
Umărul pseudoparalitic rezultă din ruptura capsulei rotatorilor sau a tendoanelor
acestora. Braţul nu poate fi adus în abducţie
necesitând intervenţie chirurgicală.
În terapia periartritei scapulo-humerale
se poate vorbi despre un tratament profilactic şi unul curativ.



Tratamentul profilactic

Profilaxia PSH prevede îndepărtarea
focarelor de infecţie mai ales din sferele
otorino-laringologice care alături de alte
măsuri sunt foarte preţioase: înotul, hidro-terapia şi masajul tonifică musculatura şi aparatul ligamentar prevenind în felul
acesta apariţia bolii.



Tratamentul curativ

Este complex în funcţie de faza evolutivă
în care se află bolnavul. Se aplică:
Tratamentul igieno-dietetic – în faza iniţială în care predomină leziunile inflamatorii se
recomandă repausul membrului afectat până
ce fenomenele dureroase se atenuează.
Dieta este bine să fie hiposodată, alcalină, cu multe fructe şi legume proaspete, în
special legume cu frunze verzi (salată, broccoli, pătrunjel), bogate în vitamina C şi clorofilă şi uleiuri vegetale presate la rece (uleiuri de in, cânepă, dovleac, nucă) bogate în
vitamina E (puternic antioxidantă) şi în acizi
graşi omega-3 şi omega-6,care protejează ţesuturile afectate şi scad inflamaţia locală. Suplimentarea dietei se poate face cu produsul
Omega-3 & Omega-6 vegetal (3x2caps/zi).
Tratamentul antiinflamator (natural şi fără
efecte adverse): în umărul dureros simplu se
administrează Salicilol natural (3 x 2-3 compr./zi, după masă) sau Gemoderivat de scoarţă de salcie (3-4 fiole/zi, diluate în 50ml apă
plată cu 20 min înainte de masă şi seara înainte
de culcare). În umărul acut hiperalgic pe lângă
tratamentul anterior se recurge şi la Gemoderivat din muguri de coacăz negru (3x1 fiolă/
zi, diluate în 50 ml apă plată, cu 20 min înainte
de mese) datorită efectului cortison-like.
Umărul blocat beneficiază numai la început, când este prezentă durerea, de tratamentul antiinflamator prezentat mai sus.
Ulterior, în vederea recuperării mişcărilor la
nivelul umărului, mai importantă este fizioterapia şi mai ales kinetoterapia, dar recomand pe toată durata tratamentului asocierea de Spirulină cu extract total de cătină
(2x2 compr/zi), Omega-3 & Omega-6 vegetal (3x2caps/zi), Coenzima Q10 Forte Plus
(2x1caps/zi), Flavovit C (3x1compr/zi), Complet antioxidant (3x1compr/zi) şi Gemoderivat din muguri de viţă-de-vie (2x1 fiolă/
zi, diluat în 50ml apă plată cu 20min înainte
de masă).
Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
• combaterea fenomenelor inflamatorii
• calmarea durerii
• refacerea troficităţii ţesuturilor
• recuperarea funcţionalităţii umărului.

STUDIU DE CAZ
Pacientă în vârstă de 38 ani, se
prezintă pentru apariţia unei dureri
la nivelul umărului stâng, aparută în
urma unui efort moderat pe fondul
unei oboseli cronice. Durerea, apărută înainte cu două zile, a fost iniţial percepută ca o uşoară jenă în articulaţia umărului şi nu a fost luată în
seamă, dar s-a accentuat mult în timpul nopţii, fiind exacerbată în unele
poziţii şi limitând într-un mod foarte
neplăcut cele mai obişnuite gesturi
de îmbrăcare, dezbrăcare, pieptănare şi bineînţeles restul activităţilor
cotidiene. Deoarece pacienta avea o
puternică intoleranţă la antiinflamatoarele nesteroidiene de sinteză s-a
prezentat la consilierea terapeutică
cu speranţa de a primi un tratament
eficient, dar cu produse naturale.
Schema terapeutică recomandată a fost:



emoderivat de scoarG
ţă de salcie, 2 fiolex1.5ml
seara înainte de culcare şi
2 fiolex1.5ml în timpul zilei, diluate în 50ml apă plată,
cu 20min înainte de mesele
principale.



emoderivat de muguri
G
de coacăz negru, 1 fiolă
x2ml diluat în 50ml apă plată,
dimineaţa, cu 20 min înainte
de masă.



pirulină cu extract total
S
de cătină, 2x2 compr/zi, înainte de masă.




Coenzima Q10 Forte Plus,
1caps/zi după masa de prânz.
Flavovit C500, 2X2 caps/zi
între mese.

Evoluţia a fost favorabilă, în ziua
a doua de tratament durerea a cedat complet şi mobilitatea umărului a revenit la normal, dar pacienta
a continuat cu schema terapeutică
timp de încă 10 zile. Dupa cum mi-a
relatat ulterior, nu s-a mai confruntat
cu acest gen de problemă, dar a invăţat să îşi dozeze mai bine efortul,
să acorde importanţa cuvenită odihnei, să aibă un regim alimentar şi de
viaţă cât mai sănătos.
Dr. Paula Florea
Medic familie cu competenţă
în apifitoterapie
Farmacia Aldedra Cluj
tel: 0742242422
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Terapia naturală în lupta
contra hepatitelor virale
ara noastră deţine un record
nedorit în Europa, în cazul
hepatitelor A, B sau C, atât ca
număr de persoane infectate,
cât şi ca mortalitate produsă de aceste
afecţiuni. O statistică foarte clară
nu există în acest sens, dar oficialii
români estimează că aproape 2 mili
oane de oameni din ţara noastră sunt
infectaţi cu hepatita virală, dintre care
un milion au hepatită B, iar restul
hepatită C. Cele mai periculoase forme
de hepatită sunt produse de virusurile
B, C şi D, la care ne vom referi prepon
derent în acest articol.
Terapia naturală vizează blocarea sau
încetinirea proliferarii acestor virusuri, protejarea ficatului de acţiunea lor distructivă,
creşterea capacităţii de luptă a sistemului
imunitar. Atingerea acestor deziderate presupune, însă, un efort remarcabil din partea
pacientului, pentru că tratamentul natural
are anumite reguli care trebuie respectate cu
stricteţe, în cazul acestei afecţiuni. Baza acestui tratament este administrarea plantelor
medicinale şi respectarea unui regim alimentar foarte strict, cele două terapii fiind corelate cu un stil de viată sănătos.
Virusul hepatitei B este cel mai bine
cunoscut şi cel mai complex dintre virusurile hepatice. Particulele infectante constau
dintr-o nucleocapsidă internă şi un înveliş
extern. Nucleocapsida conţine ADN circular,
parţial dublu-catenar şi ADN-polimerază, replicarea ADN având loc în nucleii hepatocitelor infectate. Anvelopa (învelişul extern) se
asamblează cu nucleocapsida în citoplasmă
şi din motive necunoscute, este produsă în
exces; ea poate fi detectată în ser prin metode imunologice ca antigen de suprafaţă al
hepatitei B (AgHBs), denumit înainte antigen
Australia. Dintre testele disponibile pentru
VHB, încărcătura virală a devenit cel mai bun
factor predictiv al infectivităţii.
Perioada de incubaţie a bolii este în
medie 70 zile (40-160 zile). Clinic, virusul hepatitei B produce un spectru larg de afecţiuni hepatice, de
la starea subclinică de purtător,
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la hepatită acută severă sau fulminantă (~1%
din cazuri), în special la vârstnici..
Diagnosticul hepatitei acute virale B include determinarea HBc-IgM şi AgHBs, teste care detectează infecţia acută şi cronică şi
ajută la diferenţierea lor.
Virusul hepatitei C, depistat în 1989,
este un virus ARN din genul Flavivirus, familia Togaviridae, cu dimensiuni între 40-60 nm
şi cu un conţinut preponderent lipidic. Există cel puţin 6 genotipuri şi 50 de serotipuri
de VHC. Cunoaşterea genotipului sau serotipului (anticorpii specifici genotipului) de
VHC este utilă în recomandarea şi conducerea tratamentului. Diagnosticul de hepatita
virală C se bazează pe prezenţa anticorpilor
serici (anti-VHC). Detectarea anticorpilor nu
permite diferenţierea infecţiei acute/cronice,
de o infecţie în antecedente. Pentru aceasta
se utilizează determinarea HCV-ARN. Hepatita virală C are cea mai mare probabilitate
de cronicizare dintre hepatitele virale, de 7580%, deşi afectarea iniţială pare (în mod paradoxal) moderată. De obicei, hepatita cronică ce rezultă este benignă si subclinică, dar
în final ciroza se dezvoltă la cel putin 20%
dintre pacienţii infectaţi cu VHC; pot sa treaca zeci de ani până să apară. Carcinomul hepatocelular reprezintă un risc la pacienţii cu
ciroza indusă de VHC; tumorile apar rar în cazurile noncirotice ale infecţiei cronice (spre
deosebire de infecţia cu VHB).
Virusul hepatitei C este răspunzător de
aproximativ 60-70 % din hepatitele cronice
şi aproximativ 30% din cirozele şi cancerele
hepatice.
armurariu
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Remediile naturale recomandate în tratamentul acestor afecţiuni sunt:
Armurariul (Silybum marianum) este considerat campionul absolut în lupta cu toate tipurile de hepatită virală. Mai
multe studii facute pe pacienţi cu hepatita B si C, mai ales, au aratat ca rata evoluţiei spre ciroză şi spre cancer hepatic este
mult mai redusă la cei care folosesc regulat aceasta plantă. Comisia guvernamentală germană pentru avizarea plantelor
medicinale, a aprobat utilizarea plantei ca
tratament de susţinere în boli inflamatorii
cronice ale ficatului şi în ciroză, precum şi
pentru afectarea toxică a ficatului. Principiile active ale armurariului acţionează prin
modificarea şi întărirea structurii membranelor exterioare ale celulelor hepatice,
prevenind pătrunderea toxinelor în ficat,
stimulând capacitatea regenerativă a acestuia şi formarea de noi celule hepatice.
Lemnul-dulce (Glycyrrhiza glabra)
- este o plantă foarte intens studiată în spitalele universitare şi în laboratoarele de medicină experimentală din Japonia. Studiile
publicate de dr. Okuno Takahaze şi colaboratorii săi arată că administrarea de radacină
de lemn-dulce reduce riscul apariţiei cirozei
şi a cancerului hepatic (complicaţii frecvente ale hepatitei B şi mai ales C), inhibă şi, în
unele cazuri, distruge virusurile care produc
hepatita. Mai mult, administrarea lemnului
dulce în timpul tratamentelor cu interferon,
reduce efectele adverse ale acestuia şi potenţează acţiunea terapeutică.

lemn-dulce

păpădie

Sfaturi fitoterapeutice

Păpădia (Taraxacum officinalis) –
este foarte eficientă în cazul hepatitelor
virale. Conform unor studii facute în Coreea de Sud, în anul 2000, şi în China, în anul
2003, principiile active din papadie inhibă
diviziunea virusurilor hepatice, previne fibrozarea ficatului, stimulează regenerarea
celulei hepatice. Mai mult, păpădia stimulează apetitul alimentar şi digestia bolnavilor de hepatita.
Spirulina (Spirulina platensis) - studii de medicină experimentală şi clinice făcute în Ucraina arată că administrarea de
spirulină vreme de trei luni creşte răspunsul
imunitar, îmbunătăţeşte starea de vitalitate şi calitatea vieţii pacienţilor cu hepatită.
De asemenea, cura cu spirulină în cetineşte
sau opreşte procesul evolutiv al hepatitelor
cronice spre ciroză. Mai mult, administrarea
de spirulină a diminuat reactiile adverse ale
organismului la medicamentele foarte puternice cu care se tratează hepatitele virale B, C şi D.
Produsele Hofigal care conţin aceste plante şi sunt recomandate în tratamentul hepatitelor virale sunt:



PROTECTOR HEPATIC FORTE
este produsul poate cu cea mai
mare eficacitate în tratamentul hepatitelor
virale. Acesta conţine extract din frunze de
armurariu, extract de echinacea, lemn dulce şi propolis. Se administrează 4-6cps/zi in
3 prize, pe o perioadă de minim 3 luni.
spirulina



HEPASTIM: pulbere din fruct de
armurariu, fruct de cătină, extract
de anghinare, ulei volatil de fenicul, ulei
volatil de rozmarin; 3-6 cps/zi, în cure de
2-3 luni.



luni.

ARMUHEP: pulbere din fructe de
armurariu; 3-6 cps/zi, în cure de 3-6



REDIGEST: concentrat de armurariu, concentrat de cuticula de pui ;
3-6 cps sau cpr/zi ; se poate administra permanent.



REDIGEST PLUS: concentrat hidrolizat din cuticulă de pui, extract
uscat din fructe de armurariu, extract uscat
din fructe de zmeur şi din tuberculi de topinambur ; 1-2 cprX3/zi, administrate în cure
de 2-3 luni.



COMPLEX DETOXIFIANT NATURAL: extract din fructe de armurariu, busuioc, cimbru, zmeur, roinită, mentă,
levantică, lemn dulce, ulei volatil de rozmarin, ulei volatil de mentă ;1-2 cprX3-4/zi, în
cure de 1-2 luni.
O altă categorie de remedii naturale
recomandate în tratamentul hepatitelor
virale o reprezintă gemoderivatele, extracte din ţesuturile embrionare ale plantelor.
Cele mai eficiente sunt: Gemoderivatul
din muguri de coacăz negru, din radicele de secară, din mlădiţe de ienupăr, din
muguri de alun, din mlădiţe de rozmarin.
Acestea se asociază câte 2-3 în scheme de
tratament individualizate, pe perioade de
3-6 luni.
Terapia naturală reprezintă un aliat important al pacienţilor diagnosticaţi cu hepatite virale, mai ales atunci când aceasta
completează un tratament alopat aplicat
corect.
Dr. Aniela-Ioana Kinn
Medic specialist medicină de familie
Competenţă Apifitoterapie
Complexul medical “Hofimed”
Tel:031.808.89.98
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Rezultate clinico-biologice
ale MagAnghinar
Etapa 1 de cercetare
* Reducerea foarte importantă:
- a sindromului gastro-biliar
- a diskineziei biliare
- a sindromului ulcer-like
- a sindromului de colon iritabil
* Rezultate bune în tratarea dislipidemiei, în special a hipercolesteromiei. 2 cazuri de normalizare a colesterolului
după tratament
* 1 caz de protecţie în caz de abuz medicamentos
Ce îşi propune treapta a 2-a a cercetării în cazul MagAnghinar
1. Certificarea rezultatelor obţinute pe un lot superior numeric
2. Completarea terapiei medicamentoase prin dietă şi
Mag.Anghinar
3. Comparaţia cu lot martor fără terapie sau doar cu terapie medicamentuoasă
4. Conştientizarea riscului terapiei medicamentoase
1. Pacienţi cu tulburări digestive complexe:
- tulburare funcţională
- modificări biologice (hipercolesterolemie, trigliceride
crescute)
2. Complianţă la tratamentul natural
3. Comparaţie între rezultatele biologice precum şi ameliorarea simptomelor între pacienţii care iau şi nu iau tratament cu MagAnghinar
Modul de lucru
Lotul total de pacienţi: 65
Au fost împărţiţi în două subloturi:
* A - Lotul Hofigal (tratament fitoterapic)
* B - Lotul martor
S-a făcut o descriere a celor două loturi şi analiză comparată între ele
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Concluzii asupra lotului tratat cu MagAnghinar
1. Răspuns foarte bun pentru ameliorarea simptomatică
în sindromul dispeptic biliar şi colon iritabil
2. Răspuns bun în scăderea lipidelor
3. Soluţie pentru terapia bolnavilor "complecşi"
4. Grad mare de acceptabilitate a fitoterapiei din partea
bolnavilor

Dr. Liviu Tatomirescu
Medic psihiatru cu competenţă în apifitoterapie
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
tel: 0730087701
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Efectul acizilor graşi Omega-3 şi
Omega-6 în procesul de ateromatoză
teromatoza reprezintă un pro
ces complex, caracterizat prin
depunere lentă şi progresivă în
pereţii arterelor de colesterol, de gră
simi animale şi de săruri de calciu sub
forma unor plăci denumite ateroame
(de unde şi denumirea de ateromato
ză). Cu timpul arterele işi pierd elasti
citatea şi îşi îngustează lumenul.
Cauzele acestei afecţiuni sunt numeroase: sedentarismul, alimentaţia neechilibrată
(bogată în grăsimi şi glucide), abuzul de alcool, de cafea sau de tutun, stările repetate sau/
şi prelungite de stres şi, nu în ultimul rând, valorile crescute ale lipidelor sanguine. Din categoria lipidelor sanguine fac parte colesterolul total şi trigliceridele. Colesterolul circulă
în sânge cu lipoproteine LDL (cu densitate
scazuta), care sunt nocive sau HDL (cu densitatea mare), cu actiune preventivă fata de
procesul de ateromatoză. Colesterolul LDL
lezează peretele interior al arterelor. Moleculele LDL-C transportă colesterolul spre ţesuturi, pe când cele HDL-C îl transportă spre
ficat, unde este metabolizat şi apoi excretat.
Este necesară creşterea concentraţiei HDL-C
şi reducerea colesterolului LDL-C.
Colesterolul bun (HDL-C) are rol în reglarea permeabilităţii membranelor celulare faţă de lichide. Are rol în buna funcţionare
a celulelor organismului. Funcţia sa este de a
servi ca materie primă pentru sinteza hormonilor sexuali, a sărurilor biliare şi a membranelor celulare.
Ateromatoza este o boală vasculară localizată pe arterele mari elastice şi pe arterele musculare ale organismului (aortă, arterele carotide, arterele coronare,
arterele cerebrale, arterele membrelor
inferioare). În pereţii arterelor se "infiltrează" colesterolul şi grăsimile prezente
în cantităţi excesive în sânge.

Excesul de colesterol din sânge se poate depune pe pereţii arterelor coronare, contribuind la formarea plăcilor de aterom, care
prin mărirea lor în timp pot conduce la fenomene de tromboză în acest teritoriu, cu apariţia infarctului miocardic.
La unele persoane, colesterolul se depune şi sub piele, mai ales pe faţă (pete galbui localizate pe pleoape, sub denumirea de
xantelasme).

!

Atunci când vasele sangvine devin blocate total (ocluzate), pacientul se confruntă
cu o altă formă a ateromatozei: arteriopatie
obliterantă. În unele cazuri, acest tip de blocaj se dezvoltă gradat, piciorul devenind vulnerabil la injurii minore şi la infecţii. Dacă
blocajul apare brusc, aşa cum se întâmplă atunci când un fragment
dintr-o placă ateromatoasă ajunge la nivelul bifurcaţiei unei ar-
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tere (o condiţie denumită embolism arterial), pacientul experimentează durere severă
şi bruscă a piciorului. Aportul scăzut de sânge cauzează, frecvent, inflamaţie şi afectarea
nervilor (nevrită), care se manifestă prin senzaţie de arsură, durere şi amorţeli la nivelul
membrului inferior şi al labei. În cazuri severe
poate să apară gangrena. În această situaţie,
ţesutul afectat este distrus complet. În anumite cazuri, gangrena poate afecta întreaga
labă sau chiar întreg membrul inferior.

Ateromatoza poate fi
indiciul unor afecţiuni grave
ale organismului. Poate
sugera, de exemplu, afecţiuni
ale arterelor coronare sau
existenţa unui risc crescut de
accident vascular cerebral.
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Tratament
Tratamentul variază în funcţie de gradul
de severitate al bolii. Astfel, tratamentul poate presupune schimbarea stilului de viaţă,
administrarea de medicamente sau, în unele situaţii grave, intervenţia chirurgicală.
Trebuie asigurată o alimentaţie echilibrată şi raţională, o viaţă activă dar liniştită, lipsită de excese fizice sau psihice. Se va evita
sedentarismul, recomandându-se plimbările
pe jos, alergările uşoare gen jogging, mersul
cu bicicleta şi gimnastica uşoară. Activitatea
fizică este, în cele mai multe cazuri, un element util în tratarea artritei. În modul acesta,
circulaţia sanguină se va îmbunătăţi, ca urmare a dezvoltării vaselor colaterale. Exerciţiile fizice trebuie oprite, însă, în momentul în
care durerea apare. Cu trecerea timpului, intervalul de apariţie a durerii va scădea şi treptat, exerciţiile vor putea fi efectuate pentru
perioade mai lungi de timp.
Regimul alimentar joacă un rol deosebit.
Sunt recomandate 5-6 mese pe zi, în cantităţi moderate, evitându-se mesele consistente, copioase. Carnea de pasăre, de vită şi
peştele alb preparate sub orice formă (supe,
rasol, grătar etc.) sunt permise de 2-3 ori pe
săptămână. Mai indicate sunt însă produsele lactate degresate, albuşul de ou (nu însă şi
gălbenuşul), pastele făinoase, supele de zarzavaturi, ouăle fierte (tari), cartofii copţi sau
fierţi în coajă, salatele de crudităţi de sezon.

Studiu de caz

Acizii graşi Omega-3 şi Omega-6 au serie
de acţiuni la nivelul aparatului cardio-vascular: normalizează tensiunea arterială; reduc
nivelul colesterolului şi trigliceridelor din sânge şi echilibrează raportul dintre colesterolul
rău (LDL-C) şi colesterolul bun (HDL-C), scăzând riscul dezvoltării ateromatozei; posedă proprietăţi antitrombotice (reduce riscul
de formare a cheagurilor de sânge în arterele coronare), descreşte tendinţa de coagulare a sângelui şi îmbunătăţeşte circulaţia sanguină.
Uleiul de somon conţine acizi graşi omega 3, acid eicosapentanoic (EPA) şi acid docosahexanoic (DHA). Datorită acestor acizi, reglează metabolismul lipidic, astfel ajutând la
reglarea nivelului colesterolului sangvin, previne apariţia ateromatozei, ajută la reglarea
nivelului tensiunii arteriale şi scade incidenţa
cancerului. De asemenea, este recomandat
să se consume fructe proaspete, avocado,
bogat in acid linoleic, migdale, nuci şi seminţe, bogate de altfel şi în vitamina E, Zn, Mg.
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 ra-

port (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.

Prevenirea apariţiei
ateromatozei
Un pas important în prevenirea ateromatozei îl constituie evitarea fumatului. Fumatul reduce cantitatea de oxigen din sânge şi contribuie la depozitarea defectuoasă a
trombocitelor pe suprafaţa internă a arterelor (ateromatoză). La fel de importantă sunt
şi menţinerea unei greutăţi normale, reducerea cantităţii de grăsimi din dietă şi eliminarea factorilor de stres. Lipsa fumatului
este cea mai bună cale de a preveni şi de a
ameliora această afecţiune.
Dr. Iulia Hobeanu-Burghiu
Monitor studii clinice
S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.

Consumaţi antioxidanţi pentru a
frâna procesele degenerative ce
au loc în interiorul dumneavoastră. Avem nevoie de vitamine,
enzime şi minerale. Puteţi folosi
de asemenea un mare număr de
produse naturale cu capacităţi
antioxidante deosebite, dintre
care amintim în special Omega-3 şi Omega-6 Vegetal,
Complet Hof antioxidant,
Flavovit C500, Coenzima
Q10 în ulei de cătină şi lista
poate fi foarte lungă.
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Sechele post accident vascular

program de recuperare balneară
n numărul 24 al revistei
Hofigal, Natură şi Sănătate
am scris despre “ Efectele
benefice ale tratamentului cu
Spirulina platensis, metodă unicat
în Romania, iar în numărul 25 am
detaliat subiectul “ Boala Parkinsontratamentul adjuvant şi de recuperare
balneară- un pas înainte”. Acest
articol este dedicat tratamentului
de recuperare balneară în cazul
pacienţilor care au suferit relativ recent
un accident vascular cerebral ischemic
şi care au ajuns la faza a treia de
recuperare.

Accidentul vascular cerebral (AVC)
este o boală cerebrovasculară care se
datorează întreruperii bruşte a fluxului
sangvin cerebral.
Şansele de recuperare după AVC ischemic: statistic, peste 40% dintre pacienţi
reuşesc să recupereze în totalitate dizabilităţile survenite iniţial. Şansele de recuperare
depind de zona afectată din creier, suprafaţa leziunilor , capacitatea creierului sănătos
de a prelua funcţiile zonei moarte, de bolile asociate, de capacitatea nativă de revenire la normal. Creierul are o capacitate mare
de refacere şi adaptare. În cazul AVC ischemic, neuronii sănătoşi realizează noi conexiuni şi preiau funcţiile neuronilor morţi în
urma privaţiei de oxigen şi substanţe hrănitoare. Aceste sinapse se realizează în timp, prin
exerciţii repetate în cadrul programelor de recuperare medicală, când pacientul practic reînvaţă anumite activităţi neuro-motorii cum
sunt mersul, apucarea obiectelor, menţinerea echilibrului în ortostatism, etc. Cu cât
starea fizică şi psihică este mai bună,
cu atât cresc şansele de recuperare medicală (prin kinetoterapie,
fizioterapie, masaj). Cu cât mai
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precoce sunt introduse şi suplimentele alimentare pentru hrănirea şi regenerarea celulelor, pentru refacerea lanţurilor metabolice şi energetice, pentru susţinerea efortului
de preluare a funcţiilor neuromotorii de către
structurile sănătoase, cu atât mai repede vor
fi culese roadele recuperării.
Etiopatogenie (cauze) AVC ischemic:
arterioscleroza, stenoze vasculare, ischemie
arterială ce pot determina zone de infarct
cortical, subcortical, de trunchi cerebral, infarct miocardic, valvulopatii, valve artificiale,
FA, tulburări de coagulare, BIC, IM.
Factori favorizanţi AVC ischemic: HTA,
DZ, dislipidemia prin hipercholesterolemie
sau hipertrigliceridemie, obezitatea, sedentarismul, abuzul de alcool, tutun, cafea, alimentaţia bogată în grăsimi animale şi consumul exagerat de sare şi zahăr.
Semne şi simptome AVC ischemic: senzaţia de amorţeală la nivelul feţei – pareză facială; paralizie incompletă a unei jumătăţi a
corpului, hemipareză, cu pierderea sensibilităţii şi amorţeală de partea afectată; cefalee
de intensitate şi durată variabilă; tulburări
de concentrare; tulburări de vedere; senzaţia
de greaţă, vărsături, ameţeli; pierderea capacităţii de deplasare, a coordonării mişcărilor
membrelor; confuzie, senzaţia de minte tulbure, greutate în pronunţia cuvintelor şi înţelegerea lor, alterarea conştienţei de diverse
grade până la instalarea comei.
La AVC ischemic, tabloul clinic variază
în funcţie de artera cerebrală afectată. Astfel ischemia A. Cerebrale Medii produce hemipareză predominant brahiocefalică cu sau
fără tulburări de sensibilitate, afazie, dizartrie, privire conjugată înspre partea sănătoasă, dezorientare temporospaţială. Ischemia
A.Cerebrale Anterioare poate produce hemipareză membru inferior cu sau fără tulburări de sensibilitate, incontinenţă lentoare, reflex de apucare şi sugere. Ischemia A.
Cerebrală Posterioare poate produce he-
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mianopsie omonimă( absenţa echilaterală
a câmpului vizual la ambii ochi), hipoestezie de partea afectată, confuzie, tulburări de
gândire. Ischemia de Trunchi Cerebral poate
determina simptomatologie încrucişată de
tip pareză facială cu hemipareză controlaterală, vertij sistematizat, nistagmus, ataxie,
devierea globilor oculari spre partea afectată, tulburări de deglutiţie, vorbire, conştienţă,
tetrapareză. Ischemia de Cerebel, poate produce greaţă, cefalee occipitală, nesiguranţă
în mers, nistagmus spontan spre partea lezată, tulburări de respiraţie şi ritm cardiac.
Diagnosticarea AVC ischemic se face
prin coroborarea semnelor şi simptomelor
clinice cu investigaţii de laborator (VSH, glicemie, bilirubinemie, electroliţi, creatinina,
enzime CK, TGO, TGP, aPTT, timpul Quick, fibrinogenenemie), EKG, TA, radiografia toracelui, Echo Doppler, TCC, iar în cazuri mai dificile, ultrasonografie-Dupplex, TC-Doppler,
EKG permanent, echocardiografie cu Echovist, apoi RMN cu angiografie, angiografie arterială, combinate şi cu alte teste de laborator
de tipul status lipidic, Cardiolipin-AK, aglutinine la rece, TPHA, AT3, proteina S/C, rezistenţa APC, homocisteină, analiza LCR, etc.
Tratamentul medicamentos acut în
AVC ischemic instituit în clinicile de neurologie vizează îmbunătăţirea perfuzării cerebrale în zona de ischemie produsă de un cheag
de sânge. În acest scop se apelează la heparinizarea intravenoasă, sub monitorizarea
efectelor tratamentului. Dacă pacientul a fost
internat în primele 3 ore de la debutul AVC ischemic, se practică tromboliza cheagului de
sânge ,de asemenea sub monitorizare clinică
şi de laborator.
Tratament chirurgical vascular în AVC
ischemic: în fază precoce cu îngustarea medie sau severă a lumenului arterial se practică cu succes Endarterectomia carotidiană
se îndepărtează placa de aterom depusă
pe pereţele arterei, mărindu-se lumenul
arterial. În cazul obstrucţiei masive a lume-
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cerebral ischemic -

la C.T.N.B. „Alexandra”
nului arterial (peste 70%) se practică cu deosebit succes Angioplastia percutanată
transluminală cerebrală după AVC ischemic, care constă în inserţia unui tub metalic stent – în interiorul arterei la locul obstrucţiei
(determinate de plăcile de aterom) în scopul
recalibrării şi repermeabilizării vasului arterial afectat.
Tratamentul profilactic medicamentos în AVC ischemic: sunt administrate substanţe antiagregante plachetare (Aspirină,
Plavix) care previn evenimentele aterotrombotice. În acelaşi scop este utilizată Deltaparina (Fragmin s.c.), sub monitorizare clinică şi
de laborator.
Tratament fitoterapeutic adjuvant administrat în paralel cu medicaţia alopată şi
care constă în administrarea pe perioade lungi, 9, 12, 16 luni a unor asocieri de suplimente
Hofigal care să aibă ca obiective:
refacerea structurilor neuro-motorii: Coenzima Q10 în ulei de Cătină, Omega 3
şi Omega6 vegetal, Complet Antioxidant Hofigal, Neuromion, Cătinofort,
hrănirea celulei nervoase: Coenzima Q10 în ulei de cătină, Omega3 şi Omega
6 vegetal, Complet Antioxidant Hofigal, Gemoderivat de Muguri de Arin Negru, Gemoderivat mlădiţe de Rozmarin, Se-Spirulină,
Neuromion,
menţinerea troficităţii musculare
cardiace: Coenzima Q10 în ulei de cătină,
Omega3 şi Omega 6 vegetal, Complet Antioxidant Hofigal, L Carnitină Complex, Gemoderivat radicele de Porumb, Gemoderivat
muguri de Liliac, Mag Anghinar, Hof.Lipomin,
menţinerea integrităţii şi elasticităţii vaselor de sânge: Coenzima Q10 în ulei de
cătină, Omega3 şi Omega 6 vegetal, Complet
Antioxidant Hofigal, L Carnitină Complex,
Gemoderivat radicele de Porumb, Gemoderivat muguri de Liliac, Gemoderivat mlădiţe
de Mur, Gemoderivat mlădiţe de Rozmarin,
Mag Anghinar, Hof.Lipomin, Complet Detoxifiant,

combaterea fenomenelor aterosclerotice, a factorilor de risc (HTA, Hipercholesterolemie, Hipertrigliceridemie, combaterea obezităţii): Coenzima Q10 în ulei de
cătină, Omega3 şi Omega 6 vegetal, Complet
Antioxidant Hofigal, L Carnitină Complex,
Gemoderivat radicele de Porumb, Gemoderivat muguri de Liliac, Gemoderivat mlădiţe
de Mur, Gemoderivat mlădiţe de Rozmarin,
Gemoderivat radicele de Secară, Gemoderivat mlădiţe de Păducel, Mag Anghinar, Hof.
Lipomin, Complet Detoxifiant, Colerd, Tinctură de Pătlagină,
diminuarea riscului de tromboză
arterială, susţinerea metabolismului muşchiului cardiac: Coenzima Q10 în ulei de cătină, Omega3 şi Omega 6 vegetal, Complet
Antioxidant Hofigal, L Carnitină Complex,
Gemoderivat radicele de Porumb, Gemoderivat muguri de Liliac, Gemoderivat mlădiţe
de Mur, Gemoderivat mlădiţe de Rozmarin,
Gemoderivat radicele de Secară, Mag Anghinar, Hof.Lipomin, Urzică-capsule,
menţinerea unui bun tonus psihic:
Passisclerotin, Levănţică-capsule, Gemoderivat muguri de Nuc, Gemoderivat muguri de
Tei argintiu, Gemoderivat mlădiţe de Rozmarin,
menţinerea unui tranzit intestinal
adecvat, optim: Redigest capsule, Redigest
plus, Mag Anghinar, Hofisil, Reglacid,
menţinerea unui nivel optim al imunităţii organismului: Hof. Imun, EchinavitC,
Gemoderivat muguri de Stejar, Gemoderivat
muguri de Porumbar, Complet Antioxidant
Hofigal,
menţinerea unui aport optim de
minerale, vitamine, aminoacizi: Polivitamine naturale cu Calciu şi Magneziu, Cătinofort,
Spirulină cu extract total de Cătină, FlavovitC,
Complet Antioxidant Hofigal.
Tratamentul igieno-dietetic în AVC ischemic: foarte importantă este alimentaţia sănătoasă, bazată pe legume, fructe, cereale, carne slabă de vită, peşte, curcan, piept
de pui, lactate degresate, sucuri naturale din

fructe şi legume, înlocuirea grăsimilor saturate din porc, brânză, unt, smântână cu grăsimi
mononesaturate sau polinesaturate din uleiuri presate la rece, oleaginoase, ulei de peşte, cu rol în menţinerea unui raport optim
între colesterul bun şi cel rău, scăderea riscului de ateroscleroză şi diminuarea riscului
de AVC. De asemenea toate aceste reguli de
igiena alimentaţiei contribuie la menţinerea
greutăţii corporeale adecvate şi combat apariţia obezităţii, deoarece se ştie că obezitatea
constituie un factor de risc major împreună
cu HTA şi hipercholesterolemia în producerea AVC în general. Renunţarea la fumat, la
consumul de alcool, alimente afumate, condimentate, sărate, preparate din carne, bogate în conservanţi, coloranţi, alimente procesate, pline de E-uri, au un rol major în scăderea
riscului de AVC ischemic. Sedentarismul şi folosirea anticoncepţionalelor orale conduc la
creşterea riscului de AVC ischemic
Tratamentul de recuperare neuro-motorie în AVC ischemic diferă de la pacient la
pacient, în functie de gravitatea şi consecinţele acidentului ischemic. De regulă este nevoie de o conlucrare pluri-interdisciplinară:
recuperarea capacităţilor neuro-motorii
post AVC se face prin exerciţii specifice de
kinetoterapie, fizioterapie, masaj terapeutic,
hidroterapie, la consilierea dată de medicul
specialist în recuperare medicală şi balneară
la recomandarea medicului neurolog; diminuarea depresiei, anxietăţii prin consiliere
psihologică; reînvăţarea vorbitului, cititului,
scrisului, reintegrarea socială prin asistenţă
de specialitate, logoped, asistenţă socială; dieta alimentară corespunzătoare va fi consiliată de un asistent nutriţionist; tratamentul
adjuvant fitoterapeutic va fi consiliat şi urmărit de medicul specialist în terapie complementară. Perioada de recuperare poate dura,
de la caz la caz, câţiva ani, de regulă în primii 3 ani se recuperează majoritatea
sechelelor postAVC ischemic.
- continuare în pagina 18 -
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Etapele recuperării
medicale postAVC:
nFaza acută flască, se instalează în primele 3-4 săptămâni dupa accident, perioadă
în care lipseşte tonusul muscular, sunt recomandate anumite exerciţii de mobilizare pasivă din kinetoterapie (mişcări de poziţionare, elongaţie, de menţinere a gradului de
mişcare; se urmăreşte recâştigarea tonusului postural, combaterea contracturilor
musculare şi poziţionarea cît mai rapidă în
şezut, pentru evitarea formării de trombi, a
escarelor de decubit prelungit, a hipotensiunii posturale). În această fază se practică şi
Masajul terapeutic tonifiant, trofic muscular şi vascular în şedinţe de 10-20 minute, cu
efecte de încălzire locală prin stimularea circulaţiei sangvine şi limfatice, stimularea aparatului respirator şi circulator, creşterea
tonusului muscular, creşterea metabolismului bazal celular, diminuarea senzaţiei de oboseală. Sunt necesare pînă la 40
şedinţe de masaj. Această fază cuprinde
pacienţi cu risc medical moderat, capabili fizic şi mental să înveţe şi să participle
la programul individual de recuperare.
Se desfăşoară în unităţi spitaliceşti specializate, sub coordonarea medicului specialist de recuperare. Programul durează
zilnic minim 3 ore, 3-5 zile pe săptămână,
până la trecerea la faza următoare.
nFaza postacută, este caracterizată
prin redobândirea treptată a mişcărilor
voluntare şi a tonusului muscular, bolnavul recăpătând un oarecare control asupra membrului afectat. În această fază,
neuronii sănătoşi preiau funcţiile neuronilor lezaţi din creier. Kinetoterapeutul va recomanda efectuarea de exerciţii
active, de contracţie excentrică, concentrică, exerciţii pentru echilibru în poziţia
aşezat (mişcări de rotaţie a capului şi trunchiului, mişcări de întindere şi apucare a unui
obiect situate la înălţime sau la niv. solului,
etc. Aceste exerciţii au rolul de a creşte forţa
musculară şi de a poziţiona corect articulaţiile. Masajul terapeutic se menţine iniţial la
fel ca în prima fază, tonifiant, trofic muscular şi vascular, apoi, se va trece la masaj decontracturant, masajul sistemului nervos
periferic, masaj combinat cu elongaţii şi
tracţiuni ale coloanei vertebrale şi membrelor, masaj antalgic, drenaj limfatic, masaj sedativ pentru depresivi. Această fază
de recuperare se adresează pacienţilor cu risc
minim de instabilitate medicală, ce pot avea
unele limitări cognitive sau fizice. Programul
individual se desfăşoară în unităţi spitaliceşti
specializate pentru recuperare subacută, sub
îndrumare medicală de specialitate. Programul este de 1-3 ore zilnic, 3-5 zile săptămânal, până la trecerea la următoarea etapă.
nFaza a treia, cronică, durează
maxim 6-12 luni. Sunt decisive pentru redobândirea capacităţii de a
sta în poziţie ortostatică, a coordonării mersului, a mişcărilor
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de fineţe ale membrelor superioare, a vorbirii. Se adresează pacienţilor stabili medical, cu
minimă necesitate de asistenţă medicală. Cuprinde programe de recuperare în spital sau
în ambulatoriu, dar şi programe de recuperare la domiciliu. De preferat ca această fază să
se desfăşoare în unităţi specializate în recuperare balneară, cum este şi Centrul de Terapie Balneară “Alexandra” din Breaza. Kinetoterapia este foarte importantă şi în această
perioadă, deoarece prin repetarea exerciţiilor
de kinetoterapie, funcţiile neuronilor afectaţi
sunt preluate de creierul sănătos. Aproximativ 60-70% dintre pacienţi redobîndesc capacitatea de ridicare în picioare şi capacitatea
de mers. Durata exerciţiilor creşte la 20-30 de
minute. Masajul terapeutic se menţine în
aceiaşi parametri şi în această etapă. Durata unei şedinţe creşte la 30-45 de minute. Hidrokinetoterapia (mişcarea în apă)
este o procedură de success în tratarea sechelelor postAVC ischemic.

Tratament recuperatoriu post AVC ischemic prin Electroterapie:
lCurenţi interferenţiali - la nivelul membrelor afectate, de la cele superioare spre
cele inferioare, succesiv, durată 25 minute, alternând frecvenţele rapide cu cele
lente, în serii de 10-12 şedinţe,
lCurenţi diadinamici – aplicaţii regionale, transregionale, longitudinale la nivelul
membrelor şi articulaţiilor afectate, durată 25 minute, în serii de 10-12 şedinţe,
lCurenţi de stimulare nervoasă electrică transcutanată (SNET sau TENS)
- recomandate în cazul neuropatiilor
periferice postAVC ischemic, frecvenţă
15-50-100 Hz, la recomanderea medicului specialist în recuperare
Tratamentul recuperatoriu post AVC ischemic prin Hidrotermoterapie combinată:
lBăi călduţe (36-37 grade Celsius) cu Hidromasaj şi Aromaterapie (uleiuri volatile din plante), durată 25 minute, serii de
10-12 şedinţe,
lBăi călduţe (36-37 grade Celsius) cu
Duş subacval - durată 25 minute, cu sti-
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mularea grupelor de muşchi afectate în
serii de 10-12 şedinţe, au efect trofic şi
decontracturant,
lBăi călduţe (36-37 grade Celsius) cu
Duş subacval şi Kinetoterapie (exerciţii de stimulare a grupelor de muşchi
afectate) - durată 20-25 minute, în serii
de 10-12 şedinţe, cu efect trofic, decontracturant,
lÎmpachetări cu Spirulină Vie, aplicată
direct pe articulaţiile dureroase, metodă
unică în România, aplicată numai la Complexul de Terapie Naturală”Alexandra” din
Breaza, cu rol trofic, relaxant, regenerant,
decontracturant.
În continuare, voi exemplifica cazul unui
pacient E.R. de 62 de ani, sex masculin, care
a beneficiat de o primă serie de 14 zile de
tratament de recuperare balneară în cadrul
Complexului de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza. Din anamneză sunt reţinute următoare date: aflat în evidenţă de
mulţi ani pentru Hipertensiune arterială, Boală cardiacă ischemică, Dislipidemie mixtă( valori crescute ale colesterolului şi trigliceridelor), în prima jumătate
a anului 2010 suferă un atac ischemic cerebral pentru care este de urgenţă internat; examenul obiectiv precizează stare generală alterată, TA 200/100 mmHg,
Av 76/min, ritmic, examenul neurologic
precizează stare de conştienţă recăpătată, rigiditate musculară zona cefalică,
deviaţia conjugată a capului şi globilor
oculari către dreapta, hemipareză stgă.,
Babinski stg. CT cerebral: artera cerebrală medie spontan hiperdensă;AVC ischemic silvian drept constituit în special în
teritoriul posterior. Consult cardiologic:
Dg: HTAE std 2 JNC7; Dislipidemie; BCI.
ECD+2D: ateromatoză carotidiană fără
semnificaţie hemodinamică. Pe parcursul internării a primit tratament depletiv
cerebral, nootrop, antitrombotic, antihiprtensiv, hipolipemiant, hepatoprotector,
protector gastric şi de reechilibrare hidroelectrolitică, evoluţia fiind favorabilă. Se externează cu tratament la domiciliu (Nebilet
5mg., Prestarium 5mg., Crestor 10 mg., Aspirin Cardio100mg., Preductal MR35mg.,
NTG., Silimarin1000mg., Hepaid, Piracetam
800mg. Dispensarizare neurologică şi cardiologică repetarea investigaţilor de laborator peste una lună. Regim igieno-dietetic
hiposodat, hipolipidic, Urmează tratament
Fiziokinetoterapic în secţia BFT a spitalului
SUUMC, conform programării în lunile următoare. Evoluţia ulterioară este satisfăcătoare. Dezvoltă o formă moderată de depresie pe fondul suferinţei neurologice şi a unor
probleme familiale. În momentul prezentării la Complex, acuză cefalee moderată, incapacitatea relativă neuromotorie la niv. membrului inferior şi superior stg., este orientat
temporo-spaţial, comunicativ, uşor depresiv, cooperant; TA 135/75 mm Hg, AV 72/minut, regulat, ritmic, dureri moderate articulare coloana cervicală, toracolombară. Se află
sub tratament alopat( Prestarium, Nebilet,
Piracetam, Cipralex). Din analizele de labora-
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tor recente reţinem Colesterol total 268mg/
Dl, Trigliceride 234mg/Dl, GPT 78U/L, GOT
68U/L, Glicemie 69mg/Dl. Coroborând datele anamnestice, examenul clinic, istoricul
bolii, concludem diagnosticul: Hemipareză
stgă post AVC ischemic în teritoriul ACMdr.
(posterior), HTAEstd2JNC7, BIC, Dislipidemie
mixtă, Ateromatoză catotidiană. Recomandăm un regim dietetic hiposodat, hipolipidic, normoproteic, bazat pe cereale integrale, lactate degresate, carne slabă de peşte,
pui, vită, legume, zarzavaturi , fructe, sucuri
naturale din fructe, ceaiuri de sunătoare, roiniţă, păducel, salvie cu topinambur, iar în paralel cu tratamentul alopat un tratament fitoterapeutic adjuvant cu produse Hofigal:
Coenzima Q10 în ulei de Cătină (3cps/zi), Hof
Lipomin (6cp/zi), Complet Antioxidant Hofigal (6cp/zi), Cătinofort (4cps/zi) Mag Anghinar (6cp/zi), Redigest (6cps/zi), Colerd,
Protector Hepatic Forte (6cp/zi), Passisclerotin (3cp/zi), Lavandă (3cps/zi), Gemoderivat muguri de Tei (3 monodoze/zi), Gemoderivat muguri de Arin Negru (3monodoze/
zi), Neuromion (3cp/zi), L Carnitină Complex
(2cp/zi), Venhof gel şi Supliform gel combinate cu diverse tincturi au fost aplicate extern. Obiectivele acestui tratament adjuvant
fitoterapeutic sunt următoarele:
refacerea structurilor neuro-motorii: Coenzima Q10 în ulei de Cătină,
Complet Antioxidant Hofigal, Neuromion,
Cătinofort,
hrănirea celulei nervoase: Coenzima Q10 în ulei de cătină, L Carnitină
Complex, Complet Antioxidant Hofigal, Gemoderivat de Muguri de Arin Negru, Cătinofort, Neuromion





menţinerea troficităţii musculare
cardiace: Coenzima Q10 în ulei de cătină, Complet Antioxidant Hofigal, L Carnitină Complex, Mag Anghinar, Hof.Lipomin,



menţinerea integrităţii şi elasticităţii vaselor de sânge: Coenzima Q10 în
ulei de cătină, Complet Antioxidant Hofigal,
L Carnitină Complex, Mag Anghinar, Hof.Lipomin,



combaterea fenomenelor atero
sclerotice, a factorilor de risc (HTA,
Hipercholesterolemie, Hipertrigliceridemie, combaterea obezităţii): Coenzima Q10
în ulei de cătină, Complet Antioxidant Hofigal, L Carnitină Complex, Mag Anghinar, Hof.
Lipomin, Colerd,



diminuarea riscului de tromboză
arterială, susţinerea metabolismului muşchiului cardiac: Coenzima Q10 în
ulei de cătină, Complet Antioxidant Hofigal,
L Carnitină Complex, Mag Anghinar, Hof.Lipomin,



menţinerea unui bun tonus psihic:
Passisclerotin, Levănţică-capsule, Gemoderivat muguri de Tei argintiu, Ceai de Sunătoare



menţinerea unui tranzit intestinal
adecvat, optim: Redigest capsule,
Mag Anghinar, Ceai de Roiniţă, Ceai de Salvie
şi Topinambur,



menţinerea protecţiei hepatice,
combaterea hipercholesterolemiei, hipertrigliceridemiei: Protector Hepatic
Forte, Mag Anghinar, Colerd, Redigest, Hof
Lipomin, Cătinofort, Complet Antioxidant
Hofigal, Lcarnitină Complex.
combaterea tulburărilor trofice tegumentare: Supliform gel, Venhof
gel, Cătinofort, Coenzima Q10 în ulei de Cătină, Complet Antioxidant Hofigal, Neuromion.



În urma consultului efectuat de medicul
specialist în balneologie şi recuperare medicală, au fost precizate următoarele proceduri
BFT de recuperare:
masajul terapeutic tonifiant, trofic muscular şi vascular la niv. membrelor
afectate
masaj decontracturant cervico-dorso-lombar
masaj sedativ pentru combaterea depresiei
Împachetări cu Spirulină Vie, aplicată direct pe articulaţiile dureroase, metodă
unică în România, aplicată numai la Complexul de Terapie Naturală ”Alexandra” din Breaza, cu rol trofic, relaxant, regenerant, decontracturant.
kinetoterapie - exerciţii de mobilizare umăr stâng + genunchi stâng, exerciţii
de mobilizare a membrelor stângi, schemele
Kabat, exerciţii de respiraţie, exerciţii de mers
corect
electroterapie - prin aplicarea de curenţi de stimulare medie intensitate 50 Hz, la
nivelul extensorilor+ flexorilor pumn stâng
şi la nivelul extensorilor+ flexorilor gleznei
stângi, alternativ.
Aceste proceduri au fost aplicate de către un personal specializat în Baza de tratament a Complexului. Pe parcursul a 14 zile au
fost efectuate peste 48 de proceduri complexe. De asemenea, s-au practicat şi proceduri
de Aromaterapie cu uleiuri volatile de Levănţică, Mentă, Sunătoare, Roiniţă cu efecte
calmante, relaxante, uşor sedative, în scopul
combaterii insomniei, tulburărilor digestive.
Sub acest tratament, evoluţia a fost
mai mult decât favorabilă, îmbunătăţinduse considerabil tonusul muscular la grupele afectate, deplasarea a devenit mai facilă.
Dacă la venire folosea un baston, după prima
săptămână de tratament parcurgea distanţe
apreciabile fără sprijin, urca scările fără susţinere, iar coordonarea neuro-motorie la niv.
membrului inferior stâng s-a ameliorat considerabil.
La terminarea perioadei de tratament,
tonusul psihic era mult mai bun. Am recomandat continuarea tratamentului adjuvant
la domiciliu, continuarea procedurilor de recuperarare la domiciliu după un program
precizat de medicul specialist balneolog şi
de asemenea am considerat benefică revenirea peste două luni la Complex pentru o
nouă serie de tratament.
Sper ca aceste rânduri să vă fie de folos.
Să auzim numai de bine!

Dr. Sissea Teodor Henri
Medic Primar MG-Ped., Specialist Fitoterapie,
Homeopatie, Aromaterapie, Gemoterapie,
Termografie, M.T.C., M.T.I., Neonat.
Director C.T.N.B.“Alexandra”
Mobil 0730087673,
Programări la telefon
0244-34.29.75,
0244-34.32.96
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Alimentaţia naturală

Alimentaţia raţională - realitate sau utopie (V)

Inima

- ghid practic de utilizare Bolile cardio-vasculare sunt
principala cauză de mortalitate
pe întreg mapamondul, de aceea
măsurile de prevenţie a acestora sunt
foarte importante.
Chiar şi persoanele care au avut deja
un accident cardio-vascular sau infarct pot
evita, cu ajutorul unor măsuri simple, alături de tratamentul recomandat, apariţia
altor crize, posibil mortale.
Multe din suferinţele inimii pot fi, dacă
nu vindecate în totalitate, măcar semnificativ ameliorate, prin ţinerea sub control a
factorilor de risc, în special a tensiunii arteriale.
Prevenţia: începe cu câteva schimbări
ale stilului nostru de viaţă, abordate treptat, etapă cu etapă. Iată câteva detalii ale
acestora:

Renunţă la fumat!
Pentru fumători, abandonarea acestui
viciu constituie cea mai importantă măsură. După un an de abstinenţă, riscul anginelor cardiace sau infarctului este redus la
jumătate. Conştientizarea riscului pe care îl
implică fumul de ţigară, la fel şi produsul
Tutun stop ajută organismul în această iniţiativă. Prin compoziţia sa complexă
(extract uscat din fructe de armurariu, cătină şi zmeur, rădăcină
de lemn dulce şi mentă, pul-
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bere de ardei iute şi trei fraţi pătaţi, coenzima Q10), Tutun stop contracarează efectele nedorite ale fumatului şi reduce nevoia
de a fuma.

Slăbeşte!
Obezitatea este un factor de risc major.
Slăbind treptat (scăderea în greutate cu 1
kg coboara TA cu 1 mmHg) se evită şi riscul
pervers al revenirii kilogramelor şi eventualele disfuncţii metabolice care pot însoţi
curele de slăbire drastice.

Fă mişcare!
Nu numai inima va avea de câştigat,
dar şi moralul. Se ştie că mişcarea stimulează secreţia endorfinelor din creier, numite
şi ”hormonii fericirii”.
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Alimentează-te sănătos!
 sunt interzise: cafeaua, alcoolul, băuturile de tip cola, margarina, carnea roşie grasă, mâncarea de tip fast-food, pentru că ridică TA şi obligă inima să lucreze în
exces;
 se recomandă consum crescut de
fructe şi legume proaspete bogate în antioxidanţi care împiedică formarea plăcilor de aterom; trebuie alese ”zaharurile
bune” tip paste, pâine, cereale, orez- surse
de hidraţi de carbon şi fibre care generează
energie pentru organism şi protejează sistemul cardio-vascular.

Alimentaţia naturală

Scapă de stres!
Este esenţial, pentru că numărul infarctelor şi accidentelor vasculare este direct
proporţional cu nivelul stresului. Totuşi,
stresul este factorul de risc cel mai greu de
îndepărtat, însă nu imposibil.
O relaxare atât a sistemului nervos central, cât şi a sistemului neuro-vegetativ se
poate obţine cu Ulei de lavandă sau Macerat de lavandă (cps), iar Complet antioxidant este un fitoterapic care combate radicalii liberi, principalii generatori de
stres oxidativ.
Alături de măsurile de bază, există câţiva aliaţi de nădejde ai inimii sănătoase:

de către organism se optimizează în prezenţa vitaminei E. Produsul Coenzima Q10
în ulei de cătină are avantajul de a pune Q10
alături de vitamina E (care se găseşte în concentraţie mare în uleiul de cătină).

2

Uleiul de peşte

Cercetătorii susţin că un consum regulat, de 3 ori/săptămână, de peşte gras
(macrou, sardină, somon) sau ulei de peşte
(minim 500mg/zi) previne bolile cardiace
datorită acizilor graşi de tip omega 3.

1
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Ceapa şi prazul

Dacă luăm în calcul că metodele de
preparare anulează puterea benefică a acizilor graşi din uleiul de peşte, nu putem decât să concluzionăm că este mult mai sigur
aportul de acizi graşi omega 3 prin consum
de suplimente alimentare.
Un raport omega 3: omega 6 mai apropiat de cel ideal (1:3) a fost obţinut în produsul Omega 3,6 vegetal (1: 2,4-2,6).

Afinul

Păducelul

Din fericire, când în sistem apare o cantitate nouă de coenzimă Q10, restabilirea este
promptă. Q10 saturează celulele cardiace şi
inima îşi reia activitatea normală, fluxul sanguin se îmbunătăţeşte şi ţesuturile primesc
mai mult oxigen. Utilizarea Coenzimei Q10

Pentru a înlătura mirosul, în cazul usturoiului
crud, se pot mesteca frunze de pătrunjel sau cimbru.

Previn ateroscleroza. 50 mg/zi reduc
grăsimile din sânge şi ne feresc de formarea trombilor în artere. Produsul HofLipomin (asociază sucului de praz, uleiul de in
şi extractul de topinambur), are rol lipomiant, împiedică oxidarea colesterolului în
plăci de aterom, scade valorile TA.

Coenzima Q10

Prima imagine pe care trebuie s-o vezi
cu ochii minţii atunci când se menţionează Coenzima Q10 este inima. Coenzima Q10
se găseşte în toate celulele organismului, însă inima este centrul său de acţiune. Fără Co Q10 celulele organismului, dar
mai ales celulele cardiace nu pot produce
energie. Dacă există deficit de CoQ10, inima suferă şi odată cu ea suferă tot sistemul circulator, astfel că ţesuturile sunt insuficient irigate.

- reduce nivelul colesterolului cu 10-15%
- reduce valorile TA în
medie cu 20-3- mmHg
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Fie că este folosit sub formă de infuzie, sau gemoderivat, păducelul scade
nivelul TA şi creşte fluxul sanguin prin arterele coronariene. Efectele sale se datorează unui amestec complex de diferite
substanţe numite ”oligomeri procianidolici”.

Usturoiul

4

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a recunoscut virtuţile vindecătoare ale usturoiului: compusul numit alicină combate
hiperlipemiile, TA mărită, are efect anticoagulant. Consumat crud, zdrobit în suc propriu sau 5 ml Tinctură de usturoi zilnic (în
3 prize) are acelaşi efect binefăcător:

6

Responsabile de
proprietăţile curative
ale afinului sunt antocianozidele (pigmenţi
speciali care dau şi culoarea specifică). Tinctura de afin fortifică
pereţii capilarelor şi
îmbunătăţeşte circulaţia nutrienţilor la acest
nivel.
Inima fiecăruia dintre noi, prin complexitatea şi importanţa funcţiilor, necesită o
atenţie şi o îngrijire aparte. Sunt însă cazuri (persoanele care au în antecedente, în
familie rude de gradul I cunoscute cu afecţiuni cardiace) care trebuie să acorde un
interes sporit investigării şi păstrării stării
de sănătate a inimii.
Materialul de faţă şi-a propus să puncteze măsuri, dar şi soluţii pentru o inimă
sănătoasă, deci pentru o viaţă sănătoasă.
Dr. Adriana Tatomirescu
Medic specialist Igienă
Competenţă Apifitoterapie
http://farmacie-intr-o-planta.
blogspot.com

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2011 l

21

Restituiri cu Ştefan Manea

La hotarul dintre anotimpuri,

„Natura” ne recomandă, dar ne şi avertizează!
În cadrul ecosistemului planetei Pământ,
cu siguranţă că Natura ne-a plasat într-o zonă
plină de promisiuni şi de şansa unei existenţe
dense, agrementată de binefacerile a 4 anotimpuri. Iar faptul că la fiecare dintre acestea este
necesar un anumit efort de adaptare biologică
dar şi psiho-emoţională, spirituală, socială sau
economică, ne măreşte şansa unei vieţi colorată caleidoscopic, variată, plină de pitoresc, de
aşteptări. Dar… în acelaşi timp ne şi obligă la
anumite ajustări psiho-somatice, alimentare,
mentale, pe scurt stil de viaţă.
- Stimate d-le Manea, cei ce s-au născut şi
trăiesc mereu (iar şi iar) cu trecerea anilor, fie între gheţurile polare, în deşerturile
aride, în zonele tropicale sau la marginea
oceanului „x” sunt avantajaţi (sau dimpotrivă), în comparaţie cu noi, românii, beneficiari ai primăverii, verii, toamnei şi iernii?
- Dacă avem în vedere extraordinara capacitate de adaptare a fiinţei umane, prin reglarea
şi autoreglarea homeostaziei, este mai „interesantă” şi mai benefică existenţa variată într-un
climat ca al nostru.
Ne putem considera nişte copii preferaţi
ai Naturii, din acest unghi. Iar când spun copii
preferaţi, am în vedere şi faptul că ea, Natura,
ca o „mamă” responsabilă şi exigentă, ne răsfaţă dar ne şi pretinde o anumită disciplină impusă, apoi autoimpusă de această realitate climaterică.
Ar fi monoton şi aproape de neînchipuit o
existenţă fără murmurul Primăverii, fără efervescenţa solară a Verii, fără blânda Toamnă sau
tihnita Iarnă. Fiecare dintre aceste 4 anotimpuri vine cu alaiul lui de promisiuni care nu
sunt demagogice şi nici ipocrite ci de o dezarmantă sinceritate. Cu toate că uneori (mai ales
în actualul climat al acestui deceniu bulversat
de fenomene geo-astrale, economice sau climaterice), ne confruntăm cu multe fenomene
paradoxale, atipice.
- Cu toate că fenomenele de care amintiţi
sunt reale oamenii care dispun de o imunitate generală sau specifică reuşesc să-şi
ajusteze răspunsul psiho-somatic, în concordanţă cu aceste schimbări. Din acest
punct de vedere ce ne recomandă „Natura”
la hotarul dintre baba Iarna şi frageda Primăvară?
În general vorbind, tranziţia dintre iarnă
şi primăvară este mai sever resimţită de organism decât la celelalte hotare. Explicaţia este
bine cunoscută dar nu strică să ne-o reamintim. Frigul, umezeala, viscolul, lapoviţa, crivăţul sunt aşa numite energii perverse, deoarece
atentează la sănătatea multor oameni. Cu predilecţie la cei care fac parte din categorii bine
ştiute: • nou-născuţii, copiii mici, slab nutriţi,
distrofici, cu condiţii precare de viaţă • tinerii
cu imunitate scăzută (diabetici, obezi) • adulţii bolnavi de TBC, afecţiuni autoimune, reumatism, boli cardio-vasculare, cei aflaţi în tratament datorită
unor boli cronice virale, inflamatorii, alergicii la frig şi umezeală
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• vârstnicii cu polipatologii vulnerabile la de
zagrementele provocate de frig, viroze, epidemii, osteoporoză, alcoolism, consumatorii de
droguri, tutun.
Mai sunt şi persoanele fără adăpost, cei ce
lucrează ca zilieri în condiţii improprii, şomerii, deprimaţii. O listă destul de stufoasă care
face ca la ieşirea din iarnă să persiste riscul
unor afecţiuni noi sau o recrudescenţă a celor
vechi (cronice). Toate acestea au un factor comun, descoperit de ştiinţe moderne precum:
enzimologia, gemoterapia şi aromaterapia
(care vorbesc despre eroarea medicală a secolului trecut „lipsa lui omega 3 din alimentaţia noastră”).
În actuala criză economică, socială dar şi
morală, se mai profilează la orizontul realităţii procentul de populaţie sedentară, care nu
duce deloc grija zilei de mâine, fiind beneficiara unor resurse financiare optime. Dar care,
din nefericire, nu-şi pot gestiona eficient stilul
de viaţă, devenind robii afacerilor care le aduc
prosperitate dar şi consumatori de plăceri culinare, petreceri, nopţi pierdute, în detrimentul
sănătăţii; într-un cuvânt, dezechilibre.
Sigur că la aceste realităţi există firesc întrebarea: „Ce este de făcut?” Iar răspunsul se află
în următoarele argumentaţii:
• cea mai bună apărare contra ofensivei
primăverii este atacul pentru tonifierea rezistenţei organismului. Fiecare dintre noi ştie ce
boli poate contacta, ce afecţiuni se pot acutiza
şi ce măsuri de corecţie se cer instituite.
• cura cu: vitamine, săruri minerale, produsele stupului de albine, legume, fructe, zarzavaturi, cereale, drojdie de bere, suplimente
alimentare validate şi bine tolerate de cei în cauză, sunt binevenite.
• dietă de detoxifiere, după belşugul de
alimente murate în oţet, afumate, sărate (din
timpul toamnei şi iernii), reprezintă alternativa
utilă şi înţeleaptă a omului modern.
• detoxifierea fizică este într-adevăr necesară dar nu şi completă, pentru a fi cu adevărat pregătiţi pentru asaltul primăverii. Să nu
uităm că energia mentală, emoţională şi spirituală compun un joc subtil şi armonios dintre
om, ca produs al Naturii şi Natura însăşi. Când
între om şi Natură se crează un raport onest,
trainic şi armonios pe toate planurile, nu doar
somatic, se poate considera că existenţa acestuia se apropie foarte mult de starea de bine, de
sănătate reală.
• în lungile nopţi de iarnă cel ce-şi toarce
gândurile, amintirile, dar şi aşteptările viitoare,
trebuie să fie conştient de valoarea şi limitele
fiinţei lui ca întreg, nu disparată în mod artificial. Un om bine clădit fizic, poate fi jalnic sub
aspect moral, emoţional sau spiritual. În astfel
de situaţii el este, practic vorbind, dezavantajat (purtând aproape un handicap pentru provocările prezentului şi al viitorului propriu).
Echilibrul fizic-psihic dat de credinţa curată te
face puternic în faţa oricărei schimbări.
• să nu uităm de igiena somnului, la debutul gingaşei Primăveri. Un somn insuficient
consumă incredibil de mult din energia noastră vitală. Orice noapte consumată bezmetic,
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în compania zgomotului asurzitor, al băuturilor fără măsură, ca să nu mai vorbim de droguri, lasă urme care distrug ceea ce are omul
mai preţios: sănătatea creierului său! – echilibrul. Dezechilibrul este cauza tuturor relelor şi
prostiilor omeneşti.

- Cu ce oferte vine Compania „HOFIGAL”,
stimate d-le Manea, acum, la hotarul dintre anotimpuri, pentru prospeţime, tonifiere, imunitate, frumuseţe, supleţe şi vivacitate spirituală?
- Gama de produse ce poartă emblema
Companiei „HOFIGAL” este foarte generoasă iar din cele peste 450 de produse pe
care le-am introdus pe piaţă, toate sunt naturale, fără fenomene secundare, fără contraindicaţii. Anumite riscuri sau precauţii sunt
explicate în prospectul fiecărui produs, deoarece se ştie că o cură de suplimente naturale înseamnă a se adapta la: • vârsta consumatorului (copil, adult, vârstnic) • doza
zilnică optimă • durata curei • pauza dintre cure şi mai ales interferenţa produselor
cu unele afecţiuni (individuale).
Nu ne este deci indiferent nici un amănunt,
atunci când este vorba de boală, suferinţă, deoarece încrederea şi complianţa consumatorilor noştri faţă de schema de tratament stabilită
de medicul de familie, de cel care are şi competenţe în tratamente alternative este cea mai sigură cale de succes.
În această perioadă se accentuează „deficitele” (de vitamine, aminoacizi, minerale) care
conduc la „greşeli” în programul apoptic, de
aceea Spirulina trebuie să facă parte din alimentaţia zilnică (2-4g/zi) pentru oricine, de la
copil de 1-2 ani până la cea mai ridicată vârstă.
Bolile cardiace devin mai „active” dat fiind
oscilaţiile termice (care modifică alimentarea
celulară) şi aici Hof Lipomin are un rol deosebit în reglarea colesterolului, trigliceridelor, dar
şi a tensiunii arteriale.
Doresc să subliniez în mod deosebit că anotimpul primăvara aduce cele mai „bune condiţii” pentru apariţia inflamaţiilor atât la tineri dar
mai ales la vârstnici (dureri articulare, intracostale, crampe musculare, cârcei, etc). Ei bine, Salicilol Natural este un produs ideal pentru a le
combate. Produsul este înlocuitor natural al acidului acetilsalicilic (aspirina), nu are toxicitate
şi nu implică reacţii secundare. Mai mul, nu interacţionează cu tratamentele alopate. Rezultatele obţinute în bolile poliartritice sunt deosebite. Pot face viaţa oamenilor mai uşoară şi reduc
şi/sau anulează suferinţele.
Ne-am propus ca şi în acest an 2011, Primăvara să fie un alt început pentru câştigarea pariului cu sănătatea, cu armonia dintre
noi şi Natură.
„HOFIGAL” este şi va fi întotdeauna o
Companie care va apela la Natură, la puterea
EI infinită.
La Mulţi Ani de Mărţişor!
a consemnat Psiholog Maria Şerban,
partener Media, Compania „HOFGAL”

Parteneri

Parteneriat cu Asociaţia de Prietenie pentru Schimburi
Economice şi Culturale cu Republica Populară Chineză
Data de vineri 28 ianuarie 2011 a reprezentat începutul unui frumos şi interesant parteneriat al companiei Hofigal Export Import SA Bucureşti cu Asociaţia de
Prietenie pentru Schimburi Economice
şi Culturale cu Republica Populară Chineză.
Organizată ca Adunare generală,
această întrunire a prietenilor Chinei a
avut drept scop activarea şi impulsionarea dezvoltării legăturilor bilaterale la nivel
de teritoriu/judeţe, deoarece actualmente
acestea sunt concentrate aproape exclusiv
la nivelul capitalei.
Întâlnirea a fost onorată de prezenţa
Ambasadorului Extraordinar şi Plenipoten
ţial al Republicii Populare Chineze în România, Excelenţa Sa Domnul Liu Zengwen,
precum şi de o serie de personalităţi ale
vieţii economice, culturale şi spirituale ale
ţării, la lucrări participând chiar şi un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.
Dorim să marcăm prezenţa în sală a
Domnului Ştefan Manea, Directorul General al firmei de remedii şi produse naturale
Hofigal (firmă ce deţine primul loc în acest
domeniu în România), care s-a dovedit un
vechi prieten al culturii, tradiţiei medicale
şi al remediilor naturale chineze.
Lucrările s-au axat pe cooptarea de
noi membri în teritoriu, avându-se în vedere calitatea morală şi probitatea acestora, dar şi dorinţa lor de a se implica în
activitatea Asociaţiei, mai ales că această muncă, cel puţin pentru început, este
una dificilă şi nerecompensată material.
În schimb, există perspectiva minunată
de a aduce în fiecare judeţ parteneriate
cu firme chineze, cu societăţi culturale şi
sportive, sau colaborări bilaterale în alte
domenii cu cea mai dinamică şi solidă
economie a lumii şi de asemenea, cu o societate cu tradiţii culturale şi spirituale milenare, cu o medicină care a cucerit deja
mare parte a globului.
În cadrul discuţiilor s-a punctat ideea de a aborda aspecte concrete ale colaborării bilaterale în funcţie de condiţiile şi
oportunităţile concrete din fiecare zonă a
ţării. S-a subliniat ideea că nu există şabloane şi reţete, că totul stă în iniţiativa şi dina-

mismul fiecărei filiale judeţene de a identifica posibilităţi de colaborare, aspectul
economic fiind dominant, fără însă a neglija aspectele culturale sau sportive ale relaţiilor bilaterale.
În cuvântul de deschidere, Excelenţa
Sa Domnul Liu Zengwen a făcut o trecere în revistă a bunelor relaţii de colaborare şi prietenie româno-chineze, precum şi
o rememorare a relaţiei personale, vechi
de aproape patru decenii, cu domnul Ambasador Constantin Lupeanu, Preşedinte
Fondator al Asociaţiei de Prietenie pentru
Schimburi Economice şi Culturale cu Republica Populară Chineză.
În discursul său Excelenţa Sa a subliniat drumul, uneori lent şi anevoios, al relaţiilor concrete de colaborare între firme din
ţările noastre, exprimând ideea că există
imense posibilităţi care aşteaptă a fi fructificate, în interes bilateral.

Invitaţii, viitori membri şi conducători
ai activităţii Asociaţiei în judeţele lor, au
dezvoltat ideile prezentate generic, aducând elemente de concret discursului lor.
S-au făcut chiar propuneri, unele fiind deja
demarate ca iniţiative, în vederea realizării
obiectivelor Asociaţiei. O astfel de iniţiativă, lansată deja, este aceea de a crea clase de studiu al limbii chineze la un mare liceu bucureştean, idee ce se bucură atât de
sprijinul Asociaţiei cât şi de cel al Ambasadei Republicii Populare Chineze.
Preşedintele Fondator al Asociaţiei de
Prietenie pentru Schimburi Economice şi
Culturale cu Republica Populară Chineză,
Excelenţa Sa Domnul Ambasador Constantin Lupeanu, a punctat obiectivele şi scopul pentru care Asociaţia a fost creată, exprimând speranţa că activitatea acesteia va
creşte continuu, atât ca domenii de activitate dar şi în ceea ce priveşte calitatea activităţii, având în vedere capacitatea şi potenţialul enorm pe care partenerii noştri chinezi îl
oferă astăzi. De asemenea, Dl. Ambasador a
evidenţiat puntea de prietenie care s-a creat
între cele două ţări, element care poate şi trebuie să fie suportul solid al întregii activităţi .
Un discurs interesant a avut Domnul
Ştefan Manea, Director General Hofigal,
un vechi cunoscător al realităţilor chineze,
partener pe anumite direcţii de colaborare
cu firme chinezeşti. Domnia sa a exemplificat atât din experienţa personală cu oamenii de afaceri chinezi, cât şi aspecte de relaţii de prietenie care s-au creat în contextul
dezvoltării colaborării în plan economic.
Domnia Sa s-a declarat incitat de activitatea Asociaţiei şi a promis sprijinul său
în această iniţiativă, articolul de azi fiind,
credem noi, un exemplu elocvent în acest
sens, motiv pentru care Consiliul Director
al Asociaţiei de Prietenie pentru Schimburi
Economice şi Culturale cu Republica Populară Chineză îşi exprimă recunoştinţa sa.
Profităm de acest prilej şi invităm toţi
cititorii revistei Hofigal care au intenţia de
a cunoaşte mai profund realităţile din marea ţară prietenă să ne contacteze.
Preşedinte
Eduard Draica
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Studiu de caz

Produs de îngrijire a părului
pe bază de gemoderivate

Balsam pentru păr
cu Coenzima Q10
unt cunoscute numeroase tipuri de produse cosmetice
cu efect de protecţie şi regenerare a părului realizate sub
formă de şampoane, geluri, balsamuri de păr. Dezavan
tajul acestor produse este acela că nu realizează concomitent
protejarea faţă de factorii chimici folosiţi, regenerarea structu
rii firului de păr, rehidratarea acestuia şi refacerea caracteristi
cilor naturale specifice părului sănătos, cu aspect strălucitor.
Balsamul pentru păr conform invenţiei este o formulă echilibrată,
o concepţie originală, care răspunde nevoilor specifice părului normal
privind îmbunătăţirea elasticităţii, rezistenţei şi a nivelului necesar de
hidratare a firelor de păr, dar şi de hrănire şi revitalizare a funcţiilor pielii capului.
Produsul cosmetic studiat este o asociere de gemoderivat din
muguri proaspeţi de plop negru – Populus nigra L. familia Salicaceae,
de mesteacăn pufos – Betula pubescens Ehrh. familia Betulaceae, de
ulm – Ulmus campestris L. familia Ulmaceae, de castan sălbatic – Aesculus hippocastanum L. familia Hippocastanaceae, mlădiţe proaspete
de rozmarin – Rosmarinus officinalis L. familia Labiatae şi coenzimă
Q10 înglobate în baza de balsam. Produsul realizat este destinat pentru toate tipurile de păr şi pentru toate vârstele şi nu induce reacţii
de hipersensibilizare în timpul utilizării.

Determinarea eficienţei utilizării balsamului pentru păr
Verificarea acceptabilităţii unui produs cosmetic dupa aplicare în condiţii normale de utilizare
Evaluarea subiectivă a calitaţilor cosmetice şi eficacităţii prin
testul de uzaj sub control clinic dermatologic pentru produsul
testat-Balsam pentru păr cu Coenzima Q10
Acest studiu a avut ca scop să verifice acceptabilitatea cutanată
şi să evalueze calităţile cosmetice şi eficacitatea produsului HOFIGAL
Natural Coenzima Q10 – Balsam pentru păr după aplicare în condiţii
normale de utilizare, timp de 2 săptămâni, pe un lot de 10 subiecţi.
Acceptabilitatea a fost:verificată în fiecare zi, de către subiecţi, la
domiciliu; controlată după examinarea vizuală a zonei experimentale,
de către medicul dermatolog şi dupa chestionarea subiecţilor.
Pentru a elimina posibilele efecte intercurente, cu privire la produsul de testat, subiecţii au utilizat pe parcursul acestui studiu un şampon pus la dispoziţie de către S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. şi în
acest scop s-a evaluat densitatea mătreţii şi populaţia de fire de păr
căzute în urma pieptănării.
Densitatea mătreţii a fost evaluată obiectiv prin scor clinic (evaluarea descuamării) de catre un medic dermatolog la începutul şi la finalul studiului.
Populaţia de fire de păr căzute în urma pieptănării a fost apreciată
prin observaţie de catre medicul dermatolog la începutul şi la
sfârşitul studiului.
Caracteristicile părului înainte de utilizarea produsului
au fost apreciate subiectiv folosind un chestionar ţintă la
începutul studiului.
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Calităţile cosmetice şi eficacitatea produsului au fost apreciate subiectiv, folosind un chestionar ţintă, la sfârşitul studiului.

Relevanţa studiului
Scopul testului fiind acela de a cunoaşte toleranţa cutanată şi eficacitatea produsului de testat şi riscurile previzibile provocate subiecţilor fiind mici, există o concordanţă între scopul testului, posibilele riscuri şi eventualele neplăceri referitoare la modalităţile planificate în
protocol. Respectarea condiţiilor experimentale de către subiecţii care
au luat parte la studiu a fost evaluată printr-un chestionar la sfârşitul
studiului şi printr-un control al produsului consumat. Opiniile subiecţilor au fost luate în calcul deoarece ele pot reflecta pe cele ale potenţialilor consumatori.
Acceptabilitatea cutanată a fost controlată de catre medicul dermatolog care are o experienţă adecvată.

Materiale şi metodă
Lotul ales a corespuns populaţiei care foloseşte produsul: criteriile
de incluziune corespund ţintei de marketing al produsului. Studiul s-a
efectuat pe 10 subiecţi. Numărul subiecţilor definit în protocol a fost suficient pentru verificarea acceptabilităţii şi pentru evaluarea eficacităţii
produsului. Rezultatele acceptabilităţii au fost în principal exprimate ca
date descriptive şi nu au necesitat o evaluare statistică. Datele subiective
de eficacitate nu au fost supuse unei evaluări statistice. Dacă produsul
testat a fost bine acceptat de subiecţi, în aceste conditii experimentale, prin extrapolare acesta ar trebui sa fie sigur pentru sănătatea umană
atunci când va fi aplicat de un panel foarte mare de consumatori.

Produsul testat
Tabel nr.1. Identificarea produsului testat
Denumire

HOFIGAL Natural Coenzima
Q10 – Balsam pentru păr

Referinţa
Număr de lot
Referinţa Evic România

/
002
08-1133

Forma galenică şi
caracteristici organoleptice

Gel fluid translucid
galben deschis

Număr şi tipul mostrelor

12 flacoane plastic

Conţinutul mostrelor

200 mL e

Informaţii cu privire la produsul testat
Documentele ce privesc produsul testat furnizate cu mostrele,
au fost formula calitativă şi Declaraţia Producătorului care se referă în
special la conformitatea formulei cu reglementarile în vigoare şi la siguranţa acesteia.

Studiu de caz

Tabel nr.2. Identificarea produsului adjuvant
Denumire

HOFIGAL® ŞAMPON 5R Q10 +
extracte naturale

Referinţa
Număr de lot
Referinţa Evic România
Forma galenică şi caracteristici organoleptice
Număr şi tipul mostrelor
Conţinutul mostrelor

/
011
08-1132
Gel fluid translucid
galben deschis
12 flacoane plastic
200 mLe

Informaţii cu privire la produsul adjuvant
Documentele ce privesc produsul adjuvant furnizate cu mostrele au formula calitativă şi Declaraţia Producătorului care se referă în
special la conformitatea formulei cu reglementările în vigoare şi la siguranţa acesteia. Numărul subiecţilor a căror date au fost prelucrate la
sfârşitul studiului este de 11, subiecţi care au fost incluşi în studiu. Nu
s-a retras nici un subiect şi nu a avut loc nici o excludere decisă de catre
medicul dermatolog. Acceptabilitatea, calităţile cosmetice şi eficacitatea produsului testat au fost evaluate pe 11 subiecţi.

Criterii specifice de includere
Criteriile specifice de includere au fost următoarele: vârsta: 18-60
ani; sex: feminin; fototip (Fitzpatrick) : II – IV; subiecţi cu păr mediulung; utilizatori obisnuiţi de produse pentru îngrijirea părului.
Toţi subiecţii au corespuns acestor criterii specifice de includere.
Caracteristicile lor tipologice sunt precizate în Tabel nr.3.

intenţia expunerii la soare sau la raze UVA (lămpi UV) în timpul testului;
tratament cu vitamina A acidă sau derivatele ei cu mai puţin de 3
luni înainte de începerea testului;
intenţia iniţierii sau schimbării tratamentului hormonal.
Toţi subiecţii au corespuns acestor criterii specifice de neincludere.
Metodologie: condiţiile experimentale, precizate în protocol, au
fost următoarele:
Tabel nr.4. Condiţii experimentale de utilizare a produsului testat
şi a produsului adjuvant
Produs

Arie
experi
mentală

Mod de
utilizare

Aplicări
la sediul
firmei

Aplicări la
domiciliu
Frecvenţa/
durata

Păr

-aplicare pe părul ud imediat
dupa spălare; uniformizare
digitală pe toată lungimea
părului; timp de contact 2-3
minute; clătire cu apă din
abundenţă

Nici
una

O dată la
3 zile timp
de 2 săptămâni

Scalp
şi păr

- umezire a părului şi scalpului cu apă caldă; aplicare a şamponului; masare a
scalpului pentru formarea
spumei; clătire cu apă caldă
din abundenţă;reînnoire a
aplicării şamponului şi lăsarea
în contact cu scalpul şi părul
câteva minute; clătire cu apă
caldă din abundenţă

Nici
una

O dată la
3 zile timp
de 2 săptămâni

HOFIGAL
Natural
Coenzima
Q10 Balsam
pentru păr

HOFIGAL®
ŞAMPON
5R Q10 +
extracte naturale

Tabelul nr.3. Caracteristici tipologice ale subiecţilor

Ref.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Subiecţi
Nume
prenume
B. A.
S. M.
B. M.
S. A.
S. L.
B. R.
C. N.
M. M.
N. M.
H. F.
J. E.

Vârsta
(ani)

Sex
F=
feminin

Fototip *

20
21
20
24
24
19
21
41
31
37
39

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

20
21
20
24
24
19
21
41
31
37
39

Utilizatori
obişnuiţi
Lungime
produse de
păr
îngrijire a
părului
M
x
M
x
L
x
M
x
M
x
L
x
M
x
M
x
M
x
M
x
M
x

/ = nu ; x = da; M = mediu ; L= lung; *fototip potrivit lui Fitzpatrick, stabilitate pe principiul unei prime expuneri la soare de 20-40 de minute după
iarnă sau o perioadă fără expunere solară de durată echivalentă; Tipul I: întotdeauna se arde uşor, nu se bronzează niciodată; Tipul II:întotdeauna se
arde uşor, bronz minim; Tipul III: bronz moderat, se bronzează gradual;Tipul
IV: se arde rar, întotdeauna se bronzează uşor;Tipul V: se arde rar, se bronzează intens; Tipul VI: nu se arde niciodată, puternic pigmentat

Criterii specifice de neincludere
Criteriile specifice de neincludere definite în protocol au fost următoarele:
semne cutanate pe suprafaţa experimentală care ar putea interveni
în evaluarea reacţiilor pielii (pigmentare, cicatrici);
prezenţa de patologii ale scalpului (dermatita seboreica semnificativă, foliculită, lichen pilaris, alopecia areată), sau patologii pe zonele
adiacente (erupţii de acnee inflamatorie, psoriazis, dermatită seboreică, eczemă, vitiligo), alergie sau reactivitate la produse de igienă
şi îngrijire a părului;

Constrângerile impuse subiecţilor au fost următoarele:

l nu se aplică alte produse similare celor testate (şampon şi balsam)
pe suprafaţa experimentală pe toată durata studiului;

l nu se aplică gel pentru păr, fixativ, spumă sau vopsea de păr pe toata durata studiului;

l nu se modifică dieta (alimente, apă);
l fără expunere intensivă la soare sau la raze UVA (lampi UV) în timpul studiului;

l fără modificarea tratamentului hormonal, în timpul studiului;
l nici un tratament antialergic sau antiinflamator cu medicamente ce

conţin vitamina A acidă sau derivatele sale în timpul studiului (daca
este prevazută cerinţa terapeutică are loc excluderea)

Controlul respectării modalităţilor din protocol
Subiecţii au fost chestionaţi la finalul studiului despre modalităţile
de utilizare a produsului. S-a apreciat importanţa eventualelor deviaţii
în comparaţie cu condiţiile experimentale impuse la debutul studiului
şi s-a verificat respectarea restricţiilor. Sinteza raspunsurilor obţinute
este inclusă în Tabelul nr.5.
Tabelul nr.5. Sinteza răspunsurilor subiecţilor testaţi
Acceptabilitate
cutanată

Procent al subiecţilor
care manifestă semne
clinice atribuibile produ
sului testat

Procent al subiecţilor
care manifestă senzaţii
de disconfort atribuibile
produsului testat

Foarte bună

0%

0%

Bună

0%

< 25 %

< 10 %

+/-

Moderată
Proastă

0%

25 până la 50 %

≥ 10%

+/-

0%

> 50 %

- continuare în pagina 26 -
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Studiu de caz
- continuare din pagina 25 -

Toate deviaţiile de la protocol au fost analizate şi s-a evaluat efectul lor asupra validităţii rezultatelor.Toate condiţiile experimentale de
utilizare a produsului la domiciliu, definite în protocol, au fost respectate de către subiecţi. (Tabel nr. 6 şi Tabel nr. 7).
Tabelul nr. 6. Controlul respectării restricţiilor
(modalităţi de aplicare)
Modalităţi de aplicare
(11 rezultate prelucrate)
Arie experimentală: scalp şi păr
Deviaţii: nu
Mod de utilizare a produsului:
- aplicare pe părul ud imediat după spălare,
-uniformizare digitală pe toată lungimea părului;
- timp de contact 2-3 minute,
- clătire cu apă din abundenţă
Deviaţii: nu

Număr de
subiecţi care
au respectat
restricţiile

Procentaj de
subiecţi care
au respectat
restricţiile

11

100%

Tabelul nr. 8. Controlul respectării consumării produsului
11

Mod de utilizare a produsului adjuvant:
- umezire a părului şi scalpului cu apă caldă,
- aplicare a şamponului,
- masare a scalpului pentru formarea spumei,
- clătire cu apă caldă din abundenţă,
- reînnoire a aplicării şamponului şi lăsarea în contact
cu scalpul şi părul câteva minute,
- clătire cu apă caldă din abundenţă
Deviaţii: nu

11

Frecvenţa aplicării acasă: o dată la 3 zile
Deviaţii: nu

11

Durata aplicării acasă: 2 săptămâni
Deviaţii: nu

11

100%

100%

100%
100%

Tabelul nr.7. Controlul respectării constrângerilor
Număr de
subiecţi care
au respectat
constrângerile

Procentaj
de subiecţi care
au respectat
constrângerile

Nu se aplică alte produse similare
celor testate (şampon şi balsam) pe
suprafaţa experimentală pe toată
durata studiului
Deviaţii : nu

11

100%

Nu se aplică gel pentru păr, fixativ ,
spumă sau vopsea de păr pe toată
durata studiului
Deviaţii: nu

11

Nu se modifică dieta (alimente, apă)
Deviaţii: nu

11

Constrângeri (11 rezultate prelucrate)

Fără expunere la soare sau
la raze UVA (lămpi UV) în timpul
perioadei de testare
Deviaţii: nu
Nici un tratament antialergic, anti
inflamator, nici un tratament cu
medicamente ce conţin vitamina
A acidă sau derivatele ei în timpul
studiului (daca este prevăzută cerinţa
terapeutică are loc excluderea)
Deviaţii: nu

11

11

100%

100%

100%

100%

Toate restricţiile studiului, definite în protocol, au fost
respectate de subiecţi. Un control al consumării produsului testat şi adjuvant a fost efectuat la sfârşitul studiului.
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Mostrele oferite fiecărui subiect spre utilizare au fost cântărite înainte
de deschidere, la începutul studiului şi dupa ultima aplicare. Consumul mediu real al lotului de subiecţi a fost comparat cu consumul teoretic stabilit la începutul studiului (şi estimat în jur de 15 grame per
aplicare pentru produsul de testat şi în jur de 12 grame per aplicare
pentru produsul adjuvant); deviaţiile individuale de la consumul teoretic au fost analizate. Rezultatele cântaririi mostrelor de produs şi
consumul individual sunt prezentate în Tabelul nr.8 şi Tabelul nr.9.
Media de consum a produsului testat pe lotul de subiecţi este
de 17.35±6.14 g / aplicare.
Media de consum a produsului adjuvant pe lotul de subiecţi
este de 18.87±5.20 g / aplicare.
Deşi, diferenţa faţă de medie este importantă după analiză, nu a
putut fi stabilită nici o corelaţie între consumul peste medie sau cel
sub medie şi rezultatele acceptabilităţii sau eficacităţii.
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Ref.

Subiecţi
Nume
prenume

Produs
greuta
te Z1
G1 în (g)

Produs
greutate
Z16
G2 în (g)

Consum
pdt.
G1-G2=
C în (g)

Număr
de
aplicaţii
N

Consum
Pdt/apli
caţie C/N
în (g)

1.

B. A.

231

94

137

5

27,4

2.

S. M.

232

136

96

5

19,2

3.

B. M.

231

120

111

5

22,2

4.

S. A.

232

159

73

5

14,6

5.

S. L.

230

172

58

5

11,6

6.

B. R.

234

133

101

5

20,2

7.

C. N.

236

203

33

5

6,6

8.

M. M.

234

185

49

5

9,8

9.

N. M.

233

41

192

5

38,4

10.

H. F.

233

141

92

5

18,4

11.

J. E.

229

117

112

5

22,4

Medie consum pe
panel +/- deviaţie
standard

17,35 ± 6,14

Tabelul nr.9. Controlul respectării consumării produsului adjuvant
Ref.

Subiecţi
Nume pre
nume

Produs
greuta
te Z1
G1 în (g)

Produs
greutate
Z16
G2 în (g)

Consum
pdt. G1G2=
C în (g)

Număr
de apli
caţii N

Consum
Pdt/apli
caţie C/N
în (g)

1.

B. A.

229

105

124

5

24,8

2.

S. M.

231

110

121

5

24,2

3.

B. M.

230

113

117

5

23,4

4.

S. A.

230

138

92

5

18,4

5.

S. L.

230

169

61

5

12,2

6.

B. R.

228

125

103

5

20,6

7.

C. N.

230

183

47

5

9,4

8.

M. M.

232

165

67

5

13,4

9.

N. M.

231

143

88

5

17,6

10.

H. F.

230

121

109

5

21,8

11.

J. E.

230

121

109

5

21,8

Medie consum pe
panel +/- deviaţie
standard

18,87 ± 5,20

Studiu de caz

Aprecierea caracteristicilor părului înainte
de utilizarea produsului şi a calităţilor cosmetice
şi eficacităţii (autoevaluare)
- Aprecierea caracteristicilor părului înainte de utilizarea produsului
Subiecţii au răspuns la un chestionar la începutul studiului care a
conţinut întrebari cu privire la caracteristicile părului înainte de utilizarea produsului, stabilite cu Producătorul conform cu categoria şi ţinta
de marketing a produsului testat. Pentru fiecare punct, rezultatele au
fost exprimate în procent pe tip de răspuns dat de către subiecţi.
- Aprecierea calităţilor cosmetice şi eficacităţii
Subiecţii au răspuns la un chestionar la sfârşitul studiului care a
conţinut întrebări ce privesc calităţile cosmetice şi eficacitatea produsului, stabilite cu Producătorul conform cu categoria şi ţinta de marketing a produsului testat. Toti subiecţii incluşi în studiu au fost luaţi în
calcul pentru evaluarea calităţilor cosmetice şi eficacităţii produsului
de testat atâta timp cât ei s-au supus la toate controalele stabilite şi au
respectat toate constrângerile studiului. Pentru fiecare punct, rezultatele au fost exprimate în procent al subiecţilor pe tip de răspuns dat şi
prezentate grafic.
Tabelul nr.10.Procentul de satisfacţie al subiecţilor
Credeţi că părul Dvs. este:
suplu

puţin suplu

deloc suplu

2/18%

4/36%

4/36%

1/9%

Credeţi că părul Dvs. este:
foarte strălucitor

foarte strălucitor

foarte strălucitor

foarte strălucitor

1/9%

1/9%

1/9%

1/9%

Credeţi că părul Dvs. este:

3/27%

Eficacitatea cosmetică
Pentru fiecare item, procentul de subiecţi multumiţi este inclus în
Tabelul nr.12 şi este raportat în graficul de mai jos (Fig. nr. 2)
Tabelul nr.12. Eficacitatea cosmetică
Număr de subiecţi
satisfăcuţi

Procentaj de subiecţi
satisfăcuţi

Păr mai suplu

9

82%

Păr mai strălucitor

9

82%

Păr mai mătăsos

8

73%

Păr mai uşor de pieptănat

10

91%

Păr mai voluminos

4

36%

Păr mult mai uşor de aranjat

7

64%

Păr mai rezistent

6

55%

Itemi (11 rezultate prelucrate)

foarte suplu

foarte mătăsos

Fig.nr.1.Procentul de subiecţi mulţumiţi de calitatea produsului

mătăsos

puţin mătăsos

deloc mătasos
(aspru)

3/27%

2/18%

3/27%

Credeţi că părul Dvs. se piaptănă:
foarte uşor
1/9%

uşor

puţin uşor (greoi)

deloc uşor (greu)

8/73%

2/18%

0/0%

Credeţi că părul Dvs. este:
foarte voluminos

voluminos

puţin voluminos

fără volum

6/55%

3/27%

1/9%

1/9%

Credeţi că părul Dvs. se aranjează:
foarte uşor

uşor

puţin uşor (greoi)

greu

3/27%

6/55%

0/0%

2/18%

Credeţi că părul Dvs. este:
foarte rezistent

rezistent

puţin rezistent

deloc rezistent

3/27%

1/9%

6/55%

1/9%

Calităţile cosmetice
Pentru fiecare item, procentul subiecţilor mulţumiţi este inclus în
Tabelul nr.11 şi este raportat în graficul de mai jos (Fig. nr.1)
Tabelul nr.11. Calităţile cosmetice
Număr de subiecţi
mulţumiţi

Procentaj de subiecţi
mulţumiţi

Miros plăcut

10

91%

Culoare plăcută

10

91%

Usurinţă în aplicare

11

100%

Repartizare uniformă

11

100%

Produs atractiv

11

100%

Itemi (11 rezultate prelucrate)

Fig.nr.2.Procentul de subiecţi mulţumiţi de eficacitatea produsului
În concluzie, produsul natural denumit Balsam pentru păr cu
coenzima Q10 prezintă o bună toleranţă cutanată.
Produsul a fost bine apreciat pentru calităţile cosmetice, în special
pentru usurinţa în aplicare şi repartizarea uniformă pe păr. Evaluarea
subiectivă a eficacităţii produsului după 2 săptămâni de utilizare a arătat ca 91% din subiecţi au apreciat faptul că după utilizarea produsului, părul este mai uşor de pieptănat.
După testările efectuate sub control dermatologic produsul poate
revendica următoarele menţiuni:
l testat sub control dermatologic
l sigur pentru sănătatea umană
l acceptabilitate cutanată foarte bună în condiţii normale de utilizare
Balsamul pentru păr cu gemoderivate şi Coenzima Q10 a obţinut
brevet de invenţie medaliat la Geneva cu medalie de argint şi diplomă de excelenţă şi medalie de argint la Salonul de Inventică ClujNapoca.
Dr. Chim. Raiciu Anca Daniela
Director Marketing S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.
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Centre medicale

HOFIMED este un centru medical

care îşi propune să contribuie la
ameliorarea sănătaţii prin îmbinarea medicinei clasice cu metode naturale de tratament.
Colectivul nostru vă oferă următoarele servicii medicale:

Consultaţii
Medicină generală
Medicină internă
Geriatrie
Homeopatie

Investigaţii
Termografie
Electroscanogramă
(DDFAO)
Electrocardiogramă
(ECG)
Glicemie
Colesterol
Trigliceride

Tratamente
Medicină clasică
Fitoterapie
tradiţională
Gemoterapie
Aromaterapie
Apiterapie
Homeopatie
Dietoterapie
Infiltraţii cu Gerovital
Ozonoterapie
Terapie florală Bach

Tratamente şi
proceduri auxiliare:
Reflexoterapie
Masaj
28

în slujba sănătăţii dumneavoastră
NOU LA
HOFIMEDci!!i:!

Medicina mun ama
tă g
Investigaţii - toadicale
de analize me

Ce putem trata?
Folosind produse naturale, remedii homeopate şi suplimente de minerale şi vitamine, pot fi
tratate cu succes sau ameliorate numeroase afecţiuni:
Afecţiuni bronho-pulmonare acute şi cronice;
Afecţiuni ORL: otită, sinuzită, rinita, faringo-amigdalite, candidoză orală, laringită.
Afecţiuni digestive: boala de reflux gastro-esofagian, sindrom dispeptic, gastrită, ulcer gastric, ulcer duodenal, sindrom de colon iritabil, colită asociată antibioticelor, boala intestinală
inflamatorie, tulburări de transit intestinal (constipaţie, diaree), hemoroizi, fisuri anale.
Afecţiuni hepato-biliare şi pancreatice: steatoză hepatică, hepatită virală, hepatită alcoolică, hepatită medicamentoasă, ciroză hepatică, dischinezie biliară, litiază biliară, pancreatită cronică.
Afecţiuni vasculare: hipertensiune arterială, arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare,
arteriopatie diabetică, arterită tabagică, tromboflebită venoasă superficială, varice.
Afecţiuni hematologice: anemie, trombocitopenie.
Afecţiuni dermatologice: alergii de diverse cauze, acnee, micoze cutanate, dermatită seboreică, herpes, zona zoster, furunculoză, ulcer varicos.
Afecţiuni reumatismale: artroză (gonartroză, coxartroză, spondiloză etc.), artrită gutoasă,
poliartrită reumatoidă, osteoporoză.
Afecţiuni urinare: cistită, prostatită, litiază urianară, adenom de prostată.
Afecţiuni metabolice: obezitate, hipercolesterolemie, gută.
Afecţiuni ginecologice: mastoză fibrochistică, sindrom premenstrual, dismenoree, ovar polichistic, anexită, fibrom uterin, infecţie vaginală, tulburări de menopauză.
Afecţiuni neurologice : astenie psiho-fizică, sindrom anxios, sindrom depresiv, migrenă, insomnie, distonie neuro-vegetativă, accident ischemic tranzitor, neuropatie diabetică.
Afecţiuni oculare: cataractă incipientă, retinopatie diabetică.
Ameliorări se pot obţine şi în boli precum cancer, diabet, psoriazis, boli autoimune, etc.
Tratamentele naturale au în vedere organismul uman în totalitatea sa, acţionând prin stimularea mecanismelor proprii de vindecare, într-un mod blând şi firesc.
În plus HOFIMED oferă şi un program anti-aging care îşi propune :
– diminuarea ritmului de îmbătrânire;
– ameliorarea performanţelor psiho-motorii ale persoanelor aflate la vârste înaintate.
În acest sens sunt utilizate tratamentul cu Gerovital H3 conform metodei originale “ Ana Aslan”, recomandări dietetice, recomandări legate de stilul de viaţă, tratamente anti-aging precum
şi tratamente alopate corespunzatoare bolilor deja existente.
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mijloace de diagnostic

Electroscanograma (DDFAO)
Electroscanograma sau tomografia de impedanţă este o metodă neinvazivă de investigare a sănătăţii , care permite aprecierea gradului de functionare a fiecarui organ şi funcţia internă prin evaluarea
nivelului de conductivitate bioelectrică a corpului uman. Aparatul se
bazează pe culegerea unor semnale electrice cu ajutorul a 6 electrozi
(doi plasaţi pe frunte, doi la mâini şi doi la picioare), obţinând 22 de valori la o măsurătoare , şi se fac 4 măsurători pentru fiecare pacient.
Programul le transformă în imagini şi liste de valori.Valorile rezultate sunt comparate cu cele obţinute la persoane sănătoase de aceeaşi vârstă, sex, constituţie fizică Între -20 şi +20 parametrii măsuraţi
sunt normali, tot ce iese din aceste limite se consideră patologic, semnificând fie o boală acută , fie una cronică (sau risc de boală).
Electroscanograma este una din puţinele sisteme de investigaţii
medicale care poate înregistra activitatea biofizică a organismului şi
în acest fel , poate vizualiza capacitatea de reglare homeostatică în
relaţie cu reacţiile biochimice (gradul de stres, funcţionarea sistemului neuro-vegetativ, ph-ul extra şi intracelular, importanţa consumului
de oxgien, încarcarea cu radicali liberi, gradul de funcţionare a sistemelor redox etc.).
În final aparatul face o ierarhizare a riscurilor de boală existente
sau probabile, pe baza căreia pacientul primeşte o schemă de tratament adecvată, cu produse naturale (şi alopate, atunci când e cazul),
sau este îndrumat pentru o aprofundare a diagnosticului într-o clinică de specialitate.

Termografia
Termografia este o metodă de diagnostic functional bazată pe
măsurarea temperaturii de la suprafaţa corpului ( obţinându-se astfel
o hartă de temperatură în funcţie de intensitatea radiaţiilor infraroşii
produse de organismul uman) cu ajutorul căreia se poate stabili un diagnostic rapid, neinvaziv, al unei game întinse de afecţiuni.
Sensibilitatea aparatului este de 0,01 – 0,05 grade Celsius.
Putem obţine cu ajutorul termografiei:

l Diagnosticul primar al unui număr mare de afecţiuni cu caracter inflamator şi funcţional,

l Diagnosticul diferenţial al afecţiunilor inflamatorii şi degenerativedistrofice,

l Diagnosticul diferenţial al sindromului algic (dureros),
l Diagnosticul unor afecţiuni de urgenţă,
l Diagnosticul primar al unor forme ascunse de boală, nemanifestate clinic,

l Monitorizarea tratamentului ( monitorizând evoluţia procesului patologic în organism),

l Sceening-diagnostic.

Termografia se poate face oricui, indiferent de vârstă, chiar şi la femei însărcinate.

COMPLEXUL MEDICAL HOFIMED

Şos. Colentina nr.76, bl.111, parter, Sect.2, tel.: 021/2407340; 031/8088998

www.hofimed.ro
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Calitate şi profesionalism marca Hofigal!

Centrul de Terapie Naturală ”Alexandra”
Cea mai avantajoasă ofertă balneară
de iarnă-primăvară 2010-2011

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, pachete de 11 zile care includ cazare (11
nopţi), 3 mese pe zi (meniu dietetic) plus
două suplimente, tratament fitoterapeutic 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 şi aromaterapie, împachetări corporeale cu spirulină vie- metodă unică în România (proceduri efectuate de Luni până Sâmbătă, exceptând
Duminica). Astfel sunt asigurate cele
zece zile obligatorii de terapie balneară cu efecte optime terapeutice şi 11
nopţi cazare şi masă la preţuri diminuate cu aproximativ 20% faţă de perioada de vară! În acest mod, pentru pensionari seria de 11 zile va costa doar 1437
Lei noi, iar pentru salariaţi, seria de 11
zile va costa doar 1597 Lei noi. De asemenea, în aceeaşi perioadă (1 Noiembrie 2010-30 Aprilie 2011), 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 (meniu dietetic), o zi de tratament balnear (trei proceduri incluse în
preţ - masaj terapeutic, impachetare cu
spirulina, baie relaxantă cu hidromasaj
şi aromaterapie), 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. Copiii până
la 6 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!
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În continuare, voi oferi date generale
despre localitatea Breaza şi despre Complexul de Terapie Naturală „Alexandra”
din Breaza.
Aflată în plină zonă Subcarpatică, staţiunea balneo-climaterică 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, împachetări cu spirulină, hidroterapie, aromaterapie, saună, duş subacval,
magnetoterapie, electroterapie, dietoterapie), astfel că 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),
Mulţumim pe această cale celor care neau împărtăşit din impresiile lor despre calităţile terapiilor practicate în Complex, impresii pe care le voi reproduce în rândurile
următoare:
l Ioana Fetinca-Octombrie 2010 - „Ideea
de a construi un astfel de loc pentru tratament
în oraşul Breaza a fost mai mult decât binevenită şi benefică! Am venit la acest Complex din
mai multe motive: aerul de Breaza, tratamentele cu produse naturale Hofigal, cu rezultate
bune, seriozitatea firmei. Ajunsă aici, am găsit
un personal foarte bine pregătit profesional,
amabil, o atmosferă liniştită şi caldă, am fost
foarte mulţumită de toate serviciile, tratament,
proceduri, masă, curăţenie. Din aceste motive,
mulţumesc întregului personal pentru serviciile de calitate oferite şi de răbdarea şi dăruirea
de care dau dovadă, de asemenea mulţumesc
domnului doctor Sissea pentru atenţia şi amabilitatea care mi-a acordat-o şi pentru tratamentele prescrise. Încă o dată vă mulţumesc! ”.
l Mihai Elena - Noiembrie 2010- „Încă
de la intrare, Complexul de Terapie Naturală
„Alexandra” oferă celui care-i trece pragul o am-
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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 scapulo-humerală, spondildiscartroză, artrită gutoasă în afara crizelor dureroase, sechele post-traumatisme articulare,
osoase, aflate după perioada de imobilizare
în aparat gipsat, pentru recuperare neuromotorie şi functională, sau perioade de convalescenţă şi recuperare după intervenţii
chirurgicale pe coloană, care de asemenea
necesită tratamente de recuperare balneofizioterapeutică etc.) .

bianţă plăcută, o primire prietenoasă, te îmbie
să explorezi şi să te bucuri de mai mult. Camera
confortabilă, în culori vii, dar nu stridente, cu
toate cele necesare unor standarde moderne.
Consultul, expunerea din partea mea a „necazurilor” mele a decurs într-o atmosferă plăcută,
fără a simţi pragul rigid medic-pacient. Mi s-a
prescris de către dl. Doctor Sissea un tratament,
patru proceduri terapeutice şi un regim dietetic,
explicâdu-mi în acelaşi timp modul de acţiune al
fiecărui produs şi terapii asupra corpului meu.
Am remarcat că întregul personal are un comportament civilizat, respectuos, oricând gata săţi îndeplinească orice dorinţă. N-am crezut că în
România de azi mai pot fi astfel de oameni, astfel de tratamente. Nu pot trece cu vederea încă
un aspect, de altfe şi el foarte important-hrana.
Mâncarea este bună, uşoară, suficientă, bine
preparată, frumos prezentată şi servită. Mulţumesc întregului personal, în mod deosebit medicului Director, pentru că mi-au oferit aceste zile
minunate. Mulţumesc „Alexandra”! ”

Centre medicale

În scopul recuperării fizice şi a îmbunătăţirii stării de sănătate, în cadrul Complexului de Terapie Naturală “Alexandra” din
Breaza, vă oferim la alegere, următoarele
pachete de servicii:
lPrograme de relaxare, recuperarea şi
refacerea vigorii organismului, creşterea rezistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea armoniei şi sănătăţii fizice şi psihice
lEvaluarea stării de sănătate şi stabilirea conduitei adecvate, personalizate prin:
nconsult specialitatea medicină generală şi
E.K.G.
nconsult specialitatea balneologie-reumatologie
nconsult specialitatea fitoterapie
nTERAPII COMBINATE, completând forţa
vindecătoare a plantelor cu efectul benefic al procedurilor de tip balnear şi prin
asocierea individualizată, a următoarelor
procedee:
lDIETOTERAPIE (o alimentaţie corespunzătoare necesităţilor calorice specifice omului sănătos sau bolnav).
lFITOTERAPIE (administrarea de suplimente alimentare produse de Hofigal
SA şi recomandate de Asociaţia de Medicină Anti-aging)

l Muntean Ana Felicia - Februarie
2011 - „A fost odată ca niciodată - aşa începe
orice poveste din acest loc. De cum am păşit
pe poarta Complexului, am simţit bunătatea
şi ospitalitatea oamenilor care lucrează aici.
M-au întâmpinat exact ca într-o poveste cu
zâne bune, cu atenţie, înţelegere, care au durat
pe toată perioada şederii mele aici, din partea
tuturor celor din echipă. Cazarea este foarte
bună, de trei stele, mâncare pe măsură( trei
mese principale, două suplimente între mese,
totul natural, regimuri adecvate afecţiunilor),
tratament personalizat (proceduri balneare şi
produse din plante) pentru fiecare pacient,
iată care sunt cele trei calificative pe care le
acord la maxim acestui Complex. Nu intru în
amănunte, vreau să spun doar atât: ce am găsit aici nu are termen de comparaţie! Directorul Complexului, dr. Sissea Teodor îşi conduce
echipa cu atenţie şi profesionalism, iar aceasta
dă tot ce are mai bun! De la personalul medical până la cel auxiliar, toţi au o conduită
adecvată, aşa cum ar trebui să fie peste tot în
România! A fost odată...şi va mai fi!... Cu siguranţă voi mai reveni!"

Precizări utile



lAEROTERAPIE (climat ideal pentru refacere fizică şi psihică).

lPROCEDURI DE TIP BALNEAR, efectu-

ate în cadrul Bazei de tratament din
incinta Complexului, astfel că oferta
noastră cuprinde: Hidroterapie, Electroterapie, Kinetoterapie, Masaj terapeutic, Reflexoterapie.
În cadrul cabinetelor de specialitate, în
regim de ambulator, oferim consultaţii de
specialitate Balneologie, Reumatologie, Fitoterapie, Pediatrie, Homeopatie, Gemoterapie, Aromaterapie, investigaţii non-invazive prin Termografie Generală, contra-cost,
preţuri modice, pentru pacienţii din afara
Complexului, la cerere (cu sau fără bilet de
trimitere de la medical de familie), sau prin
programare telefonică (la 0244-34.29.75 sau
0244-34.32.96 ).

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 Comlexului. 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 0244-343.094.
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 ( după consultul medical).
Împachetările cu spirulină – metodă unică în România şi Europasunt recomandate în scop detoxifiant,
regenerativ, dar şi pentru relaxarea musculaturii, menţinerea elasticităţii pielii,
combaterea apariţiei ridurilor şi mai ales
pentru îmbunătăţirea metabolismului celular, revigorarea organismului, îmbunătăţirea performanţelor sportive, creşterea
rezistenţei la stres.
Termografie generală – o metodă
noninvazivă, ideală pentru depistarea precoce (în stadiu preclinic) a nodulilor mamari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, diagnosticarea în stadiu incipient
a unor afecţiuni ale tractului digestiv, ale
aparatului cardio-vascular sau ale sistemului osteo-articular.







Vă aşteptăm! Vizitaţi
www.alexandra-hofigal.ro
e-mail: ctn_alexandra@yahoo.com

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

Cum se face programarea?
Telefonic la recepţia Complexului, zilnic între orele 9.30 –18.30, de luni şi până vineri inclusiv, la
telefon 0244-34.29.75 sau 0244-34.32.96, sau zilnic la mobil 0730.087.673.
Capacitate cazare: 30 locuri, în camere de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup sanitar propriu, TV, minibar, tele
fon. Complexul dispune de internet în sala de conferinţe, sală de gimnastică şi parcare proprie. Pe par
cursul sejurului pot fi vizitate diverse obiective turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu, Castelul Iulia
Hasdeu, Curtea domnească şi Mânăstirea de la Brebu, Muzeul Cinegetic, Castelul Peleş, Mâ
năstirea Sinaia, precum şi împrejurimile localităţii Breaza (Oraşul Câmpina, Comuna Cor
nu, Oraşul Sinaia). Pentru iubitorii de golf, există în localitate un Club-“Lac de Verde”.
l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2011 l
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Sfaturi fitoterapeutice

Plantele
şi sănatatea
ficatului
icatul este considerat laboratorul
organismului. Reprezintă circa
1/40 din greutatea corpului,
cântăreşte 2-2,5 kg. Hepatocitul (celula
hepatică ) are o viaţă de 28-30 de zile.
Ficatul îndeplineşte numeroase funcţii,
este centrul metabolismului glucidic, lipidic
şi protidic, având un rol important în reglarea
metabolismului.
Ştiaţi că ficatul poate funcţiona chiar
şi atunci când 90 % din celule sunt afectate, putându-se regenera în câteva săptămămâni, chiar dacă o parte ficat a fost extirpată
printr-o intervenţie chirurgicală.
Un rol important este acela de filtru,
distribuie substanţele nutritive, produce
colesterol, stochează vitamine şi minerale,
inactivează elementele nocive, elimină şi
inactivează excesul de hormoni, are rol în
producerea unor importanţi factori ai coagulării.Ficatul este prima linie de apărare a
organismului în faţa agenţilor patogeni,cu
rol în imunitate,fiind unul din organele
cu cel mai mare nimăr de celule albe din
corp.
Ficatul sintetizează hormoni. Conform
unor studii recente ,hepatocitele au capacitatea de a se transforma în celule ce produc
insulina, în condiţiile în care pancreasul nu
mai poate îndepini acestă funţie.Acest fapt
este posibil datorită unei reprogramări genetice a hepatocitelor.
În concluzie ficatul este responsabil de
fucţionarea armonioasă a tuturor organelor
interne, inclusiv de a sa.
Stagnarea energiei ficatului, cauzată de emoţii puternice poate afecta
funcţia acestuia şi se poate manifesta la nivel emoţional, funţional, energetic şi organic.
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Bolile ficatului
Hepatita – inflamaţia ficatului, cel mai
adesea cauzată de virusurile hepatice A, B ,C
şi altele. Hepatitele pot fi datorate şi consumului excesiv de alcool, medicamente, droguri, alimente bogate în grăsimi, boli autoimune.
Hepatita poate degenera în ciroză hepatică - leziune pe termen lung a ficatului ce
duce la cicatrici permanente, manifestată clinic prin fenomene de insuficienţă hepatică.
Ascita – ca rezultat al funcţiei deficitare a ficatului se acumulează lichid ascitic în
abdomen.
Cancerul hepatic apare aproape întotdeauna în prezenţa cirozei hepatice.
Plantele şi produsele stupului (propolis)
reprezintă un real ajutor în afecţiunile hepatice. Acestea au un efect blând,sensibil natural, pe timp îndelungat şi fără efecte secundare.
Din arsenalul terapeutic al firmei Hofigal
vă vom prezenta produsele eficiente în patologia hepatică.

ARMUHEP - conţine pulbere din fruc-

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

CĂTINOFORT - conţine pulbere din
pulpa de fruct de cătină (Hippophae fructus), pulbere din biomasă spirulină (Spirulina platensis), ulei volatil de fenicul (Foeniculi
aetheroleum), ulei volatil de levănţică (Lavandulae aetheroleum), ulei volatil de mentă (Menthae piperita aetheroleum). Este un
supliment alimentar cu proprietăţi vitaminizante, de remineralizare a organismului, de
completare a deficienţelor nutriţionale, de
protecţie a celulei hepatice, imunomodulatoare, antiaterosclerotică, antioxidantă, de
creştere a rezistenţei la efort fizic şi intelectual prin aport energetic mărit, antianemică.
Asigură un aport nutritiv bogat în substanţe bioactive recomandat pentru echilibrarea
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dietei în afecţiuni hepatice; hipercolesterolemie; hiperlipemie,
afecţiuni funcţionale
ale sistemului nervos
central; afecţiuni cardio-vasculare; osteoporoza; suprasolicitări
intelectuale şi fizice;
oboseală cronică; insomnii; obezitate, preventiv pentru munca
în condiţii toxice, creşterea rezistenţei organismului faţă de unele
boli infecto-contagioase şi in perioada de
convalescenţă dupa
acestea..

HEPASTIM - conţine pulbere din fruct
de cătină (Hippophae rhamnoides); pulbere
din fruct de armurariu (Sylibum marianum);
extract de anghinare (Cynara scolymus); ulei
volatil de rozmarin (Rosmarinus officinalis);
ulei volatil de fenicul (Foeniculum vulgare).
Este un supliment alimentar bogat în substante bioactive care furnizează nutrienţi
esenţiali necesari regimului igieno-dietetic,
persoanelor cu afecţiuni hepato-biliare cronice; persoanelor dependente de alcool şi
droguri sau celor care trăiesc sau activează
în zone poluate; pentru diminuarea efectelor
negative ce pot să apară în tratamentele medicamentoase de lungă durată (se realizează
o dietă cu rol de protecţie a celulei hepatice
şi efect depurativ pentru eliminarea substanţelor dăunătoare hepatotoxice).
Este adjuvant valoros în hepatita cronică, ciroză, insuficienţă hepatică, steatoză hepatică, icter, angiocolite, afecţiuni inflamatorii şi de motilitate ale vezicii biliare;
adjuvant în tratamentul hepatitei C şi a cancerului hepatic, alte neoplazii în perioada
tratamentelor chimioterapice şi radioterapice (favorizează detoxifierea şi eliminarea
produşilor de degradare metabolică rezultaţi); în dislipidemii, ateroscleroză; constipaţie cronică, indigestii, toxiinfecţii alimentare;
alergii cronice la substanţe chimice şi alergeni din mediul înconjurător.

Este un supliment alimentar cu rol de protecţie a celulei hepatice şi depurativ, eficient în
procesele de eliminare a substanţelor dăunătoare (alcool, medicamente cu efecte secundare hepatotoxice, metale grele, pesticide,
anestezice, toxine din ciuperci otravitoare);
supliment valoros în dietele recomandate
pentru hepatite cronice, ciroză, insuficienţă
hepatică, steatoză hepatică, icter, angiocolite, afecţiuni inflamatorii şi de motilitate ale
vezicii biliare (vezica atonă cu stagnare de secreţie biliară) în afară prezenţei de calculi biliari de dimensiuni medii şi mari; răspuns favorabil în hepatita cu virus C (normalizează
valorile crescute ale parametrilor biochimici
serici); adjuvant în tratamentul cancerului
hepatic, alte neoplazii în perioada tratamentelor chimioterapice si radioterapice (favorizează detoxifierea şi eliminarea produşilor de
degradare metabolică rezultaţi); constipaţie
cronică, indigestii, toxiinfecţii alimentare, intoxicaţii cu ciuperci (Amanita phalloides).

lită), tulburari metabolice (hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, hiperuricemie),
diabet zaharat, afecţiuni neuro-psihice (anxietate, depresie, scăderea memoriei, vertij, migrene), afecţiuni cardio-vasculare
(insuficienţă circulatorie cerebralăa şi periferică, ateroscleroză, normalizează valorile
tensiunii arteriale (hipotensiune cu tendinţă la lipotimie), disfuncţii endocrine (amenoree, dismenoree, frigiditate, impotenţă,
adenom de prostată, insuficienţă corticosuprarenaliană, menopauză, andropauză),
afecţiuni locomotorii (contracturi musculare, mialgii), afecţiuni dermatologice (alopecie, acnee, dermatită seboreică, dermatite alergice), prevenirea proceselor de
îmbătrânire.
Produsele Hofigal au fost testate pe 20
de pacienţi cu steatoză hepatică, hepatită
cronică virală B şi C pe o perioadă de 6 luni.
Pe parcursul monitorizării s-a constatat
ameliorarea valorilor transaminazelor la 70
% din pacienţi.
Starea generală a pacienţilor s-a îmbunătăţit, a crescut apetitul alimentar, a crescut indicele de masă corporală şi s-a ameliorat astenia.
Nu s-au înregistrat reacţii adverse, produsele fiind bine tolerate.
De asemenea li s-a recomandat pacienţilor şi un regim alimentar adecvat afecţiunilor
de care sufereau.

Gemoderivatele utilizate
în afecţiunile hepatice
Gemoderivat din muguri de Alun
– inhibă scleroza progresivă a parenchimului hepatic, stimulează celulele Kupffer, inhibă scleroza ţesutului conjunctiv pulmonar
restabilindu-i elasticitatea, stimulează eritropoieza, normalizează valorile proteinelor serice, reduce nivelul acidului uric, hipocolesterolemiant şi antiaterosclerotic.
Gemoderivat din radicele de Secară
– indicat în hepatita acută şi cronică de diferite etiologii, insuficienţă hepatică, ciroză hepatică, steatoză hepatică, gută, hipercolesterolemie.
Gemoderivat din mlădiţe de Ienupăr – indicat în steatoza hepatică, hepatite cronice virale şi toxice, ciroză hepatică,
insuficienţă hepatică, hipercolesterolemie,
ateroscleroză, pielonefrite cronice, glomerulonefrite cornice, nefroză lipoidă, litiază renalăa, cistite recidivante, insuficienţă renală,
gută, obezitate.

PROTECTOR HEPATIC FORTE -

conţine extract din fructe de armurariu (Cardui marinae fructus), extract echinacea, extract lemn dulce (Liquiritiae radix), propolis.

Gemoderivat din mlădiţe de Rozmarin – în afecţiuni digestive (dischinezie biliară, litiază biliară, colecistită cronică,
steatoză hepatică, hepatită virală, ciroză
hepatică, insuficienţă hepatică, enteroco-

Dr. Anamaria Alexandru
Medic apifitoterapeut
Telefon 0751- 081.428
Remedium 5, Cluj Napoca
Strada Paris nr. 12 A
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Eveniment

Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila”
în parteneriat cu HOFIGAL
Parteneriatul încheiat miercuri, 15 Decembrie 2010 între Şcoala Sanitară Postliceală ”Carol Davila” şi Compania ”Hofigal”, a demarat
prin organizarea evenimentului de prezentare a produselor cosmetice
naturale la monodoze fără conservanţi, marca ”Hofigal”. La eveniment
au participat cadre didactice şi elevi din anul III la secţia Asistenţi Medicali de Farmacie a Şcolii Sanitare Postliceale ”Carol Davila”.
Prezentarea noii game de produse HOF.VIODANA a companiei
Hofigal a fost realizată de d-na Dr. Chim. Anca Daniela Raiciu, Marketing Director al companiei şi vicepreşedinte al Societăţii Române a Chimiştilor Cosmetologi.
Colaborarea dintre instituţia de învăţământ “Carol Davila” şi HOFIGAL, unul dintre cele mai faimoase nume de marcă pentru produse
le homeopate, gemoderivate şi fitoterapice galenice din România, va
permite elevilor de la secţia Asistenţi Medicali de Farmacie să participe începând cu semestrul al II-lea la vizite de documentare pe platforma companiei.
Lunar se vor organiza în şcoală conferinţe susţinute de specialişti
din cadrul companiei, la care vor participa elevii şcolii dar şi toţi cei interesaţi.

Programul de Conferinţe
16 FEBRUARIE - Creşterea imunităţii cu ajutorul produselor naturale
1 MARTIE – Mărţişor medical
23 MARTIE – Detoxifierea organismului
7 APRILIE – Ateliere tematice
20 APRILIE – Sănătatea Tineretului
18 MAI - Organismele Modificate Genetic şi efectele lor toxice
1 IUNIE – Produse fitoterapeutice folosite pentru afecţiunile gastrice
8 IUNIE – Îngrijirea naturală a pielii
21 SEPTEMBRIE – Virozele respiratorii şi produsele naturale
19 OCTOMBRIE – Protecţia hepatică cu ajutorul produselor naturale
16 NOIEMBRIE – Afecţiunile Cardiovasculare şi ameliorarea acestora
14 DECEMBRIE – Gemoterapia, ştiinţa secolului

Conferinţa „Hofigal” pe tema creşterii imunităţii la Şcoala „Carol Davila”
„Creşterea imunităţii cu ajutorul produselor naturale” a constituit tema conferinţei
din 16 februarie a.c., organizată de Şcoala Sanitară Postliceală ”Carol Davila” în colaborare
cu Compania “Hofigal”. Evenimentul desfăşurat în Sala de festivităţi a Şcolii „Carol Davila” a deschis seria de 11 conferinţe ce vor
fi susţinute anul acesta de specialişti din cadrul Companiei “Hofigal” în faţa elevilor celor
două secţii Asistent Medical de Farmacie şi
Asistent Medical Generalist.
Parteneriatul încheiat anul trecut pe 15
Decembrie între cele două instituţii prevede
desfăşurarea unor întâlniri lunare sau bilunare, prin care se va încerca să se aducă în atenţia
cursanţilor acestei şcoli şi a cadrelor didactice,
informaţii referitoare la diverse problematici
privind produsele homeopate, gemoderivate şi fitoterapice galenice ale Companiei “Hofigal”. În paralel, există
oportunitatea de a oferi cursanţilor de la secţia AMF posibilitatea
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de a vizita laboratoarele companiei Hofigal şi
a-i cunoaşte fluxurile de producţie. Prin aceste
acţiuni cursanţii vor înţelege în mod pragmatic ceea ce înseamnă o companie românească
care are toate certificările de calitate (obţinute
cu ajutorul companiei germane TUV) şi certificatul de agricultură ecologică (obţinut anul
trecut, ce se regăseşte în portofoliul de ceaiuri
ecologice).
În sine, tematica conferinţei s-a referit la
o schemă fitoterapeutică cu produse care să
ajute la creşterea imunităţii organismului, valabilă mai ales pentru persoanele sănătoase.
Cauzele slăbirii sistemului imunitar ce
conduc la o protecţie scăzută în faţa diferitelor boli, sunt stresul cronic, stilul de viaţă de
zordonat, sedentarismul, obiceiurile alimentare greşite, fumatul, lipsa cronică a somnului
precum şi alte situaţii particulare de viaţă,
precum bătrâneţea sau copilăria, sarcina la
femei, infecţia cu HIV sau modificările patologice ale mucoasei colonului etc.
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Între metodele naturale de creştere a
imunităţii se numără consumul de alimente
bogate în vitamine C, E, A, ulei de peşte, carne albă şi cât mai multe lactate integrale, precum şi alimente cu efect antiviral precum usturoiul, gingerul, ginseng, hrean, laptişor de
matca etc.
Produsele prezentate de compania
“HOFIGAL” sunt suplimente alimentare care
completează medicaţia alopată, la recomandarea medicului apifitoterapeut, obţinându-se aşa-numita medicină integrată.
Astfel Spirulina cu extract total de cătină,
Coenzima Q10 în ulei de cătină, Uleiul de cătină, Echinacea, FlavoVit C, Cătinofort, Hof.
Imun, Polivitamine naturale cu Ca si Mg,
Muguri de coacăz negru, Mlădiţe de măceş
şi Muguri de Brad alb, toate sunt suplimente nutritive pe bază de substanţe active din
plante cu proprietăţi vitaminizante, cu rol
de remineralizare a organismului, de prevenire a bolilor şi a procesului de îmbătrânire.

Eveniment

Produsele apicole în alimentaţia omului modern

În perioada 4-6 februarie 2011 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca Conferinţa naţională cu participare internaţională de nutriţie, apiterapie,
apipunctură. Organizatorul principal al conferinţei a fost Societatea Română de Apiterapie
iar coorganizator Casa Bio Cluj-Napoca.
La acest eveniment au participat atât
medici, nutriţionişti cât şi apiterapeuţi şi apicultori.
Au fost prezentate de către dr. Ştefan Stângaciu, preşedintele Societăţii Române de Apiterapie actualităţi în apiterapie, bazele practice
ale apiterapiei şi apipuncturii, produsele apicole în alimentaţia omului modern, prevenirea şi
tratarea posibilelor reacţii adverse la produsele apiterapeutice, utilizările, contraindicaţiile şi
limitele produselor apicole în prevenţia şi sau
tratamentul bolilor umane.
A avut loc lansarea cărţii "Sănătate multă într-un miez de cânepă" semnată de colec-

tivul Casa Bio, iar conf. Dr. Ioan Vereşiu, UMF
"Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca a prezentat rezultatele studiului privind efectele uleiului de
cânepă la pacienţii cu diabet zaharat tip II. Au
fost expuse de către prof. Dr. Nicolae Hâncu
UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca principiile dietoterapiei în obezitate şi sindromul metabolic.
Au fost făcute demonstraţii de microapipunctură de către Antonio Couto cunoscut
apiterapeut din Portugalia.
Din partea companiei Hofigal a fost prezentată lucrarea "Uleiuri volatile în miere
de albine. Îmbinare armonioasă a fitoterapiei cu apiterapia" – autori dr. ing. Ştefan
Manea, dr. chimist Anca Daniela Raiciu, dr.
Anamaria Alexandru, dr. Paula Florea, de către dr. Anamaria Alexandru – Farmacia Remedium 5 Cluj-Napoca şi dr. Paula Florea – farmacia Aldedra Zorilor Cluj-Napoca.

hofigal la Salonul Pro Invent 2011

Programul manifestărilor ştiintifice care au
loc la Cluj-Napoca în anul 2011, cuprinde şi Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2011(22 – 25 martie), eveniment
aflat la cea de a IX-a ediţie.
Organizat de către Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca şi S.C. EXPO Transilvania, bucurându-se de sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a Academiei de Ştiinţe Tehnice din
România, colaborând cu organizaţii profesionale
precum Societatea Inventatorilor din România, Forumul Inventatorilor Români, mass-media de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale
şi regionale, membri ai Parlamentului Romaniei şi
mulţi alţii, PRO INVENT a reunit an de an tot mai
mulţi cercetători şi instituţii cu activităţi de cercetare-dezvoltare, într-un cadru profesional de prezentare şi analiză a rezultatelor cercetării româneşti
din ţară şi străinătate, într-un proces de căutare a
celor mai viabile şi eficiente soluţii şi modalităţi de
aplicare şi aplicare practica a celor mai valoroase
rezultate ale cercetării ştiinţifice şi aplicative, ale invenţiilor şi inovaţiilor de vârf.
Salonul PRO INVENT, a încercat cu ocazia fiecărei ediţii să scoată în evidenţă cele mai valoroase lucrări de cercetare, invenţiile şi inovaţiile cele
mai interesante, acordând diplome şi distincţii de
o manieră cât mai obiectivă.
Şi ediţia din 2011 a Salonului PRO INVENT, îşi
propune să reunească în acelaşi cadru de profesionalism şi calitate, cele mai valoroase lucrări şi rezultate ale cercetării ştiinţifice, inventicii şi inovării din România şi din străinătate, chiar dacă ne găsim într-o
perioadă de importante schimbări a învaţământului
universitar românesc, a inventicii şi inovării din ţara
noastră. Cu ocazia acestei ediţii, organizatorii îşi propun, totodată, desfaşurarea unor dezbateri privind

stadiul actual al cercetării şi inventicii româneşti, dar
şi indenificarea unor repere de viitor spre care cercetarea românească trebuie să tindă.
La acest eveniment va participa S.C. HOFIGAL
EXPORT-IMPORT S.A. prin Departamentul Cercetare– Dezvoltare şi Departamentul Marketing.
Vor fi prezentate următoarele produse:
l ORIGAVIR - BV. nr.122126/30.01.2009
Autori: Colceru Mihul, Svetlana G., Ichim Maria, Manea Ştefan, Stoian Elena, Niţa Sultana, Mihăila V., Creţu Ivonne
l HEPASTIM - BV.nr. 00547/2007.
Autori: Viorica Tamaş, Şt. Manea, Ivonne Creţu
l BIONUTRIMIN - CONCENTRAT FURAJER
NATURAL DESTINAT ÎNLOCUIRII CONCENTRATELOR MULTIMINERALE DE SINTEZĂ - CBI. nr. a.
00116/2010
Autori: Ştefan Manea, Viorica Tamaş, Ionela
Daniela Belală, Rodica Diana Criste, Veronica Hebean, Florian Ionescu
l HOF.LIPOMIN - PREPARAT FITOTERAPEUTIC PENTRU NORMALIZAREA COLESTEROLULUI ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE AL ACESTUIA CBI nr. a. 00008/2010
Autori: Rizea Gabriela Denisa, Mihele Elisabeta Denisa, Ştefan Manea
l COENZIMA Q10 IN ULEI DE CĂTINĂ - capsule enterosolubile – forte
BV. nr. 121893
Autori: Ştefan Manea, Viorica Tamaş, Ivonne
Creţu, Vila Rădanţă, Tatiana Bălan
l CREMĂ PENTRU ÎNGRIJIREA CĂLCÂIELOR ŞI A ZONEI PLANTARE - CBI nr. a 00825/15.10.
2009
Autori: Manea Ştefan, Tamaş Viorica, Carabela
Viorica, Alexandru Georgeta

Expoziţie
Estetika &
Wellness 2011
În ciuda crizei, se păstrează o frumoasă tradiţie: expoziţia Estetika &
Wellness 2011, manifestare care alături de Congresul de Estetică Aplicată
Les Nouvelles Esthetiques a ajuns la cea
de-a opta ediţie.
Regalul de frumuseţe se va desfăşura în centrul Capitalei, la Sala Palatului,
în perioada 3-6 martie 2011. Se reuneşte industria de beauty din România.
În luna martie, când se dezgheaţă
natura, în adevărata lună a femeii, frumuseţea revine pe scenă doar la Sala
Palatului. Pe durata celor 4 zile (3-6 martie) Congresul Internaţional de Estetică Aplicată Les Nouvelles Esthetiques
2011 vă prezintă Conferinţe şi Workshopuri pe teme de dermatologie, medicină şi chirurgie estetică, cosmetologie, hairdressing, wellness.
Dna Dr. Chim.Anca Daniela Raiciu,
Director Marketing S.C. Hofigal, a fost invitată să susţină o conferinţă pe tema:
“CÂND MODA INSPIRĂ COSMETICA: TRENDURILE ÎN TEXTURI –
NOI INGREDIENŢI, MATERII
PRIME ŞI FORMULĂRI“
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Tahicardia sinusală
bservăm adesea scris pe unele
reţete: Astenie, Cefalee, Insomnie,
Anemie, Alergie, de asemenea
Tahicardie sinusală; acestea sunt doar
enumerări simptomatice irelevante,
care nu explică natura, stadiul şi poten
ţialul evolutiv al bolii, este prin urmare
un diagnostic simptomatic; la fel şi cu
tahicardia sinusală pe care o definim
ca o creştere accelerată a bătăilor inimii
peste 80/minut (între 100-140) având
un ritm regulat cu sau fără manifestări
anginoase, care provoacă bolnavului o
sensaţie de anxietate şi disconfort.
Aceşti bolnavi acuză ameţeală (datorită
deficienţei de irigaţie cerebrală), câteodată şi
o uşoară dispnee ( la cei mai în vârstă) şi către
sfârşitul crizei - care poate dura dela 1/2 oră
la 2-3 zile sau mai mult-pacientul are senzaţia
de micţiune sau chiar defecaţie.
În timpul crizei, tensiunea arterială creşte,
tocmai de aceea se consideră că accesul de
Tahicardie sinusală - reprezintă o URGENŢĂ MEDICALĂ! - poate ascunde şi o formă incipientă sau declarată de cardiopatie ischemică sau infarct miocardic acut.
Spre deosebire de palpitaţii, pe care le simte o persoană tânără – de obicei de sex feminin
- sub forma unei senzaţii de„fâlfâire”a inimii, de
durată scurtă, al cărei ritm cardiac nu depăseşte 90-100 bătăi /minut datorită unor emoţii puternice, a unor controverse agitate sau consumului exagerat de cafea sau ceai verde şi care
răspunde bine la anxiolitice sau tranchilizante, tahicardia sinusală nu se opreşte câteodată
nici măcar la manevrele vagale.
Palpitaţiile încep brusc, pe când tahicardia sinusală debutează cu o alură ventriculară ce se accelerează constant nedepăşind
130-140 bătăi/minut.
Care sunt cauzele declanşatoare ale tahicardiei sinusale?
În general 30-40 % din acestea sunt incerte sau nu se cunosc; totuşi au fost incriminate
tireotoxicoza, tuberculoza, stările infecţioase,
stările febrile,anemiile, porfiria, etilismul, vasodilatatoarele brutale sau cele cu expunere
prelungită (atenţie la cei care fac tratamente
cu mofete în staţiune pentru arteritele obliterante ale membrelor pelvine) sau stările de
caşexie tumorală.
Să auzim ce spun specialiştii cardiologi.
Pentru început mă adresez Dr-lui Cornel
Moisin, medic Specialist Cardiolog al Clinicii
de Recuperare al Institutului de Recuperare
Fizică.

-D-le Dr Cornel Moisin, care
să fie cauzele care declanşea
ză tahicardiile sinusale ?
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Dr. Cornel Moisin - Incontestabil, pe lângă celelalte motive enumerate mai sus, subliniez că aproape toate aceste manifestări
survin pe un fond lezional, în speţă o boală
cardiacă ischemică, spre ex. o cardiopatie ischemică antero-laterală, un bloc fasciculat
stâng anterior şi în primul rând o hipertensiune mai veche, neglijată cu nerespectarea regimului hiposodat şi sărac în grăsimi saturate.
Pe de altă parte tulburările metabolice
rezultate din evoluţia diabetului zaharat tip
II sau a insuficienţei renale cronice pot fi incriminate, ca să mai amintim şi de dezechilibrele ionilor de potasiu şi magneziu, de aici
şi recomandările pe care le facem pentru Aspacardin.

moştenită din familie pentru hiper
tensiunea arterială.

- Foarte posibil, admite dr. Moisin Cornel,
dar asta mai trebuie şi dovedită.
Deocamdată, ceea ce este sigur este rolul
nefast al alimentaţiei greşite cu grăsimi animale saturate care generează îngustarea vaselor mari de sânge (aorta, arterele periferice,
carotidele primare şi externe, vasele coronare
în special), generând plăci ateromatoase care
stau la originea trombozelor arteriale periferice şi cerebrale.
Pentru a amplifica şi mai mult problemă
merg la Spitalul Fundeni serviciul Cardiologie
- Aritmologie şi stau de vorbă cu D-na Dr. Ţârlea Mihaela, Medic Primar Cardiolog:

Dr. Mircea Costinescu - D-na Doctor
ce credeţi că stă la baza acestor accese
de tahicardie sinusală?să zicem la di
abetici, pentru că aici o întâlnim mai
constant.

Dr.Ţârlea Mihaela - Dacă ne referim la
evenimente din cursul desfăşurării afecţinuilor diabetice, părerea mea este că ar putea fi
vorba şi de o neuropatie cardiovasculară, aşa
cum le găsim şi la celelelalte organe interne.

Dr.Mircea Costinescu-Putem preveni
aceste tahicardii, atât de supărătoare
pentru bolnav?

Dr.Ţârlea Mihaela - În general da, le putem preveni; acum avem un medicament a
cărui administrare este –pentru moment
–apanajul specialiştilor cardiologi, nu atât
pentru unele contraindicaţii sau reacţii adverse cât mai cu seamă pentru că se leagă de
examenul Holter EKG pe 24/ore.

Dr.Mircea Costinescu -Avem şi un
remediu pentru stoparea crizelor de
tahicardie?

Dr.Ţârlea Mihaela - Metoprololul –pe
care bolnavii îl cunosc dacă îl iau de mai multă vreme şi care previne în acelaş timp instalarea tahicardiei, scăzând şi tensiunea arterială
crescută în acelaş timp, menţinând alura la un
ritm acceptabil.

Dr. Mircea Costinescu - De acord,
asta o ştie orice medic de familie, iar
eu din experienţa mea profesională,
intuiesc că unele persoane în trata
ment cronic pentru afecţiuni cardi
ovasculare, pot avea un gen de into
leranţă pentru sare, aşa cum au unii
intoleranţă la glucoză sau gluten la
care adaugă şi predispoziţia genetică
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Dr. Mircea Costinescu - Eu cred că is
chemia coronariană cronică suben
docardică are rolul său bine deter
minat, în producerea acceselor de
tahicardie, iar nitraţii produc vaso
dilataţie coronariană, scăzând presi
unea în atriul drept.

Dr.Ţârlea Mihaela - Cunoaşteţi vreun remediu natural care să amendeze tahicardia şi
în acelaşi timp să scadă şi tensiunea arterială?
Vă referiţi cumva la Tinctura de Păducel?
Am auzit ceva din unele discuţii, dar nu am o
experienţă în acest sens şi acest remediu nu a
intrat în uzul practicienilor cardiologi.

Pagina medicului de familie

Dr. Mircea Costinescu - Să ştiţi că
unii medici de familie mai cunoscă
tori ai practicilor fitoterapice îl ad
ministrează cu mult succes, mai ales
în tahicardiile de cauze funcţiona
le cât şi în hipertensiune; dar fiindcă
veni vorba de produsele noastre, ale
Hofigalului, vreau să vă prezint un
adevărat remediu pentru afecţiunile
cardiace şi anume un gemoderivat –
Gemoderivatul din muguri de Liliac
care se recomandă a fi un bun coro
narodilatator, ameliorând oxigena
rea, nutriţia şi troficitatea miocardu
lui, administrat, în special în angina
pectorală şi în status post infarct. Nu
dă obişnuinţă şi poate fi administrat
sub formă de monodoze; se solubili
zează o monodoză în 250 ml apă şi
se ţine în gură 3-4 minute pentru a se
absorbi prin mucoasa bucală apoi se
poate înghiţi.Gemoderivatul se admi
nistrează cu 15 minute înaintea me
selor principale.
Am încercat apoi să-l găsesc pe Şeful
Serviciului de ARITMOLOGIE, Dl Dr. Radu
Ciudin, veşnic ocupat şi asaltat de pacienţi;
l-am abordat în cabinetul Dumnealui şi l-am
pus în temă cu obiectul reportajului.

Dr. Mircea Costinescu - D-le Dr. care
este cauza tahicardiilor sinusale la
persoanele de vârsta a treia, diabetici
sau non diabetici?

Dr. Radu Ciudin- Studiile moderne de
cardiologie au descoperit că în majoritatea
cazurilor este vorba de o DEGENERESCENŢĂ ATRIALĂ.
Această degenerescenţă survine pe un
fond metabolic,de încărcare grasă a peretelui atrial, unde la un moment dat-pe neprevăzute-apare un STIMUL ECTOPIC care preia
conducerea stimulului natural sinusal pe
care îl substitue şi în loc să avem 70-75 bătăi / minut se declanşează treptat, un ritm
alert de 120-130 bătăi /minut, panicând
bolnavul.
De obicei acest gen de tahicardii sinusale nu se află la primul debut iar bolnavul ştie
în general cum să reacţioneze şi îşi ia imediat
medicaţia.
În asemenea situaţii bolnavul fie ia o priză
de metoprolol sau un beta blocant cardioselectiv - o singură tabletă de 50 mgr.
Dacă după o oră ritmul nu dă semne
de ameliorare se mai poate lua o tabletă şi atât! - în aproximativ 1h-2 ritmul revine treptat la normal, dar lasă bolnavul obosit
cu ameţeli şi sensaţie de micţiune; pe timpul
crizei bolnavul trebuie să stea culcat,să fie hidratat corespunzător şi să aibă parte de o atmosferă liniştită, la o temperatră a camerei de
23-25 grade.

Dr. Mircea Costinescu- Pentru preve
nirea acestor crize, ce recomandaţi?

Dr. Radu Ciudin- Eu nu m-aş repezi imediat la metoprolol; aş prefera pentru început
un bun vasodilatator coronarian şi cerebral,
iar dacă crizele se repetă chiar şi sub aces-

ta, mărim doza acestuia şi putem administra
câte 2 tablete dimineaţa şi la prânz şi una singură înaintea mesei de seară.

Dr. Mircea Costinescu- Şi dacă, cu
toate aceste tratamente şi îngrijiri,
accesele se repetă supărător pentru
bolnav, punându-i chiar viaţa în pe
ricol?

Dr. Radu Ciudin- Atunci se poate lua în
considerare, cauterizarea prin cateter, a căilor
de transmitere a impulsurilor sinusale, iar inima bolnavului va funcţiona la o alură de 60
pulsaţii/minut, rolul sinusului atrial fiind preluat de nodul atrioventricular, amendând tahicardiile atriale.

Dr. Mircea Costinescu- Dar, D-le
Doctor Radu Ciudin, cunoaşteţi vre
un remediu natural care să îmbună
tăţească oxigenarea inimii ?
Iată am aici Gemoderivatul din muguri de Liliac (şi îi desfac cutia, sco
ţând un blister şi demonstrându-i
cum să-l folosească şi să-l recomande
bolnavilor).
Acest Gemoderivat din muguri de
Liliac produce vasodilataţia corona
relor şi este folosit chiar şi în stările
post infarct, aşa că puteţi să-l reco
mandaţi bolnavilor de insuficien
ţă cardiacă, celor cu angor stabil de
efort şi în prevenirea infarctului mi
ocardic.
Pe termen lung este foarte eficace şi
potenţează tratamentul cu Nitraţi
sau cu Preductal.

Dr. Radu Ciudin -Nu mă îndoiesc! Eu am
să vă scriu un articol despre tratamentul cu
remedii naturale în bolile cardiovascularedar,vă rog, nu mă grăbiţi, am nevoie de aproximativ 30 zile ca să vi-l predau.
Îmi iau rămas bun, mulţumind d-lui Dr
Radu Ciudin pentru înţelegere şi timpul acordat.
Aşadar, eu prefer să aplic principiile Medicinii Integrate, asociind medicaţiei alopate remediile naturale, cum ar fi L-Carnitin

Complex cu rol antiaritmic-câte 2 capsule x
3/ zi care trebuiesc luate mai cu seamă de
cei care folosesc antiaritmicile; Co-Q10 forte capsule, deasemeni câte 2 x 3/zi toate
în timpul meselor timp de 3 luni cu o pauză scurtă; apoi Omega 3-Omega 6 Vegetal
care conţine nu numai acizi graşi nesaturaţi
ci şi ulei din seminţe de in, care scad atât
LDL-ul, cât şi VLDL-ul nu numai colesterolul,
deci şi aceste fracţiuni responsabile de evenimentele coronariene opunându-se infarctului de miocard cât şi accidentelor vasculare cerebrale.
Şi întrucât există şi o componentă psihică în acest proces recomand şi capsule
de Passiflora, care dealtfel au şi ele un rol
antiaritmic.
Un remediu important este Uleiul de Cătină cu efect cicatrizant, vitaminizant şi puternic antioxidant, un adevărat izvor de vitalitate
şi energie, pe care eu îl recomand cu prioritate în mai toate afecţiunile mai ales în cele cardiace şi metabolice, câte 15 picături de 2-3 ori
pe zi înaintea meselor, nu mai mult de 3 luni,
cu pauză 2-3 săptămâni; şi bineînţeles Gemoderivatul din muguri de Liliac descris mai
sus câte 2 monodoze pe zi, înaintea meselor
principale.
La fel de important este regimul alimentar, care trebuie să fie normocaloric,
hipolipidic, hipoglucidic şi mai ales total
fără SARE (duşmanul nr.1 al bolnavilor
cardiovasculari); alimentele au sarea lor
de la natură.
Ultima masă de seară va fi la orele
19.00; o masă uşoară - un pahar de lapte cald sau un ceai de plante - de preferinţă tei. Nu consumaţi varză, mămăligă,
mezeluri, alimente care fermentează şi
care împing diafragma în sus, creeând mai ales pentru cei cu cord orizontalizat
- senzaţii de plenitudine şi disconfort digestiv. Evitaţi băuturile alcoolice.
După masa de prânz sau de seară se
recomandă o plimbare uşoară pentru a facilita digestia.Folosiţi în alimentaţie peşte,
zarzavaturi şi fructe proaspete.
Prezentaţi-vă la controalele clinice programate, iar cel puţin o dată pe an trebuie
efectuat un EKG, la nevoie, şi o Ecocardiogramă, un examen Micro,un examen de sangemai ales dacă bolnavul se găseşte sub tratament cu anticoagulante lunar.
Să nu uitaţi să vă luaţi seara, înainte de culcare, medicaţia antihipertensivă sau aritmică după indicaţia medicului Dumneavoastră! Şi câte 2 comprimate
de Passiflora pentru a vă asigura un somn
odihnitor, anulând insomnia cauzată de
consumul de antiaritmice.
Dr. Alexandru Mircea Costinescu medic primar MG/MF - Medic Consiliere Promovare - competenţă Acupunctură,
Homeopatie, Fitoterapeut
Fotoreportaj realizat cu concursul
Spit. Fundeni Cardiologie - Aritmologie
şi a Serv.Cardiologie al Inst. de
Recuperare Medicină Fizică şi
Balneologie
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ABC-ul Naturii

,,Şcoala Arborilor”a împlinit 7 ani!
Am căutat speranţa şi am găsit-o în
verdele frunzelor… Am căutat încrede
rea şi am găsit-o în ramurile ce se în
chinau cerului… Am căutat puterea şi
am găsit-o în scoarţa aspră, asemenea
unor mâini muncite din greu…
Am folosit speranţa în a-i învăţa pe copii
că ei sunt cei care pot proteja natura. Am folosit încrederea şi i-am atras alături de noi pe
toţi cei care cred în forţele lor, iar puterea am
folosit-o în a arăta tuturor că am reuşit să fim
mai buni pentru noi şi pentru toţi cei care vor
să trăiască într-un mediu sănătos şi curat.
Proiectul ,,Şcoala Arborilor” - proiect
de educaţie ecologică- a luat naştere în anul
2003, având drept scop principal implicarea
şi responsabilizarea copiilor si a adulţilor în
protejarea naturii. Şcoala Nr. 190 ,,Marcela
Peneş”, prin eforturile iniţiatorilor proiectului - prof. pentru învăţământul primar Velicu
Florica şi inst. Gheorghe Roxana, dar şi prin
energia şi cooperarea dnei. directoare Niculescu Diana, a reuşit cuprinderea proiectului
în anul 2010 în Calendarul Activităţilor Naţionale Extraşcolare- Anexa F, poziţia 18.
An de an rândurile noastre au crescut, iar
astăzi, în al 7-lea an, suntem peste 9000 de
suflete care au demonstrat că se poate.

În anul 2010 au fost implicate 67 unităţi
şcolare, dintre care în Bucureşti (11 grădiniţe, 37 şcoli, 5 licee şi colegii) şi 14 unităţi şcolare din ţară (judeţele: Argeş, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Gorj , Galaţi, Neamţ, Suceava,
Vaslui)
NUMĂR DE ELEVI IMPLICAŢI
În anul 2003:
În anul 2010:
123 preşcolari
1846 preşcolari
870 şcolari
7330 şcolari
Am avut resurse suficiente: minte, suflet, prietenie, cooperare şi am trecut în fiecare an de la o experienţă la alta. Temele
propuse au fost variate şi s-au bazat
pe implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să
stimuleze interesul pentru pro-
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blemele de mediu. Astfel, temele proiectului,
pe ani, au fost:

2003/2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Arborii-Esenţa vieţii
Salvaţi Natura!
Suntem prietenii Naturii!
Mai mult în mijlocul comunităţii
Grădina noastră
Povestea Copacului nostru
ABC-ul Naturii

Am stimulat creativitatea şi i-am provocat pe elevi să fie investigatori locali ai naturii.
Am folosit eseul fotografic şi afişul tematic în
sensibilizarea oamenilor, expunând lucrările
în sala de conferinţe a Institutului Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină- GeoEcoMar, în perioada
mai-iunie 2010.
Atitudinea prietenoasă faţă de mediu
precedă orice altă activitate ecologică. Prin
intermediul proiectului a fost stimulat comportamentul participativ al elevilor, capacitatea lor de a se angaja în acţiuni, de a interacţiona la nivelul grupurilor (din şcoală şi
din afara şcolii), având posibilitatea să-şi valorifice propriile cunoştinţe referitoare la protejarea mediului înconjurător, manifestându-şi
dorinţa de comunicare, cooperare şi responsabilizare.
Fiecare şcoală implicată în acest proiect
şi-a valorificat aptitudinile şi talentul, combinând materialele într-un mod absolut original. Ghidul pentru îngrijirea plantelor din
curtea şcolii - produsul final al proiectului
anului 2010, a fost pentru copii şi profesori
o modalitate de a dovedi cum, când şi de ce
este bine să protejăm mediul apropiat.

Rezultatele acestui proiect vor fi valorificate ca oportunităţi pentru rezolvarea altor probleme de mediu, prin implementarea
unor noi strategii, de dragul şi în folosul naturii. Şi acest proiect promovează o pedagogie
a valorilor, a relaţiilor, a competenţei şi raţionalizării, a asumării rolurilor şi negocierii.
În cadrul celui de-al 6-lea seminar de
educaţie ecologică, organizat cu sprijinul
domnului Inspector pentru învăţământ primar Ştefan Pacearcă, au fost prezentate strategiile noi de predare, învăţare, evaluare, s-au
expus elementele de originalitate, de creativitate practic-acţională, s-au făcut cunoscute
problemele de mediu, diferenţele de strategii folosite, performanţele obţinute, obstacolele cu care s-au confruntat cei implicaţi, argumentele privind eficienţa proiectului.
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ARC-aşii Şcolii Metropolitane A.R.C. (Academia
Română pentru Copii), în vizită la serele companiei Hofigal SA Bucureşti (mai 2010), învăţând
să descifreze ABC-ul Naturii...

Invitaţii la eveniment (dna. Antoaneta
LĂZĂRESCU - Ofiţer Comunicare şi Regularităţi - în cadrul Primăriei Capitalei, Direcţia de Mediu, dna. Maria CĂLĂRAŞ - Ofiţer
presă în cadrul Primăriei Capitalei, Direcţia de
Mediu; dna. Farm. Gabriela VLĂSCEANU
– Manager Cercetare Dezvoltare, reprezentant al companiei Hofigal Export-Import S.A
şi al revistei “HOFIGAL-Natură şi Sănătate”;
dna. Nicoleta GEAMĂNA, Cercetător în cadrul Departamentul de Ecologie Sistemică şi
Sustenabilitate - Universitatea Bucureşti şi
Coordonator de Programe - EarthVoice; dna.
Dr. Antoneta SEGHEDI, Cercetător principal
I - Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar) au apreciat iniţiativa, efortul, implicarea şi seriozitatea cu
care s-au organizat şi s-au derulat activităţile
în cadrul proiectului.

Cu încrederea că prin fapte bune
se poate dărâma „muntele indiferenţei”, vă aşteptăm să fiţi elevi în
Şcoala Arborilor şi în anul 2011!
Inst. Roxana Gheorghe,
Prof. Florica Velicu
Şcoala Nr. 190 “Marcela Peneş”

Elevii Şcolii cu clasele I-VIII nr. 190 "Marcela Peneş"

Noutăţi fitoterapeutice

“Alexandra”

Gel igienizant pentru mâini
âinile murdare sunt adevărate
focare de infecţie, iar pentru a
ne feri de neplăceri primul pas
este curăţenia. Uneori, nu avem timp
sau acces la apă şi săpun, pe acest teren
făcându-şi apariţia gelurile antibac
teriene, care au ajuns încet, încet să
suplinească metoda tradiţională de
curăţare a mâinilor.

Atunci când atingem diferite obiecte, în
special din spaţiul public, colectăm microbi
care pot transmite boli grave precum hepatita acută virală A, dizenterie, gripă, salmoneloză sau helmintiază. Singura modalitate de a
le contracara este banala combinaţie „apă şi
săpun“, iar ca alternativă, gelul igienizant.
Produsul “Alexandra - gel igienizant
pentru mâini” este destinat curăţării mâinilor fără apă şi săpun, reducând riscul contaminării cu microbi. Conform cercetărilor, gelul igienizant este considerat la fel de eficient
în omorârea microbilor precum spălarea pe
mâini cu apă şi săpun.
Conţinutul în alcool al gelului igienizant
trebuie să fie de cel puţin 60% ca să fie eficient. Acest conţinut alcoolic este dezinfectant
şi justificat pentru rolul său degresant, fără să
deranjeze echilibul chimic natural al pielii, reducând semnificativ răspândirea infecţiilor
gastrointestinale.
Nu doar curăţă şi întreţine, dar şi hrăneşte pielea, datorită conţinutului de glicerină şi
uleiuri esenţiale. Mai conţine: extract de cimbru (Tymus vulgaris), ulei de mentă (Mentha
Piperita).
Cimbrul (Thymus vulgaris) ca înfăţisare,
este total nespectaculos: scund, de nici patruzeci de centimetri înălţime, are flori mici,
de culoare roz-pal, care apar de la mijlocul
verii şi până toamna târziu. Nu este deloc
pretenţios, crescând pe orice fel de soluri şi
cerând cantităţi mici de apă. Sub aceste aparenţe exterioare modeste se ascunde însă o
uimitoare forţă terapeutică. Se pare că cimbrul este una din cele mai puternice plante
medicinale din lume. De altfel, faima lui este
străveche. Pliniu cel Batrân îl menţionează în
scrierile sale, iar medicii greci şi, mai târziu cei
romani, îl recomandau frecvent contra bolilor digestive şi a celor respiratorii. Dacii numeau cimbrul "cinuboila" şi îl foloseau atât în
alimentaţie, cât şi ca remediu. Consacrarea
cimbrului ca medicament a pornit însă din
evul mediu, când arabii au început să fabrice
uleiuri volatile prin distilare. Foarte repede,
uleiul volatil de cimbru a devenit un panaceu
universal, capabil să vindece foarte multe din
molimele care au decimat în nenumărate
rânduri populaţia în acele vremuri.

Componenţii principali: ulei volatil (cu
conţinut mare de timol), tanin, acid cafeic,
flavonoide, triterpenoide. Ca şi utilizări de uz
extern, este recunoscut pentru:
micoze localizate pe unghii (onicomicoze). Uneori, dacă micoza este foarte extinsă, este posibil ca unghia tratată chiar să
cadă şi să crească o unghie nouă, sănătoasă.
micoze localizate la degetele picioarelor (boala piciorului de atlet).
Cimbrul, folosit în special sub formă de
ulei volatil şi de tinctură, este un antimicotic de primă mâna. Acest lucru a fost demonstrat printr-un studiu făcut în anul 2008 de
un colectiv de cercetători sârbi de la Institutul "Sinisa Stankovic" din Belgrad. Ei au testat
cimbrul pe 17 specii de ciuperci parazite şi au
constatat că uleiul său volatil este mult mai
puternic decât un produs de sinteză antifungic, bifonazolul, dar şi decât uleiul volatil al altor plante cu acţiune antifungică demonstrată (menta, chimenul, feniculul).
Menta (Mentha piperita) este una dintre
cele mai cunoscute plante medicinale cultivate pe teritoriul ţării noastre, fiind folosită
din antichitate ca remediu natural în tratamentul afecţiunilor digestive.
Menta este o plantă ierboasă, perenă, foarte rezistentă, care poate fi cultivată atât în grădină, cât şi în ghivece. Mentha
piperita este o plantă de aproape 90 de cm
înălţime, cu rădăcini adânci, pătrăţoase şi
frunze cu tentă purpurie. Florile au culoarea violet-deschis, apar la capătul ramurilor şi înfloresc pe toată perioada de creştere a plantei.
De la mentă se folosesc doar frunzele.
După recoltare, acestea se depozitează în locuri uscate şi întunecate. Proprietăţile terapeutice ale mentei se datorează mentolului,
un ulei volatil care se găseşte în proporţie de
2,5% în frunzele plantei.
Menta are proprietăţi antiseptice (luptă
împotriva infecţiilor), astringente (contribuie
la curăţarea sebumului şi la închiderea porilor), depurative (favorizează eliminarea toxinelor din organism), cicatrizante şi calmante.
Frunzele de mentă conţin mentol, dar şi
alte substanţe cu importante proprietăţi terapeutice, precum tanin (12%, sub formă de
acid cafeic), vitamina C, acizi organici, săruri
minerale şi substanţe antibiotice.
Pe lângă efectele benefice asupra aparatului digestiv, menta combate durerile de
cap şi muşchi, întârzie apariţia menopauzei.
Uleiul de mentă stimulează circulaţia periferică, vindecă şi tonifică pielea uscată.

cimbru

mentă

Ing. chim. Georgeta ALEXANDRU
Ing. chim. Viorica Carabela
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Editorial

- continuare din pagina 1 Spre deosebire însă de aspirina sintetică
comercializată în farmacii astăzi, salcia nu
are nici un fel de efecte secundare neplăcute fiind, din contră, un remediu foarte echilibrat care poate fi folosit pe perioade lungi
de timp. Salcia ne dă un produs care nu are
nici un fel de efecte adverse, cum ar fi fragilitatea vaselor de sânge - care duce la hemoragii interne, scăderea puterii de apărare
a organismului la acţiunea viruşilor, bacteriilor, etc. Extractul din coaja de salcie (salicilolul) din contră, este un remediu foarte
echilibrat, care poate fi folosit pe perioade
lungi de timp.
ACŢIUNI
Din antichitate, salcia şi extractul de salcie sunt folosite intern şi extern fără reacţii
secundare. Intern: antireumatic bun, analgezic bun, antitrombotic, febrifug puternic, sedativ nervos, astringent puternic, hemostatic, coagulant bun, antidiareic bun.
INDICAŢII
Intern: reumatism, gută,
artrită, poliartrită reumatoidă, gripă, guturai, amigdalită,
febră, febră intermitentă, insomnie, dureri de cap, dureri în
general, dismenoree, sindrom
premenstrual, hiperexcitabilitate nervoasă, apetit sexual
exagerat (manifestat prin vise
umede, hiperexcitație, ejaculare precoce), stări de nelinişte şi agitaţie ca urmare a tensiunilor şi stresului, ischemie
cardiacă, predispoziţie spre
infarct, tromboflebită, tromboză (adjuvant).
Extern: stomatite, afte,
spondilită, reumatism, hemoroizi, pentru oprirea secreţiei
de lapte.
Un alt component al SALICILOLULUI
NATURAL este rozmarinul, care conţine, pe
lângă alte substanţe active, salicilol.
ROZMARINUL
Se utilizează extern în paralizii, în dureri
musculare şi are un efect cu totul excepţional
de înfrumuseţare, asupra creierului şi activităţii emoţionale, creşte tonusul psihic, stimulează secreţia gastrică şi reduce balonarea
(este un remediu clasic împotriva balonării).
De aici utilizarea gemoderivatului de rozmarin în „limpezirea creierului” şi, în general, ca
stimulator al activităţii cerebrale.
ACŢIUNI
Intern: antigutos şi antireumatic bun,
antiseptic intestinal mediu, antiseptic respirator mediu, slab stomahic, diuretic mediu,
stimulent puternic al circulaţiei sanguine, activator bun al circulaţiei şi oxigenării cerebrale, tonic general bun.
INDICAŢII
Rozmarinul este indicat de sute de
ani în:
Intern: indigestie, atonie digestivă (în special a stomacului), vomă, colici intestinale,
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inflamaţii dureroase, cronice ale vezicii biliare, diabet, valori crescute ale colesterolului,
insomnie, ameţeli (vertij), dureri de cap, migrene, nervozitate, stări depresive, slăbirea
memoriei, senilitate, palpitaţii, reumatism
articular, celulită, astm, tuse convulsivă, surmenaj fizic şi cerebral, astenie, stări de oboseală cronică, bătrâneţe.
Extern: entorsă, umflături articulare, umflarea gleznelor, dureri reumatismale.”
„Alternative naturale ale aspirinei”,
autori Thomas M. Newmark şi Paul Schulick:
„ŞOVÂRFUL. A fost planta favorită a
medicilor din Grecia Antică, cei care i-au dat
şi numele Oregano = bucuria muntelui (oros
= munte, ganos = bucurie). Ştiinţa modernă
a confirmat fenomenalul efect inhibitor de
COX 2, antioxidant şi antiinflamator al acestei plante”.
Planta este bogată în: ulei volatil, timol,
carvacrol, tanin, principii amare, antocianide, flavonoide, substanţe minerale. Princi-

palele sale proprietăţi sunt: antispastic, sedativ (asupra sistemului nervos central),
bronhodilatator, antiseptic, antispastic,
stomahic, fluidifică secreţiile bronhice.
INDICAŢII
Intern: afecţiuni respiratorii, afecţiuni
stomacale, anorexie, astenie, astm bronhic,
bronşite, colite de fermentaţie, dizenterie, faringite, gastrite hipoacide, insomnie,
stări gripale, stomatite, traheite, tulburări
intestinale, tuse convulsivă.
Extern: afecţiuni dermatologice, arsuri,
dureri de cap, dureri de dinţi, eczeme, gingivite, halenă, otită, parodontoză, răni, crize dureroase reumatice.
Astăzi renaşte minunea terapeutică
obţinută din plante utilizate încă din antichitate: salcie, de data aceasta, asociată cu
rozmarinul şi şovârful. Cele 3 plante descrise anterior au în compoziţia lor, pe lângă
alţi componenţi specifici, SALICILOL, acţionând sinergic.
Salicilina, prin hidroliză enzimatică indusă de emulsină şi diastaze (ca în salivă)
se scindează în glucoză şi saligenină (alco-
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ol o-oxibenzilic sau saligenol). Saligenina,
la rândul său, prin oxidare, produce acid
salicilic, cu notabile proprietăţi analgezice,
antipiretice şi antireumatice.
În scoarţă mai sunt prezenţi printre
alte principii active taninuri, oxalat de calciu, amidon, zaharuri reduse, gumă, ceară,
răşini. Heterozidele salicilice din scoarţa de
salcie au proprietăţi antireumatice, analgezice, febrifuge şi sedative nervoase. Taninurile au acţiune tonică, astringentă, coagulantă şi uşor hemostatică.
După o îndelungată aprofundare a temei, echipa de cercetare Hofigal a reuşit realizarea unui produs nou, disponibil deja în
farmacii: SALICILOL NATURAL, care înlocuieşte acidul acetil salicilic de sinteză cu
un produs nou, fără toxicitate.
Produsul SALICILOL NATURAL –
comprimate (600 mg) este recomandat ca
un remediu natural uşor asimilabil şi benefic pentru calmarea durerilor musculare şi
articulare, a durerilor de cap, în contracturi musculare, pentru
ameliorarea puseelor
reumatice, a proceselor inflamatorii cronice, stări febrile, răceală, stări gripale; pentru
dezinfectarea
căilor
respiratorii, fluidifierea
secreţiilor bronşice şi
calmarea tusei.
Produsul împiedică
agregarea plachetară,
fiind o soluţie naturală
eficientă de combatere a apariţiei unor tulburări cardiovasculare
(atenuează sau scade
riscul de infarct miocardic şi accident vascular cerebral); asigură o
uşoară scădere a tensiunii arteriale.
Este de asemenea, eficace în efortul fizic susţinut (asigură performanţe fizice la
sportivi).
Posedă un efect calmant şi sedativ nervos în stările de angoasă, insomnie.
Produsul SALICILOL NATURAL –
comprimate se prezintă ambalat în blistere de aluminiu/PVC cu câte 10 comprimate
(6 blistere sunt introduse în cutii pliante de
carton însoţite de recomandările de utilizare).
Doza recomandată este, pentru adulţi,
de câte 2 - 3 comprimate de 3 ori pe zi,
după mesele principale. Pentru copiii peste 7 ani se recomandă câte 1 comprimat de
3 ori pe zi după mesele principale. În perioada de sarcină şi alăptare se va manifesta
prudenţă în administrare.
Produsul, ca antiinflamator natural,
este binevenit mai ales pentru cei care au
probleme reumatice de orice natură. Nu
uitaţi că la venirea primăverii sunt condiţii „ideale” de reapariţie a durerilor. Poate fi
luat şi preventiv!

Pagini din istoria farmaciei

OENOTERAPIA – Terapia cu vinuri (partea I)

Vinuri medicinale bazate
pe medicina tradiţională

„Piere ţara care-şi necinsteşte graiul,
biserica şi vinul. Etern va fi poporul român
care apără şi ocroteşte aceste trei tulbură
toare valori. Întotdeauna Doina a ajutat
vinul românesc să fie limpede şi curat, iar
vinul a ajutat Doina să curgă dulce şi tă
măduitoare. Am stat aici, între pocale cu
licoare albă şi roşă, ca între neamuri, ...”
Grigore Vieru, Focşani, 28 iulie 1989

Cultura viţei de vie este o îndeletnicire
milenară care, de-a lungul timpului, a fost
un sprijin important pentru specia umană,
având rol economic, alimentar şi terapeutic.
Viţa de vie se cultivă încă din timpuri străvechi. La români, viticultura şi vinificaţia sunt
ocupaţii cu tra¬diţie puternică şi cu un trecut istoric care se pierde în negura timpurilor. Dovezile scrise, cele arheologice şi legendele - forme primitive de istorie vorbită - fac
dovada practicării acestei nobile meserii încă
de pe vremea dacilor.
Vinul a fost utilizat şi ca factor terapeutic
în diferite boli. Astfel, în vechea Grecie, Hipocrate recomanda consumarea vinului de către cei afectaţi de pneumonie, debilitate fizică, în tratamentul plăgilor deschise şi ca
antidot în muşcătura de şarpe veninos. Dacii cunoşteau formule şi reţete de preparare
unguente folosite în tratamentul bolilor oculare.
În prezent, virtuţile vinului sunt bine cunoscute: revigorant, euforizant, vasodilatator
şi tranchilizant. Vinul are şi o acţiune antivirală, în special împotriva virusului poliomielitic,
a virusului hepatic şi a altor enterovirusuri.
Cercetările specialiştilor au confirmat rolul deosebit al vinului în scăderea colesterolului sanguin. Împiedicarea sau întârzierea
depunerii de colesterol în arterele inimii şi în
arterele cerebrale previne declanşarea unor
boli grave: infarctul miocardic şi hemoragii-

le cerebrale. De asemenea, consumul moderat de vin are ca efect creşterea colesterolului
bun (HDL). Polifenolii conţinuţi de vin protejează pereţii vaselor sanguine.
În funcţie de afecţiuni, puteţi beneficia
de proprietăţile terapeutice ale soiurilor:
albe - Grasa de Cotnari, Pinot gris, Tămâioasa românească, Muscat Ottonel, Feteasca
albă, rosé şi roşii - Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Feteasca neagră, Busuioaca
de Bohotin. Condiţia este ca acestea să fie
cunsumate în cantităţi moderate (1-2 sau
cel mult 3 pahare pe zi, la masă), perioadă
îndelungată de timp şi obligatoriu, dintr-un
vin natural.
Legat de terapia cu vin, cercetătorii au
publicat un studiu în revista „British Medical
Journal”, care susţine că persoanele care consumă cantităţi moderate de vin (1 – 7 pahare
pe săptămână) prezintă o scădere cu 30% a
riscului de a face un accident cerebral. Interesant este că cercetătorii nu au reuşit să stabilească existenţa aceleiaşi
corelaţii la consumatorii de
bere sau de băuturi spirtoase, ceea ce dovedeşte că vinul
este activ, nu alcoolul pe care îl conţine. Multitudinea de proprietăţi îl recomandă şi în
alte afecţiuni. Este favorabil echilibrului celular şi psihic, fiind un bun remediu antistres.
Timp de secole vinul, fie alb, fie rosé sau
roşu, a servit ca bază a maceratelor sau decocturilor terapeutice vegetale. Cercetări recente au pus în evidenţă existenţa în struguri

şi apoi în vinuri, a unor compuşi cu acţiune
terapeutică importantă. De mare interes s-a
bucurat analiza unor polifenoli din vin, în
special flavonoidele, trihidroxistilbenele şi
acizii polifenolici, pentru beneficiile potenţiale pe care le pot aduce sănătăţii umane. Una
dintre proprietăţile cele mai importante ale
acestor substanţe este activitatea lor antioxidantă, care atenuează dezvoltarea aterosclerozei, a bolilor inflamatorii şi a cancerului.
O seamă de cercetări au arătat că resveratrolul – polifenolul prezent în vinul roşu şi
struguri inhibă carcinogeneza multistadială,
inducând moartea apoptică a celulelor canceroase. Astfel, el inhibă proliferarea celulelor
canceroase din tumorile de prostată umană,
printr-un mecanism tipic de apoptoză. De
asemenea, se apreciază că el este principiul
activ din vinurile roşii care reduce riscul apariţiei bolilor cardiace. În plus, resveratrolul are
proprietăţi antiinflamatoare, neuroprotectoare şi antivirale. Alte studii arată că resveratrolul are acţiune potenţială de inhibare
a infecţiei cu virusul HIV la om. Cercetătorii
consideră că aceste studii fac posibilă dezvoltarea resveratrolului sau a derivaţilor lui ca
agenţi chimioterapici.
(continuare în numărul viitor)
Dr. Farm. primar Gabriela Vlăsceanu
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SALICILOL NATURAL

«ASPIRINA NATURALĂ»
- inamicul durerii -

e-a lungul existenţei milenare
a omului, plantele au constituit
principala sursă de supravieţiure,
atât în ceea ce priveşte alimentaţia cât
şi în vindecarea, ameliorarea unor
simptome sau pentru scurtarea duratei
unor boli.
În comparaţie cu medicamentele produse prin sinteză chimică, preparatele obţinute
din plante par să acţioneze mai eficient, sunt
mai bine tolerate de organism, nu sunt toxice
în dozele recomandate şi numai cu totul excepţional declanşează manifestări alergice.

De ce SALICILOL NATURAL!
Aspirina a apărut la începutul secolului
XX şi apoi timp de optzeci de ani nimeni n-a
ştiut cum aceasta reduce durerea.
Sir John Vane descoperă că aspirina scade producţia de hormoni antiinflamatori,
substanţe numite prostaglandine (cunoscute ca fiind produse de enzima ciclooxigenaza-COX).
Misterul acţiunii aspirinei este dezlegat.
Aspirina devine „soluţia” pentru milioane
de suferinzi de artrită sau alte procese inflamatorii şi, astfel începe consumul intens de
aspirină.
Ulterior, s-a dovedit că toate aceste produse prin sinteză chimică (antiinflamatoare)
perturbă sinteza de prostaglandine, dar inhibă şi proprietăţile de echilibrare şi de protecţie a ciclooxigenazelor (COX-1 şi COX-2) cu
riscul apariţiei unor leziuni pe mai multe organe interne importante, însoţite de hemoragii, producând chiar şi moartea.
Spre deosebire de toate „variantele” de
sinteză a numeroase produse comerciale,
produsul SALICILOL nu are reacţii secundare
şi este foarte bine tolerat.
Dealtfel, printre cele mai vechi mijloace
de combatere a febrei şi a durerilor se numără „aspirina naturală”. Efectele ei benefice sunt cunoscute încă din jurul anului 400
î.H. datorită observaţiilor lui Hippocrate considerat „părintele medicinei” care recomanda
utilizarea pulberii din coaja de salcie „pentru
scăderea temperaturii corpului şi diminuarea
durerilor la naştere”.
În 1827 francezul Leroux a reuşit să izoleze din scoarţa de Salix alba principiul activ
numit salicină (glicozida alcoolului salicilic), responsabil de efectele aşazis „miraculoase” ale acestui copac atât de răspândit în natură.
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SALICILOL NATURAL – prin conţinutul bogat
în salicină, acţionează selectiv, trece prin stomac
şi intestin fără să irite mucoasa gastrică şi fără să
determine apariţia unor tulburări funcţionale
ale tractului gastrointestinal. Din ficat unde salicilolul este transformat în acid salicilic, ajunge
în circulaţia sanguină, unde îşi exercită acţiunea
benefică antiinflamatoare, antipiretică şi analgezică, fără să aibă efecte adverse.
Produs 100% natural este un fitocomplex obţinut prin asocierea extractului din
scoarţă de salcie cu extractele de rozmarin şi
şovârf, cu conţinut bogat în salicină, posedă
proprietăţi antipiretice şi antinevralgice, nu
irită tubul digestiv, protejează ficatul, susţine sănătatea tractului respirator şi sănătatea
aparatului cardiovascular.
Compoziţie: un comprimat conţine
400,00 mg extract din scoarţă de salcie (Salix alba), rozmarin (Rosmarinus officinalis), şovârf (Origanum vulgare) şi excipienţi (maltodextrină, talc, stearat de magneziu) până la
600,00 mg.
Acţiune: antipiretică, analgezică, antiin
flamatoare, febrifugă, antireumatică, anti
spastică, antiseptică a căilor respiratorii (nasofaringiene şi traheo-bronşice) şi a mucoaselor
tractului gastrointestinal; sedativă a tusei, fluidifiantă a secreţiilor bronşice şi faringiene;
hemostatică, antiagregantă plachetară (împiedică formarea de trombi vasculari şi diminuează vâscozitatea sanguină), sedativă a sistemului nervos, tonică a organismului.
Recomandări: remediu natural uşor asimilabil şi benefic pentru calmarea durerilor
musculare şi articulare, durerilor de cap, contracturi musculare, pentru ameliorarea puseelor reumatice, a proceselor inflamatorii cronice, stări febrile, răceală, stări gripale; pentru
dezinfectarea căilor respiratorii; fluidifierea secreţiilor bronşice şi calmarea tusei; împiedică
agregarea plachetară-soluţie naturală eficientă de combatere a apariţiei unor tulburări cardiovasculare (atenuează sau scade riscul de infarct miocardic şi accident vascular cerebral);
asigură o uşoară scădere a tensiunii arteriale;
eficace în efortul fizic susţinut (asigură performanţe fizice la sportivi); pentru efect calmant
şi sedativ nervos în stările angoase, insomnie.
Contraindicaţii: nu au fost semnalate
până acum la dozele şi ritmul de administrare recomandate.
Precauţii: în sarcină şi perioada de alăptare numai la recomandarea medicului.
La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se recomandă
consultarea medicului sau farmacistului.
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salcie

rozmarin

şovârf
Mod de administrare:
Adulţi: 2-3 comprimate de 3 ori pe zi,
după mesele principale;
Copii după vârsta de 7 ani: 1 comprimat
de 3 ori pe zi, după mesele principale sau la
recomandarea medicului.
Produsul este un supliment alimentar care nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat şi un mod de viaţă
sănătos .
Formă de prezentare: cutie pliantă din
carton conţinând 40 comprimate (4 blistere
x 10 comprimate / blister).
Condiţii de păstrare: A se păstra la temperaturi sub 25°C, ferit de umiditate şi lumină, în ambalajul original !
A nu se depăşi doza recomandată pentru
consumul zilnic!
A se citi recomandările înainte de utilizare!
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă
pe ambalaj!
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor
mici!
Produsul NU conţine lactoză.
Termen de valabilitate: 2 ani.
Dr. Biolog IULIANA CRIŞAN –
cercetător ştiinţific principal
Departamentul de Cercetare Dezvoltare

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..................................................................................................
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
......................................................................................................................................................................
7. Ce teme şi subiecte ar trebuie să mai abordeze revista HOFIGAL?
......................................................................................................................................................................
8. Care apreciați că ar fi punctele slabe ale revistei?
.....................................................................................................................................................................
9. Alte sugestii
......................................................................................................................................................................
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 Î
n fiecare marţi, între orele 16-17, prezentare Hofigal la

emisiunea “Românul, şeful lui Condurăţeanu” - OTV

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

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

Cardurile de fidelitate
HOFIGAL
se distribuie în farmaciile companiei din Bucureşti
FARMACON
Str. Colţei, nr.7.-tel:021/3141545

CLEOFARM COLENTINA

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

CLEOFARM CRÂNGAŞI

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

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.

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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Detoxifierea
Un subiect real sau o nouă modă? Acesta a fost întrebarea care mi-a fost pusă de
către o persoană apropiată.
Având în vedere ultimele studii şi modul de alimentaţie cotidian, putem spune
că organismul uman începe să acumuleze diferite toxine, încă din jurul vârstei de 20
de ani. Aceste acumulări se datorează faptului că alimentele pe care le consumăm
conţin diferite cantităţi de substanţe cu rol de conservare. Aceşti conservanţi au rolul
de a opri activitatea unor enzime, în aşa fel încât produsele procesate să nu se altereze repede. Conservanţii respectivi îşi continuă activitatea şi în organismul nostru, iar
după o anumită perioadă încep să apară diferite probleme digestive.
Banalele balonări sunt primul semn că în organism au apărut nişte procese de
fermentaţie mai accentuate decât în mod normal.
Nu o să explic în amănunt cauzele care pot să producă anumite acumulări de
substanţe nocive. Cel mai bine ar fi să fac un tabel cu valori ale unor analize, înainte
de tratament şi după tratament, din cazuistica întâlnită de-a lungul anilor.
În tabelul de mai jos veţi găsi cazuri individuale şi tratamentele urmate.
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HOF LIPOMIN - în studiu de
caz la Centrul Medical Hofimed

Parametrii respectivi au fost luaţi ca punct de reper, deoarece sunt cei mai frecvenţi în cazuistică şi am fost uimit când am constatat că vârsta pacienţilor nu este un
factor determinant pentru anumite afecţiuni.
Acest tabel arată încă odată că organismul poate să îşi regleze funcţiile cu ajutorul produselor de tip “supliment alimentar”.

Având în vedere că o sursă prezentă de morbiditate şi
mortalitate sunt şi bolile cardio-vasculare cauzate de dislipidemie şi ateroscleroză, cum sunt de exemplu boala cardiacă ischemică, infarctul de miocard şi accidentele cerebro-vasculare, e nevoie în permanenţă de noi metode de
tratament şi profilaxie. Astfel a fost conceput şi acest supliment, Hoflipomin, pentru a corecta dereglările lipidice, colesterolemia în primul rând. S-a gândit în acest sens
şi un studiu cu colaborarea pacienţilor care au dislipidemie
şi secundar şi o boală hipertensivă. Durata terapiei va fi de
3 luni de zile, cu dozarea colesterolului şi a fracţiunilor lipidice plasmatice, la iniţierea şi apoi la finalizarea celor 3 luni,
precum şi monitorizarea cât mai deasă a tensiunii arteriale,
cel puţin lunar, la Centrul Medical HOFIMED, căruia îi mulţumim pentru colaborarea strânsă acordată pe toată durata acestui studiu. Doza este de 6 comprimate pe zi, câte 2
cp. după fiecare masă de 3 ori pe zi, fără pauze, pe toată perioada celor 3 luni. După cum se vede dorim să observăm
dacă există şi un efect antihipertensiv la acest preparat natural, efect care ar mări considerabil valoarea suplimentului
produs de Hofigal cu scopul de a reduce colestrolemia şi
de a echilibra în mod pozitiv raportul HDL/LDL-Colesterol.
Iniţierea studiului s-a făcut în luna ianuarie 2011, la Farmacia Cleofarm-Colentina, în colaborare cu C.M. Hofimed,
din Şos. Colentina, nr.76. Trebuie ştiut că frecvenţa mare a
bolilor metabolice şi de nutriţie este în continuă creştere
în România, în special obezitatea şi diabetul zaharat, acestea fiind factori agravanţi pentu bolile cardio-vasculare şi
cerebro-vasculare, precum şi factori posibil incriminaţi în
apariţia anarhiei celulare, adică boala canceroasă, atât de
temută în zilele noastre. Trebuie spus că acest produs se foloseşte cel mai bine în asociere cu alte produse naturale, cu
efecte asemănătoare sau sinergice în diverse boli. Astfel se
poate asocia cu Omega 3 (vegetal sau ulei de peşte), Colerd, Redigest plus, Mag-anghinar, Coenzima Q10 în ulei de
cătină, L-carnitin complex, Passisclerotin etc. Pacienţilor cu
diabet zaharat le reamintim că o dietă cât mai bine păstrată de-a lungul timpului este ea însăşi o parte a tratamentului acestei boli cronice şi nu trebuie neglijată nicidecum. De
asemenea pacienţilor cu obezitate, exces de ţesut adipos,
le recomandăm şi cât mai multă mişcare zilnică cu un aport
de lichide adecvat (apă plată şi ceaiuri diuretice-depurative). Pacienţii care folosesc suplimentele alimentare de la
Hofigal nu trebuie să întrerupă schemele terapeutice de la
Medicul de familie ci pot urma în paralel cu medicamentele şi o terapie cu aceste extracte din plante medicinale.
Chiar este nevoie în multe cazuri de o dublă terapie, medicamente şi plante medicinale, pentru a se atinge scopul,
adică un efect terapeutic maximal, cu cât mai puţine efecte adverse. Mulţumim cu această ocazie tuturor pacienţilor care au arătat toată disponibilitatea pentru a participa
la acest studiu, precum şi cadrelor medicale din C.M. Hofimed. Vom reveni cu un articol pe această temă la sfârşitul
celor 3 luni de fitoterapie, adică în lunile aprilie-mai 2011.
Multă sănătate!

Dr. Sorin Mărgineanu
Medic cu competenţă în apifitoterapie
Farm. Farmacon - tel: 0730087680

Emil Cristea - medic specialist M.F.
Farmacia CLEOFARM COLENTINAtel: 0723199454

Vâr
stă
(ani)
48
52
27
64
51
75
78
34
24
61
51
47
49
52
16
25
64
32
25
34

Sex

Parame
trul

Valoare
iniţială
241
210
231
205
298
207
212
161
139
142
139
182
142
137
45
43
51
55
46
42

Valori
Valoare
nor
după
male tratament
120-200
186
120-200
192
120-200
200
120-200
193
120-200
210
120-200
165
120-200
180
30-135
136
30-135
85
30-135
102
30-135
131
30-135
137
30-135
75
30-135
78
20-40
24
20-40
23
20-40
34
20-40
40
20-40
36
20-40
28

Durată
trata
ment
3 luni
1 luna
3 luni
1 luna
3 luni
1 luna
2 luni
2 luni
3 luni
2 luni
2 luni
1 luna
3 luni
3 luni
2 luni
3 luni
3 luni
2 luni
2 luni
1 luna

M
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
F

Colesterol
Colesterol
Colesterol
Colesterol
Colesterol
Colesterol
Colesterol
Trigliceride
Trigliceride
Trigliceride
Trigliceride
Trigliceride
Trigliceride
Trigliceride
Uree
Uree
Uree
Uree
Uree
Uree

64
59
43
56
18
45
31
62
23
82

M
F
M
M
M
F
M
F
M
M

Acid uric
Acid uric
Acid uric
Acid uric
Acid uric
Acid uric
Creatinină
Creatinină
Creatinină
Creatinină

7,2
6,3
7,5
7,1
7,2
6,5
1,4
1,2
1,3
1,2

3,5-7
2,6-6
3,5-7
3,5-7
3,5-7
2,6-6
0.6-1,1
0.6-1,1
0.6-1,1
0.6-1,1

6,1
5,2
5,1
4,2
5,1
3,2
0,9
0,7
1,0
0,8

1 luna
2 luni
3 luni
2 luni
1 luna
3 luni
1 luna
2 luni
1 luna
1 luna

51
36

F
M

Creatinină
Creatinină

1,3
1,2

0.6-1,1
0.6-1,1

0,8
1,0

2 luni
1 luna

Produse utilizate

Mag Anghinar, Hepastim
Omega 3+6 vegetal
Mag Anginar, Armuhep
Hoflipomin
Hoflipomin
Mag Anghinar, Hoflipomin
Omega3+6 (peşte)
Hof lipomin
Hoflipomin, Hepastim
Omega 3+6 vegetal
Depurin, Hoflipomin
Tinctura de păpădie
Menolap, Mag Anghinar
Omega3+6(peşte)
Urzică, Menolap
Depurin
Gemoderivat din muguri de coacăz negru
Menolap, Depurin
Tinctura de brusture, Urzică
Gemoderivat din muguri de coacăz negru,
Menolap
Tinctură de mesteacăn, Urzica
Redigest, Menolap
Urzica, Tinctura mesteacan
Depurin, Menolap
Menolap
Depurin, Urzica, Menolap
Gemoderivat coacaz negru
Urzica, Menolap, Hofisan
Hofisan, Urzica, Depurin
Menolap, Gemoderivat din muguri
de coacăz negru
Urzica, Depurin
Menolap
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O nouă confirmare:

Colesterolul, trigliceridele şi glicemia
mărite pot fi învinse cu produse Hofigal!
Încă o victorie în lupta contra disfuncţiilor metabolice
Un alt apel telefonic, urmat de o consiliere fitoterapeutică, urmată de o cură de trei
luni de tratament cu produse Hofigal, conform reţetei eliberate şi apoi 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, MOMORDICA CHARANTIA şi COLERD.
În luna Noiembrie 2010, se prezintă la cabinetul de consiliere al Hofigalului un pacient de aproximativ 50 de ani, care îşi exprimă dorinţa expresă de urma „un tratament
natural din plante pentru cholesterol şi trigliceride crescute, am 256mg/dL respective 168mg/dL, de asemenea 128mg/dL glicemia şi nu ştiu ce să mă mai fac, ce să mai
iau, ce să mai mănânc. Analizele le-am făcut
în 29.10.2010 la policlinică şi un prieten mi-a
recomandat să vin la dvs. pentru tratament”.
În urma consilierii, coroborând datele anamnestice cu datele clinice şi de laborator, stabilesc diagnosticul de Dislipidemie mixtă, Steatoză hepatică, Supraponderalitate, prescriu
un regim igieno-dietetic, o asociere de produse Hofigal pe care le voi enumera mai jos,
cu recomandarea de a repeta analizele peste trei luni şi de a reveni la control la cabinet.
Peste aproximativ o lună, în Decembrie 2010
mă sună pacientul foarte bucuros şi-mi spune că analizele sunt foarte bune şi că i-a uimit
pe toţi cu acest tratament, toţi vor să ştie ce a
luat de i-au scăzut aşa de repede valorile...Recomand să continue tratamentul până la împlinirea celor trei luni şi să vină la control pentru evaluare şi continuarea cu o nouă schemă
de tratament de întreţinere. Într-adevăr, sosit
pentru control după trei luni, îmi arată bucuros şi victorios rezultatele analizelor: valoarea
cholesterolemiei totale a scăzut la normal:
171 mg/dL, cu normalizarea valorii choles-

terolului rău (de la 160 mg/dL la 107mg/dL)
şi normalizarea raportului dintre cholesterolul bun şi cholesterolul rău, valorile trigliceridelor au ajuns la 125mg/dL (maxim admis
de Kit la 150mg/dL.), iar glicemia de la 128
mg/dL a ajuns la 112mg/dL (maxim admis
de 115mg/dL). De menţionat şi revenirea la
normal a valorilor transaminazelor şi anume
TGP de la 62 UI/l la 33UI/l, TGO de la 49UI/l
la 24UI/l.
În continuare am să vă descriu schema de tratament recomandată în acest caz,
după cum urmează:
MOMORDICA CHARANTIA – 4 com
primate pe zi (2+0+2), administrate în
timpul sau după mesele principale, zilnic, timp de 3luni.
HOF LIPOMIN – 10 comprimate pe

zi (3+3+4), administrate după mesele
principale, zilnic, timp de 3 luni
COLERD – 6 comprimate pe zi (2+

2+2) administrate după mesele principale, zilnic, timp de 3 luni.
OMEGA 3 + OMEGA 6 VEGETAL – 6

capsule pe zi (2+2+2), administrate după
mesele principale zilnic, timp de 3 luni.
COMPLET HOFIGAL ANTIOXIDANT

– 6 comprimate pe zi (2+2+2), administrate după mesele principale, zilnic,
timp de 3 luni.
REDIGEST PLUS – 6 comprimate pe zi

(2+2+2), administrate cu 30 de minute înainte de mesele principale, zinic,
timp de 3 luni.
PROTECTOR HEPATIC FORTE – 6

comprimate/zi (2+2+2), administrate
cu 30 minute înainte de mesele principale, 20 zile lunar, timp de trei luni.
HOF.IMUN – 6 capsule/zi (2+2+2), ad
ministrate după mesesele principale, 20
de zile lunar, după mesele principale.
MAG.ANGHINAR – 4 comprimate/zi (2+

0+2), administrate cu 30 de minute îna
inte de mesele principale, zilnic, trei luni.












Obiectivele acestui tratament sunt următoarele:
l Combaterea tulburărilor metabolice
(hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia),
prin administratrea de HOF LIPOMIN, COLERD, OMEGA 3 + OMEGA 6 VEGETAL, MAG.
ANGHINAR.
l Diminuarea valorilor glicemiei, prin
administrarea de MOMORDICA CHARANTIA,
COMPLET HOFIGAL ANTIOXIDANT.
l Detoxifierea organismului, reglarea
proceselor metabolice, îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, prin administrarea de COMPLET
HOFIGAL ANTIOXIDANT, MAG.ANGHINAR,
l Reglarea proceselor digestive şi îmbunătăţirea absorbţiei principiilor nutritive, prin
administrarea de REDIGEST PLUS., MAG.ANGHINAR, COMPLET ANTIOXIDANT HOFIGAL.
l Stimularea imunităţii prin administrarea de HOF.IMUN, COMPLET ANTIOXIDANT
HOFIGAL
l Detoxifierea şi regenerarea, stimularea
şi menţinerea funcţiei hepatice, combaterea
steatozei hepatice prin administarea de HOF.
IMUN, PROTECTOR HEPATIC FORTE, MAG.
ANGHINAR.
Acest tratament poate fi urmat 3, 6, 9, 12
luni non stop, urmând ca ulterior, în urma investigaţiilor de laborator efectuate pe parcursul tratatmentului, în funcţie de valorile
sangvine ale trigliceridelor, cholesterolului,
glicemiei, să decidem asupra unor dozaje de
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.!!!
- continuare în pagina 46 -
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- continuare din pagina 45 -

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. Tocmai de aceea, la plecare, datorită calităţii serviciilor şi tratamentelor efectuate cu răspundere, profesionalism,atenţie
şi căldură umană, aprecierea cea mai des
folosită de pacienţi este că s-au simţit ca într-o familie.În perioada 1 Noiembrie 201030 Aprilie 2011, puteţi beneficia de superoferta de iarnă-primăvară ce vine cu reduceri
de 20%, astfel, costul unei zile complete de



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!
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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Ce tratamente se pot folosi pentru
Talasemia minor?

Această boală este genetică iar tratamentul se face cronic pentru a rezolva cât
mai bine anemia care apare. Se pot folosi
suplimente pe bază de Spirulină(Se-spirulin, Spirulină cu extract de cătină, Cătinofort,
Complet antioxidant), Ulei de cătină, Flavovit
C, Extravit M.
Dozele zilnice şi pauzele de tratament
sunt în funcţie de rezultatele analizelor de
sânge care se fac cel puţin o dată pe an. Primul pas în investigarea talasemiei este examenul fizic şi antecedentele personale care
constau din:
-simptome
-apartenenţa etnică
-problemele medicale ale rudelor apropiate
-alte probleme medicale ale pacientului
-rezultatele eventualelor analize
sangvine făcute anterior consultului.
În urma testelor se poate
stabili tipul de talasemie. Tes-
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tratament (cazare, trei mese, tratament cu
produse Hofigal, patru proceduri balneare în
baza de tratament, consult balnear şi fitoterapeutic, supraveghere medicală şi balneară) este de 130,63 Roni de persoană (pensionari) şi respectiv 145,14 roni de persoană
pentru salariaţi. Recomand o cură de 14 zile
de tratament fitoterapeutic şi balnear în cadrul acestui Complex, unde pot fi ameliorate o serie întreagă de afecţiuni cronice
reumatice(spondiloză cervicală, discopatie
toraco-lombară, boală artrozică vertebroperiferică, artroză scapulo-humerală, sechele posttraumatice sau post fracturi, afecţiuni digestive cronice, hepato-biliare,colite
cornice, hepatite cronice (etiologie virală,
VHB, VHC), dislipidemii, diabet zaharat, boli
cardio-vasculare (H.T.A., B.I.C., angină pectorală) stabilizate terapeutic,sechele minore
post A.I.T. cu păstrarea funcţiilor neuromotorii, afecţiuni cronice ale căilor respiratorii,
insomnii, nevroze compensate, depresii forme medii, tulburări neurastenice cauzate de
stress prelungit, obezitate la copii, tineri şi
adulţi etc. De asemenea, pot fi oferite pachete de relaxare, recreere şi refacerea forţelor,
pentru revigorarea organismului persoanelor sănătoase. Pentru programări şi informaţii
suplimentare despre acest Complex, vă rog
să sunaţi la 0244-343.296,0244-342975, fax
0244-343.094, între orele 8.30-19.30, de luni
până sâmbătă inclusiv.

tele care ajută la confirmarea diagnosticului
de talasemie sunt:
-numărătoarea elementelor figurate şi
frotiu colorat - se analizează forma, culoarea, numarul şi dimensiunea elementelor figurate; pe baza acestei analize hematologul
poate stabili dacă este vorba de talasemie şi
dacă da, tipul talasemiei şi forma de anemie:
uşoară, moderată sau severă
-teste genetice pentru genele care cauzează talasemia
-teste care determină cantitatea de fier
din sânge (sideremia– fierul din sânge şi feritina – fierul din depozite)
-teste prin care se măsoară cantitatea din
diferitele tipuri de hemoglobină (electroforeza hemoglobinei) – rezultatul ajută la stabilirea tipului talasemiei
-numărătoarea elementelor figurate şi la
alţi membrii ai familiei pentru a stabili dacă
au şi ei talasemie.
Medicii pun diagnosticul de talasemie în
cazurile severe (beta talasemia majoră, anemia Cooley) în primul an de viaţă. Talasemia
majoră este aproape constant de tip beta.
Forma heterozigotă a talasemiei alfa este in-
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compatibilă cu viaţa. Rareori există combinaţii de alfa şi beta talasemie, bolnavii fiind heterozigoţi pentru fiecare dintre cele două.



entru o dermatită cronică, cu usP
căciunea pielii şi mâncărime ce puteţi recomanda?

Dermatitele se împart în: alergice şi de
contact. Se mai pot distinge dermatite de natură fizică şi chimică. Primele sunt provocate
prin frecare (rosături, bătături, iritaţii), iar celelalte prin acţiunea energiei provenită de la
radiaţii (solare, roentgen etc).
Unele dermatite sunt de scurtă durată şi
nu lasă urme pe tegument. Altele - toxidermiile, sindromul Lyell etc.- pot duce la modificări, iar uneori, chiar la moarte.
Dermatita medicamentoasă este una
dintre frecventele afecţiuni ale pielii, cu caracter inflamator, care apare în timpul aplicării locale, în scop terapeutic, a unor produse
medicamentoase (antibiotice, sulfanilamide
etc). La unii oameni, ele provoacă arsura, umflarea ţesuturilor moi, durere, în urma acţiunii îndelungate a excitantului, şi se formează

Cititorii întreabă, medicul răspunde

dermatita cronică, însoţită de apariţia unei
infiltrări moderate şi a exfolierii.
Prin tratarea dermatitei medicamentoase
se înlătură cauza care a generat-o şi se indică o terapie antialergică nespecifică, cuprinzînd inclusiv preparate de origine vegetală.
In caz de evoluţie subacută şi cronică, se recomandă folosirea plantelor medicinale. Se
pot folosi plante cu acţiune antiinflamatorie şi antialergică, antioxidantă, emolientă,
vitaminizantă. Utilizaţi pentru uz intern Gemoderivate din muguri de Ulm, Nuc şi Coacăz Negru, Ulei de cătină, Spirulină, Flavovit
C, Omega 3 vegetal sau Ulei de peşte. Extern
puteţi folosi Uleiul de cătina şi Uleiul volatil
de levănţică. De asemenea sunt foarte utile
suplimente cu efect detoxifiant: Depurin, Redigest plus, Complex detoxifiant natural, Menolap, Protector hepatic –cafea instant.



m frecvent palpitaţii, sunt hiperA
tensiv şi am o cardiopatie ischemică. Ce se poate face ca să mai reduc
din palpitaţiile de la inimă?

Ritmul cardiac se află sub dependenţa a
doua sisteme reglatoare:
- unul extracardiac (sistemul simpatic şi
parasimpatic);
- altul intracardiac (ţesutul specific). În
mod normal, impulsul sinusal, care activează
atriile şi ventriculii, ia naştere în nodulul sinusal , care emite stimuli cu o frecvenţă de 60 80/min. Nodul sinusal imprimă inimii ritmul
său, pentru că emite stimulii cu cea mai ridicată frecvenţă, dar şi celelalte zone ale tesutului specific pot emite stimuli. Nodul atrioventricular produce ritmul numit nodal, iar
fasciculul His, ritmul idioventricular.
Toate aceste ritmuri cu origine extrasinusală sunt numite ritmuri ectopice (heterotope).
Tulburările de ritm se clasifică în tulburări
în formarea stimulilor şi tulburări în conducerea stimulului. Tulburările în formarea stimulilor sunt tahicardiile şi bradicardiile sinusale
şi ritmurile ectopice sau extrasinusale (extrasistole, tahicardii paroxistice, flutter, fibrilaţie
atrială).
Tulburările în conducerea stimulilor se
numesc blocuri.
Diagnosticul tulburărilor de ritm se poate pune uneori clinic, alteori(cel mai frecvent)
este necesar un examen electrocardiografic
pentru confirmarea cât mai exactă a suferinţei.
Se pot folosi suplimente ca: L-carnitin
complex, Passisclerotin, Păducel, Coenzima
Q10 forte sau forte plus. Puteţi folosi şi gemo-

derivatele din muguri de Arin Negru, Păducel şi Liliac.



edicul de familie mi-a spus că am
M
o gastrită veche sau un ulcer. Ce pot
lua ca tratament natural?

Gastritele cronice sunt procese inflamatoare ale straturilor mucos şi submucos ale
pereţilor gastrici, care duc la diminuarea secreţiei gastrice, pe care o asigura sistemul
secretor reprezentat de glandele gastrice ce
secretă acid clorhidric şi pepsină. Afecţiunea
este legată de vârstă şi se pare că la 25% din
persoanele trecute de 40 de ani si 66% din
cele trecute de 60 de ani se constata aspecte de gastrită la examinările morfopatologice (examenul microscopic al mucoasei gastrice), dar numai parte din ei au simptome
clinice. Gastrita este fie primară (de sine stătătoare), fie de însoţire a altor boli digestive,
ca ulcerul gastro-duodenal, polipii gastrici,
cancerul gastric. Alimentaţia neraţională cu
mese neregulate şi reci, gastritele acute, supraalimentaţia care dilată stomacul, condimentele, fumatul, alcoolul, grasimile prăjite,
soluţiile foarte sărate sau foarte dulci, uremia,
diabetul, medicamente ca aspirina, fenilbutazona, antibioticele pot să determine apariţia gastritei. De asemenea, incompetenţa pilorului cu refularea sucului biliar şi pancreatic
o vor favoriza. Gastrita are ca simptomatologie durerea difuză epigastrică, sub formă de
greutate postprandială, fără periodicitate, cedează greu la antispastice, se accentuează la
enervări. Secreţia gastrică fiind scăzută cantitativ şi foarte puţin acidă, pînă la anacidă în
formele avansate, va favoriza prezenţa şi dezvoltarea bacteriilor şi aparitia diareei.În anemia pernicioasă (sau anemia Biermer) există
o gastrită cronică, cu dispariţia totală (atrofia)
a glandelor gastrice, denumită gastrită atrofică.În toate formele de gastrită cronică secreţia este scăzută, de la uşor pînă la sever compromisă. Trebuie evitat termenul de gastrită
cronică hiperacidă, deoarece marea majoritate a gastritelor având secreţia gastrică diminuată prin atrofia sistemului glandular. Evoluţia lor de la gastrită uşoară superficială pînă la
atrofia gastrică se face în timp de aproximativ 15-20 ani. Se cunoaşte predispoziţia gastritelor atrofice pentru cancerul gastric, boala
fiind considerată cu risc crescut pentru cancer gastric şi necesitând două examinări radiologice şi cel puţin o fibrogastroscopie pe an.
Bolnavii trebuie să se prezinte la medic îndată
ce au simptomele amintite, iar după diagnosticarea afecţiunii să facă controalele periodi-

ce amintite. Se recomandă: evitarea fumatului, alcoolului, condimentelor puternice şi
în exces, a meselor neregulate, a mâncărurilor neîncalzite, reci, a afumăturilor, rântaşurilor, sosurilor. Se menţine indicaţia unor mese
mici şi repetate. Vor fi controlate medicamentele pe care le ia bolnavul (drogurile ulcerogene-producătoare de ulcer). Ca suplimente
HOFIGAL puteţi lua: Reglacid, Redigest sau
Redigest plus, Lemn dulce, Protector hepatic
forte, Ulei de cătină, Ulei de peşte, Omega 3
vegetal. Ceaiurile se recomandă neîndulcite,
ca infuzie din: Sunătoare, flori de Salcâm, Muşeţel, Mentă, Roiniţă.



m bronşită cronică de peste 10 ani
A
şi aş dori şi un tratament natural cu
plante. Ce îmi puteţi recomanda?

Bronşita cronică este o afecţiune de durată a căilor respiratorii, caracterizată de
prezenţa constantă a reflexului de tuse şi a
expectoraţiei timp de minim 3 luni pe o perioadă consecutivă de 2 ani.
Principalul factor de risc al afecţiunii îl
constituie fumatul. Bronşita cronică poate să ducă la bronşita obstructivă cronică,
emfizem pulmonar sau carcinom bronşic cancer pulmonar. Prevalenţa bolii este de trei
ori mai mare în rîndul bărbaţilor faţă de femei, iar riscul general de boală creşte o dată
cu vîrsta.Tusea cronică poate fi declanşată de
diferite patologii, care, datorită faptului că
au o simptomatologie foarte asemănătoare, dar variază din punct de vedere etiologic,
sunt desemnate prin denumirea generică de
bronhopneumopatii obstructive cronice
(BPOC - boli pulmonare /bronhopneumonii
obstructive cronice). Bronşita cronică simplă,
cu toate că nu se caracterizează prin îngustarea bronhiilor, este inclusă în acest grup de
afecţiuni, deoarece poate duce la bronşita
obstructivă cronică.
Puteţi lua suplimente naturale cu rol antiinflamator, antioxidant, antiseptic: Gemoderivate din muguri de Coacăz Negru şi Arin
Negru, Flavovit C, Complet antioxidant, SeSpirulin, Protein Forţă, Ulei de cătină, Uleiuri
volatile în miere, la monodoze: busuioc, cimbru, levănţică.
Infuziile din plante medicinale sunt recomandate zilnic, calde, îndulcite cu miere (Pătlagină, Tei, Ciuboţica cucului, Lemn dulce).
Dr. Emil Cristea,
Medic specialist M.F.
Cleofarm Colentina
- 07300.876.92.
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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 *
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. Stefan Stanca, nr.9, 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
021-212.18.93
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
0730.087.700
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
0721.222.060
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

De Mărţişor,
multă sănătate,
frumuseţe şi bucurie!
Ştefan Manea

