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Echinavit C

Editorial

Importanţa plantelor
în viaţa şi sănătatea
noastră
Există pe acest Pământ, cu excepţia dragostei,
ceva mai frumos decât o floare?





F
ără plante nu am putea respira
şi nu am avea ce să mâncăm...
e dosul fiecărei frunze, un
P
milion de „buze” (programul
de respiraţie) se străduiesc să
absoarbă CO2 şi să expire O2.

S-a calculat că 75 de milioane de
km2 de ţesuturi vegetale realizează miracolul fotosintezei, produc oxigenul şi
furnizează hrana pentru oameni şi animale. Din cele 375 miliarde de tone de
hrană care se consumă anual, partea
cea mai importantă provine din plante, care îşi iau hrana din aer şi din sol cu
ajutorul soarelui; restul de la animale,
care şi ele, sunt dependente de plante.
Alimentele, băuturile şi medicamentele le avem, direct sau indirect,
tot datorită plantelor (inclusiv medicamentele de sinteză sunt copiate după
modele naturale). Plantele ne oferă
amidon, grăsimi (uleiuri vegetale), micro şi macroelemente, ceară, proteine,
vitamine, celuloză.
După ani de cercetări şi studii, lumea ştiinţifică (inclusiv analiştii economici) a ajuns la concluzia că “agricultura este cheia prosperităţii oricărei naţii”.
În mod instinctiv, valoarea spirituală a plantelor ne conferă o mare satisfacţie. Oferite de obicei femeilor, cu
sau fără motiv, florile ne bucură pe toţi,
dau viaţă şi culoare evenimentelor din
viaţa noastră. Casele şi grădinile cu
flori sunt visul oricărui om.
Aristotel spunea că „plantele sunt înzestrate cu suflet, dar nu şi cu senzaţii”.
De-a lungul timpului opinia lui a fost acceptată, iar Darwin a demonstrat că fie-

care cârcel al unei plante se mişcă independent de ceilalţi – pe drumul cel mai
scurt. Biologul austriac Raoul France a
emis ipoteza că plantele se mişcă şi ele
la fel ca animalele: rădăcinile plantelor
se înfig în sol explorându-l, mugurii şi ramurile descriu cercuri precise în aer. Radicelele sunt asemănate cu viermişorii
– Darwin le compară cu celulele nervoase cerebrale – se înfig în sol şi merg spre
centrul pământului în căutare de apă, direcţionate de forţa gravitaţională.

Ştiaţi că…
O plantă de secară are circa 13 milioane de radicele, echivalentul a
peste 600 de kilometri? Puful de pe
radicele (cca. 14 miliarde de particule), însumat, ar da cam 10.000 km, adică aproximativ distanţa care separă cei
doi poli ai pământului.
Celulele cu care se înfige planta în
pământ se uzează şi mor în contact cu pietrele, rocile, dar sunt înlocuite imediat? Hrana trece din celulă în
celulă până la frunze.
Rădăcina funcţionează ca o pompă; aspiră şi pompează apa (dizolvant universal)?
Frunzele unei plante elimină tot
atâta apă cât un om prin porii pielii sale o zi întreagă (transpiraţie)?
Un mesteacăn absoarbe prin rădăcinile sale până la 40 litri apă zilnic?
Cânepa eliberează oxigen cât 4,5
ha pădure?
Un cârcel face un ocol complet în
aer în exact 67 minute, iar dacă întâlneşte un suport, în 20 secunde se în-

Dipl. Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

vârte în jurul lui? În mişcarea sa cârcelul poate determina distanţa cea mai
apropiată la care se găseşte un corp de
care se poate agăţa…
Plantele folosesc multe tertipuri
pentru a se apăra de duşmani:
se acoperă de spini;
 au gust amar sau toxic la suprafaţă;
simt care furnici le fură nectarul şi îşi închid florile când acestea urcă pe ele;
salcâmul din contră, găzduieşte furnicile pentru a-l apăra de insectele
care îl deranjează.
nucul emite o naftochinonă toxică
(juglona) care impiedică dezvoltarea şi creşterea altor plante la „umbra” lui. Există totuşi şi plante rezistente la juglonă: fagul, arţarul şi
mesteacănul.
Unele plante trăiesc în mlaştini şi
nu-şi pot asigura hrana, devenind carnivore. Există peste 500 de varietăţi
de plante carnivore, dintre care unele pot fi folosite în culturile eco – bio,
distrugând dăunătorii. Darwin a descoperit că o astfel de plantă intră în acţiune numai atunci când este “vizitată”
de vietăţi a căror greutate este a 30-a
parte dintr-un miligram.
- continuare în pagina 40 -
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Agricultura ecologică,
o resursă pentru România
ructe mari şi foarte aspectuoa
se, toate de aceeaşi mărime.
Legume extrem de colorate
şi apetisante, cu acelaşi aspect de
poză decupată dintr-o revistă. Aţi
recunoscut în cuvintele anterioare o
imagine comună în supermarket-uri.
Majoritatea consumatorilor din Ro
mânia au ajuns să observe că, de cele
mai multe ori, aceste legume şi fructe
sunt cam fade, de cele mai multe ori
nu au aproape nici un gust şi cu atât
mai puţin parfumul natural cu care
eram obişnuiţi.
Foarte multe firme încearcă să îşi atragă
clienţii prin reclame înşelătoare, trâmbiţate
pe toate drumurile, la produsele alimentare cu aditivi chimici pe care le comercializează şi despre care afirmă în mod mincinos că
sunt… "ca la mama acasă". Acest fapt este,
în realitate, reflexul mimetic, comercial al tot
mai insistentei cereri din partea consumatorilor din toate ţările pentru o hrană sănătoasă.
Devine tot mai evident că revenirea la o
agricultură ecologică, în care nu se utilizează
chimicale extrem de dăunatoare pentru sănătate reprezintă o disperată nevoie. Treptat şi
consumatorii din România au ajuns să înţeleagă că ambalajul strălucitor şi pretenţiile de curăţenie nu ţin loc de calitate.
Uniunea Europeană a început să includă
în legislaţia sa şi obţinerea produselor vegetale sau animale prin procedee ecologice şi îi încurajează, mai mult sau mai puţin, pe cei care
doresc să practice o astfel de agricultură. Revenirea la aceste procedee nu este însă simplă, întrucât regulile sunt foarte stricte, astfel
încât produsul final să fie într-adevăr complet
ecologic. (sursa: www.ecolife.ro)

Ce înseamnă, deci,
agricultura ecologică?
Agricultura ecologică (termen similar cu
agricultura organică sau biologică) este un
procedeu modern (în realitate, vechi de când
lumea) de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce alimente prin utilizarea
acelor tehnologii care se apropie cel mai mult

de legile naturii - şi care nu utilizează fertilizanţi şi pesticide de sinteză, stimulatori şi regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi
sisteme intensive de creştere a animalelor.
Agricultura ecologică se deosebeşte astfel fundamental de agricultura convenţională.
Procesul şi procedurile de obţinere a produselor ecologice sunt reglementate de reguli şi
principii de producţie stricte, care pleacă de
la calitatea pe care trebuie să o aibă pământul şi până la obţinerea efectivă a produsului

da pe care cultivatorii, fermierii, o au la dispoziţie pentru adaptarea la regulile de producţie ecologică.
Durata perioadei de conversie în producţia vegetală şi apicultură este de:
 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;
2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;
1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale.

final. Rolul acestui sistem agricol este acela de
a produce hrană mult mai curată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar
în deplină corelaţie cu conservarea şi menţinerea mediului.
Organismele modificate genetic şi derivatele lor sunt absolut interzise în agricultura
ecologică, fiind extrem de dăunătoare pentru sănătatea oamenilor şi pentru biodiversitatea speciilor.
Respectarea regulilor şi a principiilor agri
culturii ecologice, reglementate prin legislaţia
naţională, respectiv controlul întregului lanţ
de obţinere a unui produs ecologic, de la pământ şi până la produsul final, se face de către
organisme de inspecţie şi certificare care eliberează certificatul de produs ecologic.

Eticheta unui produs ecologic va cuprinde în mod obligatoriu sigla "AE", ce reprezintă pentru consumatori o garanţie a faptului
că produsul ce poartă această siglă este obţinut prin agricultură ecologică. Utilizarea îngrăşămintelor ecologice nu este condiţionată
de momentul aderării, pentru că legislaţia din
acest domeniu este armonizată cu legislaţia
comunitară. Una dintre regulile de producţie
în agricultura ecologică este aceea că fermierii care cultivă pământul după metodele ecologice trebuie să folosească numai îngrăşămintele permise în agricultura ecologică.
Lista substanţelor a căror utilizare este
permisă în agricultura ecologică se regăseşte
în Anexa nr. 2 la HG nr. 917/2001. Utilizarea în
agricultura ecologică a îngrăşămintelor, a pesticidelor, precum şi a ingredientelor care nu
sunt cuprinse în această listă este interzisă.

De la agricultura
convenţională la cea
ecologică
Trecerea de la agricultura convenţională
la cea ecologică nu se face brusc, ci prin parcurgerea unei perioade tranzitorii, numită
"perioadă de conversie". Aceasta este perioa-

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

În vederea valorificării produselor ecologice, producătorul se va adresa firmelor ce au
în activitate comercializarea produselor ecologice şi îşi va afişa oferta pe site-ul ce cuprinde cererea şi oferta de produse ecologice:
http://www.agricultura-ecologica.ro.
Produsul agro-alimentar ecologic trebuie să fie însoţit de certificatul de produs ecologic, în original, emis de un organism de inspecţie şi certificare aprobat de MAPDR.
Exportul se face în conformitate cu prevederile legislaţiei interne privind exportul produselor agroalimentare şi cu acordurile şi convenţiile din domeniu la care România este parte.
Farm primar Gabriela VLĂSCEANU
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CEAI ECOLOGIC DE coacăz negru
•Doze x 1,00 g
Produsul CEAI ECOLOGIC DE COACĂZ NEGRU este un supliment
alimentar predozat obţinut din frunzele plantei Ribes nigrum (coacăz negru), fam. Grossulariaceae.
Coacăzul negru este un arbust tufos, indigen, microfanerofit, întâlnit
pe soluri argilo-lutoase, în păduri şi tufişuri, lunci, zăvoaie, în regiunile deluroase şi muntoase din părţile nordice mai reci din Transilvania şi Moldova. Se mai numeşte agriş negru, coacăză neagră, pomişoară neagră, smordin, smordina neagră, strugurei negri.
In Europa se cultivă de aproximativ 400 de ani, mai ales în regiunile vecine Mării Baltice (Danemarca, nordul Germaniei, Scandinavia) şi în
Olanda. În sec. XVI a fost transportat peste Canalul Mânecii. În 1757 englezii îl foloseau la prepararea vinului. Pe continentul american a ajuns în jurul anului 1630. Astăzi este cultivat pe suprafeţe întinse în Anglia, Polonia,
Germania, Franţa, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Olanda.
În România se cultivă pe suprafeţe întinse.
Compoziţie chimică
Fructele conţin zaharuri, acizi organici – (citric, malic) , proteine, calciu,
fier, fosfor, potasiu, sodiu, zinc, cupru, clor, fluor, caroten, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, (de 3-4 ori mai bogate decât portocalele şi lămâile),
vitamina PP, B6, bogate în antociani şi flavonozide.
Frunzele conţin taninuri, rutozid, vitamina C, cantităţi mici de ulei volatil. Fructele se consumă în stare proaspătă , congelate sau prelucrate sub
formă de suc, compot, marmeladă, gem, jeleu, lichior, vin.
Proprietăţi terapeutice
Principiile active din frunze au acţiune diuretică. Cele din fructe au
efect tonic general; depurativ, creşte acuitatea vizuală, sudorific în afecţiuni febrile, pectoral în tuse, angine, laringite.
Au acţiune favorabilă în afecţiunile gastrointestinale: ulcer duodenal,
gastrite, colite, afecţiuni hepatobiliare, nefrite, insuficienţă cardiacă, respiratorie, ateroscleroză, scorbut, oboseală, surmenaj.
Conţinutul ridicat de taninuri, rutozide, vitamina C, săruri de potasiu,
flavone, ulei volatil conferă ceaiului ecologic de coacăz negru proprietăţi
diuretice, de stimulare a circulaţiei limfatice şi venoase, antiinflamatorii
(conţinutul în flavone), stimulează eliminarea acidului uric din sânge, are
acţiune antihipertensivă, efecte benefice antireumatice, stimulează sistemul hematopoietic.
Se recomandă ca supliment alimentar pentru îmbunătăţirea regimului igieno-dietetic în migrene, edeme, tuse spastică, gută, hipertensiune
arterială, artrite, anchiloze, tulburări premenstruale şi cele specifice debutului menopauzei, litiază renală, tulburări cardiovasculare, anemie, stări febrile.
Mod de administrare
Ceaiul ecologic de coacăz negru se prepară din 2 plicuri x 1,0 g la
250 ml apă fierbinte, prin infuzare timp de 10-15 minute. Infuzia se consumă neîndulcită, călduţă sau rece, de 3-4 ori pe zi între mese sau ori de
câte ori este necesar.

CEAI ECOLOGIC DE ECHINACEA
•Doze x 1,00 g
Produsul CEAI DE ECHINACEA, este un supliment alimentar predozat obţinut din florile şi frunzele plantei Echinacea purpurea. Moench. familia Asteraceae.
Florile şi frunzele plantei prezintă o importanţă deosebită în medicina
naturală, planta fiind utilizată în terapia tradiţională.
Compoziţie chimică
Studiile efectuate asupra plantei au arătat că unul dintre principalii
componenţi ai echinaceei este echinacozida, un acid cafeic care aparţine
grupei de substanţe a acidului cicoric, prezent şi el în plantă. Ambii au proprietăţi antivirale. Echinacozida e activă contra bacteriilor, stimulează salivaţia, transpiraţia, cicatrizarea leziunilor, vasele limfatice şi rezistenţa sistemului imunitar.
Echinacea mai conţine echinaceină, rezină, uleiuri esenţiale, acizi
graşi, substanţe amare, inulină, betaină, acizi fenolici, polizaharide, alte zaharuri, fitosterină, compuşi amidici.
Proprietăţi terapeutice
Uleiurile esenţiale, flavonoidele şi diferiţi acizi graşi nesaturaţi (alchilamidic) au efect asupra sistemului imunitar, iar acizii graşi au şi efect antiinflamator. Există dovezi ştiinţifice ale eficacităţii componentelor echinaceei, deşi cercetătorii nu au reuşit încă să descopere de ce şi cum acţionează
Echinacea în organism.
Cercetările s-au ocupat şi de eficacitatea echinaceei ca imunostimulatoare a sistemului imunitar. De această activitate, observată “in vitro”
utilizând testul “clearance” al carbonului sau testul asupra granulocitelor,
sunt responsabile polizaharidele existente în compoziţia plantei.
Multe cercetări ştiinţifice au demonstrat efectul pozitiv al echinaceei
asupra sistemului imunitar. Echinacea manifestă eficacitatea sa nu numai
prevenind răceala în perioada de iarnă (60% dintre persoanele care au fost
pretratate cu echinacea nu au răcit, în timp ce 40% din grupul placebo a
evitat tusea şi răceala), tratate când virusul era deja instalat. Pe lângă aceasta, eficacitatea s-a relevat şi contra agenţilor patogeni mai gravi ca de exemplu fungii (Candida albicans) sau la terapia complementară în tratamentul
cancerului (în stadii determinate se pare că are efecte antitumorale).
De asemenea, echinacea are efecte cicatrizante prin stimularea producerii fibroblastelor. Studiile mai recente au ajuns la concluzia că această
plantă cu efect imunostimulator acţionează şi în numeroase alte dereglări
combinate cum ar fi: infecţii acute şi cronice de origine virală sau bacteriană ale căilor respiratorii, predispoziţia la infecţii cu o debilitate temporară de apărare a organismului, infecţii cutanate bacteriene, diminuarea patologică a numărului de leucocite după o radioterapie sau chimioterapie
cu citostatice.
Mod de administrare
Ceaiul ecologic de Echinacea se prepară din 2 plicuri x 1,0 g la 250 ml
apă fierbinte, prin infuzare timp de 10-15 minute. Se consumă de 2-3 ori
pe zi între mese. În perioadele reci ale anului, când există riscul de apariţie
a infecţiilor gripale, se poate folosi până la 1 litru de ceai pe zi ca imuno
stimulator general.

- continuare în numerele viitoare -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Mai / Iunie 2011 l

3

Sfaturi fitoterapeutice

Protecţia sistemului
digestiv cu ajutorul
remediilor naturale
şa cum v-aţi obişnuit, de fie
care dată, în revista noastră
se vor găsi sfaturi, care să
vă ajute în diferite situaţii.
Cititorii mai vechi ştiu acest lucru,
însă pentru persoanele care nu au
apucat să citească numerele prece
dente, este necesar să recapitulăm
diverse situaţii în care vă puteţi afla
dumneavoastră sau cunoscuţi de-ai
dumneavoastră.
De obicei unele persoane ţin post înainte de sărbători, pentru a se purifica trupeşte, printr-o dietă exclusiv vegetariană,
însă acest lucru poate să constituie, uneori, un factor declanşator pentru diverse
simptome, în momentul în care se întinde
masa, pentru sărbătoare. Indiferent de dieta pe care aţi ţinut-o este posibil să apară, totuşi, situaţii în care sfaturile pe care le
veţi citi vă vor ajuta.
Voi începe să enumăr cele mai frecvente simptome, care pot să apară după ce aţi
mâncat, mai mult sau mai puţin. Proteinele
care se găsesc în carnea de miel sunt uneori
mai greu digerabile, deoarece sunt ingerate
doar cu ocazia aceastor sărbători.
Fiecare aliment pe care îl introducem în
organism declanşează un lanţ enzimatic specific, iar aceasta este explicaţia pentru care
copiilor mici, li se diversifică treptat alimentaţia.
În cazul adulţilor, lanţurile enzimatice
sunt active, însă nu pot produce îndeajuns
de multe enzime, pentru o cantitate mare de
alimente rare. În cazul nostru alimentul rar îl
vom numi carne de miel.
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Ca să revin la enumerarea simptomelor,
cel mai frecvent ar fi balonarea.



Balonarea gastrică se manifestă de
obicei în momentul în care cantitatea
de alimente este mult prea mare, faţă de cantitatea de enzime şi săruri biliare, produse de
organism.



Balonarea abdominală se produce la
nivelul colonului, datorită unui proces
de fermentaţie excesiv. Această fermentaţie
nu este obligatoriu să fie cauzată de alimente
vegetale, deoarece chiar şi o cantitate mare
de proteine animale, pot să declanşeze aşanumita putrefacţie, deoarece proteinele nu
s-au digerat bine în porţiunile anterioare ale
tractului digestiv.



Arsurile. Arsurile gastrice apar de obicei abia a doua zi, după un exces, mai
mic sau mare, alimentar.



Senzaţia de greaţă. Această senzaţie
apare ca o reacţie de apărare a organismului, ca şi când ar vrea să ne spună că nu
mai are nevoie de alimentul respectiv.



Durerile de cap. Aceste dureri au diverse cauze. Dacă apar ca urmare a
unei mese copioase cauza ar fi o lipsă de oxigen sau o reacţie a colecistului.



Senzaţia de lipsă de aer. Cel mai des
această senzaţie de lipsă de aer se datorează balonării, deoarece presiunea abdominală crescută, exercită o presiune ascendentă
asupra diafragmei, iar volumul toracic se diminuează. Prin urmare plămânii nu au cum să se
mai destindă atât de mult, iar oxigenarea nu
se mai produce în parametrii obişnuiţi.

Sfaturi fitoterapeutice



Constipaţia. De obicei în cazul exceselor alimentare nu prea este posibilă,
totuşi dacă este prezentă înseamnă că la nivelul colecistului (fierea) nu se efectuează un
drenaj suficient de bun, pentru cantitatea de
alimente.



Scaunele moi sau apoase (diareea).
Aceste scaune moi sunt destul de frecvente în cazul în care excesul de proteine şi
lipide, de origine animală, se face după o perioadă de dietă vegetariană (post).



Indigestia. Acesta poate să apară mai
ales atunci când cantitatea de enzime digestive şi săruri biliare sunt insuficiente, faţă de cantitatea de alimente ingerate.
Chiar dacă nu aţi mai avut până acum astfel
de probleme, uneori acestea îşi pot face apariţia fără să dea nici un fel de semnal de avertizare.
Cam acestea ar fi simptomele cele mai
frecvent întâlnite în cazul schimbării bruşte a
dietei sau în cazul unui exces alimentar deosebit faţă de normal.
În rândurile de mai jos voi prezenta câteva produse care vă pot fi utile în cazul simptomelor prezentate anterior.



Redigest - este un supliment alimentar care conţine enzime, cu rol în îmbunătăţirea digestie, şi extract de armurariu, cu rol
protector hepatic.
În mod normal acest produs se administrează după masă deoarece conţine enzime, iar acestea ar putea fi anihilate în cazul în care aciditatea gastrică este un pic
mai mare. Ca mod de administrare poate
fi folosit şi înainte de masă în cazurile de
diaree, fiind folosit ca reglator al tranzitului intestinal.






Redigest Plus - are o combinaţie

mai complexă şi de obicei se administrează înainte de masă acţionând ca un pansament gastric şi reglator al funcţiei digestive. În unele situaţii se poate lua după mese
în funcţie de produsele asociate şi simptomatologie.

Reglacid - acţionează ca un antiacid,
formula fiind îmbunătăţită pentru cazurile
de gastrită şi ulcer. Acesta se administrează
înainte de masă pentru a anihila aciditatea
gastrică excesivă.
Mag Anghinar - este suplimentul
alimentart cel mai frecvent utilizat în cazurile
de colecist hipoton (fiere leneşă) iar în anumite cazuri este folosit şi în situaţia litiazei biliare, atunci când sedimentul biliar (pietre la
fiere) nu depaşeşte 5 mm.
Gemoderivat din mlădiţe de
merişor - este utilizat în cazurile de colon iritabil şi în cazurile de flatulenţă (balonare) pasageră. Acesta mai acţionează şi
ca un antiseptic digestiv pentru cazurile de
indigestie.

Acestea fiind spuse voi face o recapitulare cu produse şi simptomatologie.

Balonarea gastrică
Reglacid - înainte de masă
Mag Anghinar - în timpul mesei
Redigest - după masă

Senzaţia de lipsă de aer
Mag Anghinar - în timpul mesei
Redigest - după masă
Gemoderivat din mlădiţe de merişor de munte- după masă

Balonarea abdominală
Redigest Plus - înainte de masă
Mag Anghinar - în timpul mesei
Gemoderivat din mlădiţe de merişor de munte- după masă

Constipaţia
Redigest Plus - înainte de masă
Redigest - după masă

Arsurile
Reglacid - înainte de masă
Redigest Plus - în timpul mesei

Scaunele moi sau apoase
(diareea)
Reglacid - înainte de masă
Redigest Plus - în timpul mesei
Redigest - după masă

Senzaţia de greaţă
Mag Anghinar - înainte de masă
Redigest - după masă
Durerile de cap
Redigest Plus - înainte de masă
Mag Anghinar - în timpul mesei
Redigest - după masă

Colectivul HOFIGAL
vă doreşte sănătate
alături de cei dragi

Indigestia
Redigest - înainte de masă
Mag Anghinar - după masă
Gemoderivat din mlădiţe de merişor de munte- după masă
Dr. Sorin Mărgineanu
Medic cu competenţa în apifitoterapie
Tel. 0730087680
Farm. Farmacon Colţea Str.Colţei, nr.7, sect.3, Bucureşti
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Tratamentul natural al gutei
uta – considerată în trecut o
boală rezervată nobilimii, actual
mente este destul de răspândită şi
este caracterizată prin hiperuri
cemie, fiind mai frecventă la bărbaţi
(de vârstă medie, 45-50 de ani) decât
la femei (mai ales în perioada de post
menopauză).

nchimioterapia (medicamente folosite în
tratamentul cancerului, provoacă moartea
rapidă a celulelor maligne)
nimunosupresoare (medicamente care scad
imunitatea organismului), ca de exemplu
ciclosporina.



Hiperuricemia este o afecţiune metabolică caracterizată prin creşterea concentraţiei
de acid uric în sânge, rezultat al metabolismului purinelor (conţinute în acizii nucleici).
Valorile normale ale acidului uric în sânge
sunt: 5 mg la femei şi 6 mg la bărbaţi. Se consideră că este vorba de hiperuricemie când
nivelul acidului uric depăşeşte 6 mg la femei
şi 7 mg la bărbaţi.
Creşterea cantităţii de acid uric conduce
la depunerea sărurilor acestui compus (uraţi)
în articulaţii, sub formă de cristale extrem de
ascuţite, care provoacă durere intensă şi inflamaţie locală (gută, artrită gutoasă), în rinichi (nefrolitiază urică) şi în alte ţesuturi sub
formă de tofi (de exemplu tofi periarticulari).
Evoluţia naturală a hiperuricemiilor se desfăşoară în trei faze:
1. Hiperuricemia latentă.
2. Stadiul de artrită gutoasă acută.
3. Stadiul de artropatie gutoasă cronică.
Afecţiunea se transmite mai ales genetic,
prin incapacitate familială de a excreta eficient acidul uric, combinată cu exces alimentar
de purine (consum excesiv de carne). Guta
afectează mai ales degetul mare de la picioare (podagra) deoarece temperatura scazută
de la acest nivel reduce solubilitatea uraţilor,
dar şi glezne, genunchi, coate, încheietura şi
degetele mâinilor.



Artrita gutoasă acută - Atacul de gută
are loc noaptea, cu durere violentă, ascuţită, persistentă şi care se accentuează la cea
mai mică mişcare, cei mai mulţi pacienţi nesuportând nici măcar greutatea cearşafului
pe articulaţia sensibilă. Articulaţia afectată se umflă, se înroşeşte şi este foarte fierbinte, pielea în zona afectată se cojeşte şi
prezintă mâncărimi. Simultan pot fi prezente: febra gutoasă (38-39 grade), frisoane,
conjunctive injectate, paloare, cefalee, stare de agitaţie, tahicardie moderată, tulburări digestive (greaţă, inapetenţă, sete, regurgitări, colici abdominale). Poliuria poate
precede instalarea accesului de gută, urina
este de culoare închisă, acidă, prin fosfaţii
acizi (şi nu prin acidul uric). Înspre dimineaţă, durerile se atenuează, dispar definitiv
sau revin în accese moderate în ziua următoare, sau mai violente peste noapte. Între
crize, bolnavul de gută nu prezintă nici un
simptom, dar atacurile de gută pot recidiva
la intervale imprevizibile.





Artropatia gutoasă cronică - Guta are
evoluţie cronică şi se poate instala la o articulaţie - guta monoarticulară, la mai multe articulaţii - poliartrita gutoasă, sau sub formă de
gută tofică (tofi gutoşi) care se formează în
ţesuturile periarticulare sau cu alte localizări.
Guta articulară cronică evoluează progresiv,
leziunile locale avansează tot mai mult şi cu
timpul se instalează impotenţa funcţională

Litiaza urică - Calculii renali urici sunt
prezenţi la aproximativ 20% dintre pacienţii
cu gută şi mai ales în stadiul cronic al gutei.
Calculii pot fi constituiţi mai ales din acid uric,
dar şi dintr-o combinaţie de acid uric şi oxalat
de calciu sau fosfat.
Există o gută primară (primitivă) cu caracter familial, ereditar, şi o gută secundară, care
poate apare în boli diferite (în boli ale sângelui-anemia hemolitică, în boli endocrine-hipotiroidism, în boli de piele, cum ar fi psoriazisul, în boli profesionale, cum ar fi saturnismul).
Adesea, se asociază cu obezitatea, hipertensiunea arterială şi diabetul zaharat.
Anumite medicamente pot să crească
concentraţia sanguină a acidului uric:
ntratament cronic cu aspirină (1-2 comprimate pe zi)
ndiureticele (medicamente care elimină excesul de apă şi sare de la nivelul organismului)
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a articulaţiilor. Intermitent apar crize acute
sau prelungite. Cu timpul, accesele nu mai au
acuitatea de la început, între accese remisiunea nu este completă, rămân dureri vagi articulare. În cursul anilor se instalează leziuni
articulare cronice, cu deformaţii, cu tofi în diferite regiuni.
Este necesar un consult medical de specialitate atunci când apar următoarele simptome:
l durere severă, rapid instalată, la nivelul
unei articulaţii
l articulaţie edemaţiată, cu tegument cald
şi roşiatic.
Durerea şi disconfortul apărute odată
cu atacul de gută, pot fi atenuate prin administrarea antiinflamatoarelor nonsteroidiene
(AINS) şi prin repaus fizic corespunzător, până
la dispariţia simptomelor. Cu toate că şi aspirina este un medicament antiinflamator, nu
este utilizat în atacul de gută. Aspirina poate
chiar agrava evoluţia gutei prin schimbarea
bruscă a concentraţiei serice de acid uric.
Consultul medical de specialitate este
necesar chiar şi după atenuarea durerii cauzate de atacul de gută. Acidul uric acumulat
la nivelul articulaţiilor poate irita ţesuturile
periarticulare şi poate produce leziuni grave,
distructive la acest nivel. Medicul specialist
poate prescrie medicamente care pot scădea
nivelul acidului uric în sânge şi să se prevină
astfel de complicaţii neplăcute.
Scopul tratamentului în gută este reducerea rapidă a disconfortului şi durerii, precum şi profilaxia recidivelor atacurilor de
gută şi a complicaţiilor care pot apărea la nivel articular sau renal.
Tratamentul include mai multe etape
care pot preveni atacurile recurente de gută
şi complicaţiile acesteia.

Sfaturi fitoterapeutice

Îndeosebi în puseuri acute, dieta hipocalorică este obligatorie. În general, dieta va fi hipolipidică (grăsimile diminuând
eliminarea de acid uric) şi hiposodată, iar
aportul de proteine şi de nucleoproteine
va fi diminuat. Printre alimentele interzise
amintim: carnea (în general), dar mai ales
carnea de animal tânăr (miel, viţel, pui), vânatul şi unele specialităţi: viscere, creier,
momiţe, scrumbii, sardele, fructe de mare,
mezeluri, afumături, produse marinate, extractele şi supele de carne, gelatina, unele legume (fasole, bob, linte, mazăre, spanac, ciuperci, varză, sparanghel, conopidă),
unele dulciuri (ciocolată, creme, foietaje),
precum şi mâncărurile gătite de mai multă vreme.
Dieta trebuie să fie lacto-fructo-vegetariană: lapte dulce, lapte bătut, iaurt, brânzeturi nesărate şi slabe, ouă (1-3 pe săptămână, în special ouă de prepeliţă), uleiuri
presate la rece folosite la salate, pâine albă
veche de o zi, făinoase (orez, fidea, macaroane), mămăligă.
Fructele şi legumele contribuie la scăderea acidului uric din sânge şi din ţesuturi, la
creşterea diurezei şi la împiedecarea precipitării uraţilor. Cu excepţia celor oleaginoase (nuci, alune, migdale, fistic), toate celelalte fructe pot contribui la alcalinizarea urinei,
fie la un consum zilnic de circa 0.5-1 kg, fie
prin recurgerea la aşa-numitele “zile de fructe” – una pe săptămână sau la două săptămâni, în care se vor consuma numai fructe şi
în care cantităţile se pot dubla. Foarte benefice sunt mai ales cireşele, vişinele, citricele
(lămâi, portocale, mandarine), prunele, perele, strugurii, pepenele, zmeura, căpşunii,
afinele, caisele. Se recomandă şi următoarele sucuri de legume: morcov+pătrunjel+ţeli
nă+castraveţi+cartof.
Dieta trebuie să contribuie la reducerea progresivă a greutăţii corporale. Reducerea greutăţii corporale trebuie făcută
gradat, deoarece scăderea bruscă induce
atacuri ale gutei, o cură drastică (sau post)
induce creşterea semnificativă a uraţilor
în sânge, de aceea persoanelor cu gută le
este interzis să postească.
Alcoolul (în special berea), cafeaua,
ceaiul verde şi negru, cacaoa sunt interzise deoarece pot declanşa o criză de gută,
iar aportul hidric trebuie să fie minimum 2l
pe zi, reprezentat de sucuri de fructe, ape
oligometalice sau alcaline şi de ceaiuri (păpădie, urzică, frunze de mesteacăn, coadacalului, troscot, rizomi de pir, rădăcină de
brusture) care pot genera alcalinizarea urinei. Consumul de lichide în cantitate mare
este foarte eficient în tratamentul gutei
(minim 2 litri de apă în 24 de ore), ajută la
eliminarea acidului uric, opreşte distrugerea lentă a rinichilor, contribuie la spălarea
excesului de acid uric din organism.
Gemoterapia ne oferă multiple posibilităţi de intervenţie eficientă şi în cazul acestei patologii cu ajutorul unor preparate bioterapice ce realizează un adevărat "drenaj
biologic" prin care se normalizează valorile
acidului uric şi se elimină şi alte substanţe
nocive acumulate în organism.

Astfel se pot asocia:

Gemoderivat din muguri de
mesteacăn – o monodoză pe zi, diluată în 50 ml apă plată, cu 15 min înainte de masă, dimineaţa.

Gemoderivat din muguri de
ulm – o monodoză pe zi, diluată în
50 ml apă plată, cu 15 min înainte de
masă, la amiază.

Gemoderivat din muguri de
frasin – o monodoză pe zi, diluată în
50 ml apă plată, cu 15 min înainte de
masă, seara.

Această schemă se poate alterna lunar cu
următoarea:

Gemoderivat din muguri de
coacăz negru – o monodoză pe
zi, diluată în 50 ml apă plată, cu 15 min
înainte de masă, dimineaţa.

Gemoderivat din muguri de viţă-de-vie – o monodoză pe zi, dilua-

tă în 50 ml apă plată, cu 15 min înainte
de masă, la prânz.

Gemoderivat din muguri de pin

– o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
apă plată, cu 15 min înainte de masă,
seara.

În diferitele scheme terapeutice se mai
pot introduce şi gemoderivatele din mlădiţe de ienupăr şi din muguri de plop negru,
dar cel mai bine este ca acestea precum şi
durata tratamentului să fie stabilite de către medicul apifitoterapeut pentru fiecare
pacient în parte.
Asociat gemoterapiei mai recomand:

Condartroz 2x 2 compr./zi, după masă,
cure de 3 luni consecutiv

Tinctură de Mesteacăn 2x 40 pic/
zi, diluată în apă, cu 30 min înainte de
masă

Depurin 3x1 compr./zi, cu 15 min înainte de masă

Menolap 3x1 compr./zi, cu 15 min înainte de masă

Local se recomandă aplicaţii blânde cu
Supliform gel şi ulei de levănţică pentru
efectul trofic şi antiinflamator.
Dr. Paula Florea
Medic familie cu competenţă în apifitoterapie
Farm. Aldedra-Cluj
Str. Louis Pasteur, nr. 60/5-6, Cluj, jud.Cluj
Tel.: 0264.520.090
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Tratamentul fitote
în boala varicoasă
oala varicoasă este o afecţiune
cronică caracterizată prin
apariţia de dilataţii venoase,
ca urmare a unui proces dege
nerativ la nivelul peretelui vascular.

Localizarea cea mai frecventă a bolii varicoase este la nivelul membrelor inferioare,
unde drenajul venos este asigurat de către
2 sisteme: unul profund (tributar venei cave
inferioare) şi unul superficial (tributar celor
2 vene safene - şi mai departe reţelei profunde), unite între ele prin vase comunicante (care, ca şi vasele din reţeaua superficială,
sunt prevazute cu valvule antireflux). Alte localizări frecvente ale bolii varicoase sunt plexul venos spermatic (varicocel), plexurile hemoroidale (ducând la aparitia hemoroizilor;
actualmente se consideră însa că boala hemoroidală nu apare pe fondul unei suferinţe
exclusiv venoase, ci pe fondul unei panangeite - care implică şi o afectare capilară şi arteriolară) şi plexurile submucoase esofagiene
(ducând la apariţia varicelor esofagiene).
În continuare vom aborda boala varicoasă cu localizare la nivelul membrelor inferioare - unde cauzează apariţia varicelor. Boala
este foarte frecventă, afectează 30-50% din
adulţi şi chiar 60% dintre femei.
Etapele evoluţiei bolii varicoase:
- perioada prevaricoasă - semne subiective: greutate, tensiune în gambe la mers sau
ortostatism prelungit, acuzând chiar parestezii şi jenă dureroasă, uneori edem juxtamaleolar sau gambier, mai accentuat vesperal şi
care cedează la repaus, mai ales la ridicarea
membrelor inferoare deasupra nivelului orizontal (,,poziţia americană de repaus’’)
- perioada varicelor constituite – subiectiv aceleaşi acuze ca şi anterior, dar mai
accentuate şi în plus semnele clasice obiective. Examenul clinic în ortostatism comparativ la ambele membre inferioare evidenţiază
cordoane neregulate, dilatate, ce proemină
sub tegumente, uneori vene cudate dispuse
în pachete.
- perioada complicaţiilor bolii:
1. insuficienţa venoasă cronică, este rezultatul unei evoluţii de 15-20 de ani.
2. tromboflebita varicoasă
3. rupturi spontane sau posttraumatice ale
venelor varicoase.
Tipurile de varice:
lTeleangicetaziile (venule intradermice
dilatate cu diametrul pana la aprox 1 mm); se
pot observa adesea ca venectazii ,, în coadă
de mătură’’, mai ales la femei pe coapse.
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l Vene reticulare: vene subdermice dilatate pâna la 4 mm şi care nu sunt palpabile.
l Varice ale colateralelor safenelor mari
l Varice tronculare adică ale celor 2 colectoare venoase principale: vene safenă internă şi externă.

Tratamentul varicelor
1. Profilactic:
evitarea obezităţii, sedentarismului,
ortostatismului, constipaţiei;
evitarea sporturilor cu efort fizic static
şi creşterea presiunii abdominale;
protejarea prin ciorap sau faşă elastică; acestea menţin venele superficiale colabate şi reduc efectul hipertensiunii venoase.





2. Curativ: tratamentul etiologic al varicelor primitive nu este cunoscut. Tratamentul acţionează pe alterările morfologice şi
pe simptomele clinice şi nu afectează istoria
şi evoluţia naturală a bolii varicoase. Scopul
tratamentului este funcţional (suprimarea
refluxului), morfologic (desfiinţarea tuturor
venelor varicoase) şi estetic. Metodele de
tratament sunt multiple şi trebuie aplicate
practic toata viaţa deoarece boala varicoasă
este o afecţiune cu caracter evolutiv şi recidivant. Din această cauză pacientul se va prezenta periodic la control şi se vor stabili noile
măsuri terapeutice.
Fitoterapia recomandă următoarele
plante în tratamentul bolii varicoase:

Afinul fortifică pereţii vaselor capilare
şi venoase, împiedicând astfel acumularea de
lichid în vasele sagvine şi în ţesuturile din jur.
În plus, el stimulează circulaţia la nivelul vaselor sagvine. Aceste acţiuni fac afinul eficient
şi în prevenirea şi tratamentul hemoroizilor şi
varicelor, inclusiv la femeile însărcinate.
Datorită conţinutului de vitamine, în primul rând C (antioxidantă) şi P (compuşi flavonoidici, în primul rând antocianozide cu efect
protector asupra peretelui vasului) se recomandă, alături de afine şi coacăze, măceşe
şi cătină albă.
Castanul sălbatic conţine aescina,
compusul activ, contribuie la întărirea pereţilor şi a valvelor venelor, precum şi a capilarelor. De asemenea, aescina scade şi permeabilitatea celor mai mici vase prin care circulă
sângele - capilarele- prin împiedicarea acţiunii enzimelor care distrug pereţii acestora.
Castanul conţine şi cantităţi mici dintr-o substanţă numită dicumarol cu efect anticoa-
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erapic
gulant, fapt ce explică de ce această plantă
contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei şi ameliorarea congestiei.

Sulfina are efect de creştere a debitului venos şi limfatic, acţiune antispastică, antiinflamatoare şi anticoagulantă. Scade permeabiliatea capilară, stimulează sistemul
reticuloendotelial, sinteza de ARN şi puterea
proteolitica a macrofagelor. Remediu util în
tratamentul varicelor, tromboflebitei, tulburarilor circulatorii, fragilităţii vaselor capilare
superficiale.
Alunul recomandat prin conţinutul în
bioflavonoide, frunzele sunt utilizate ca vasoconstrictoare, tonifiante venoase în tratamentul varicelor şi edemelor, ca antihemoragic şi pentru mărirea rezistenţei capilarelor.
Ghimpele este considerat venotonic,
vasoprotector si diuretic, principiile active
cele mai importante fiind saponozidele steroidice ruscozidă şi flavonoide.
Viţa de vie prin conţinutul în antocianozide, flavonoide şi taninuri are afect asupra sistemului circulator, în special asupra vaselor capilare. Are acţiune angioprotectivă
care se explică prin diminuarea permeabilităţii capilarelor şi creşterea rezistenţei lor, acţiune de tipul vitaminei P.
Produsele Hofigal recomandate în tratamentul bolii varicoase asociază plantele
de mai sus şi pot fi recomandate în diferite
combinaţii, în funcţie de particularitatea fiecărui pacient:






emoderivate: Afin, Măceş, CoaG
căz negru, Castan sălbatic, Alun,
Nuc (în caz de ulcer varicos);

Tincturi: Sulfină, Ghimpe, Afin,
Urzică;
uplimente sub formă de tablete
S
sau capsule: Flavovit C, Extravit M,
Ulei de cătină;
reparate pentru aplicaţii exterP
ne: Supliform gel, Venhof (se aplică pe tegumentul integru).
Dr. Aniela Ioana Kinn
Medic specialist medicină de familie
Competenţă în Apifitoterapie
Complexul medical “Hofimed”
Şos.Colentina, nr.76, bl.111, parter,
sect.2, Bucureşti
Tel.:031-808.89.98;021-240.73.40
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O alternativă de tratament
tip Hofigal pentru prevenirea
infarctului miocardic
Pe plan mondial, locul
întâi în ce priveşte mor
talitatea îl ocupă bolile
cardiovasculare, în cadrul
cărora infarctul miocar
dic (alături de accidentul vascular
cerebral) este cel mai întâlnit şi constă
în necroza (moartea) celulelor dintr-o
porţiune a muşchiului cardiac prin
întreruperea aportului de oxigen la
acest nivel, provocată în majoritatea
cazurilor de obliterarea (astuparea)
unei artere coronariene care irigă
inima, printr-un trombus (cheag de
sânge).

Factorii de risc şi tratamentul
natural
Uneori este suficient un spasm vascular,
fără leziuni anatomice ale arterei coronariene
alteori obliterarea acesteia de către un embol
(bulă de grăsime), circulant în sânge în cazul
aterosclerozei. Aceasta se produce printr-un
proces ce alterează structura arterelor prin
depu-nerea de grăsimi în pereţii acestora
(ateromul) şi care duce la îngustarea lumenului arterei respective.
Extinderea necrozei este variabilă după
importanţa vasului obliterat.
Infarctul miocardic este mai des întâlnit în nordul Europei, în ţările industrializate,
bărbaţii în special între 35 şi 70 de ani fiind
mult mai frecvent afectaţi decât femeile, întrucât acestea sunt protejate de hormoni, cel
puţin până la menopauză.
Semnul tipic este o presiune sau durere sfâşietoare în mijlocul pieptului, în spatele sternului, care ‚,strânge’’ şi care poate iradia
în braţul sau umărul stâng, la nivelul gâtului
sau în mandibulă şi care durează mai mult de
câteva secunde. Ea provoacă în general anxietate şi senzaţia de moarte iminentă şi lipsa
de aer mai mult de 2 secunde.
Mai apar transpiraţii reci, greaţă, vomă,
slăbiciune extremă, ameţeală şi uneori leşin.
Deasemeni ceşte frecvenţa episoadelor
de durere în piept, se produc bătăi rapide sau
neregulate ale inimii (palpitaţii) şi senzaţia de
plenitudine, indigestie sau chiar senzaţia de
înec (poate semăna cu arsura).
Durerea poate avea şi forme înşelătoare,
ca durere prelungită în abdomenul superior
sau în regiunea superioară a spatelui.
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Infarctul miocardic se poate declanşa
deasemeni în timpul unui efort (mers, urcatul scărilor, activitate în gospodărie sau grădinărit, sport, etc.), iar cele mai multe se petrec
între orele 4 şi 10 dimineaţa, datorită nivelelor sanguine mari de adrenalină eliberată de
glandele suprarenale în timpul orelor dimineţii care poate contribui la ruptura plăcilor
de colesterol din pereţii unor vase de sânge.

Atât în vederea prevenirii infarctului
coronarian cât şi recidivei acesteia
compania HOFIGAL vă oferă
produsele de mai jos:

Factorii de risc în
declanşarea infarctului
miocardic sunt:
 fumatul
 nivelul mare de colesterol total şi
colesterol,,rău”
 HTA
 diabetul
 prezenţa
aterosclerozei
 obezitatea
 stresul
 lipsa exerciţiului fizic
 alcoolul
 istoricul familial de infarct
miocardic
 nivelul mare de homocisteină,
protein C reactivă şi fibrinogenul
Tratamentul în faza acută (primele 6 ore)
constă în tromboliza, adică injectarea unui
medicament care dizolvă cheagul ce astupă
artera coronară sau angioplastia prin introducerea în artera coronară înfundată a unui
balonaş plasat pe un cateter care urcă la inimă pornind din artera femurală puncţionată
în regiunea inghinală; când balonaşul ajunge
în zona înfundată, acesta este umflat pentru
a redeschide artera.
După faza acută se prescrie un tratament
medicamentos pentru prevenirea recidivelor.
În funcţie de leziunile arterelor, după faza
acută, poate fi indicată o angioplastie sau un
by-pass (realizarea unei ,,punţi’’ peste zona
înfundată), în general cu ajutorul unui fragment de venă prelevată de la nivelul membrului inferior.
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Gemoderivatul din radicele

de porumb cu acţiune antiinfla-

matoare, de accelerare a cicatrizării ţesutului miocardic post infarct (favorizare
a proceselor reparatorii ale miocardului
şi normalizare a nivelului transaminazei glutamat oxalacetice) coronarodilatatoare.

Hoflipomin asociază sucul de praz,

uleiul de in şi extractul de topinambur
cu rol lipomiant, împiedică oxidarea colesterolului în plăci de aterom, scade valorile
tensiunii arteriale.

Sfaturi fitoterapeutice

Coenzima Q10 în ulei de cătină capsule de 15,

30 sau 60 mg, cu acţiune antioxidantă de creştere a con-

Omega 3 şi Omega 6 vegetal, sursă bogată de acizi

graşi esenţiali, reduce nivelul colesterolului şi trigliceridelor

din sânge şi reechilibrează raportul dintre colesterolul rău LDL şi
colesterolul bun HDL, scăzând riscul dezvoltării aterosclerozei,
posedă proprietăţi antitrombotice (reduce riscul de formare a
cheagurilor de sânge în arterele coronare), descreşte tendinţa de
coagulare a sângelui şi îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, în prevenirea complicaţiilor cardiovasculare (infarct miocardic, accidente vasculare cereblare, arterite ale membrelor inferioare).

tractilităţii miocardului şi a muşchilor striaţi, antiaritmică, antiaterosclerotică, de încetinire a procesului de îmbătrânire a
organismului. Utilizarea Coenzimei Q 10 de către organism
se optimizează în prezenţa vitaminei E care se găseşte în
concentraţie mare în uleiul de cătină.

Omega 3 şi Omega 6

ulei de peşte capsule

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
tensiunii arteriale,reducerea
nivelului colesterolului.

Gemoderivatul din muguri

de liliac cu acţiune coronarodi-

Gemoderivatul

din muguri de arin

negru cu acţiune tonifiantă, vasoprotectoare, stimulatoare a sistemului vascular
arterial cerebral şi coronarian (determină ameliorarea
circulaţiei la nivel cerebral
şi miocardic) antitrombotică este asociat tratamentului complex din insuficienţa
vasculară arterială şi venoasă
(insuficienţa coronariană, coronarite, arterite obstrudtive şi tromboflebite), sechele
după infarct miocardic.

latatoare (favorizează vasodilataţia arterelor coronare determinând creşterea
irigaţiei sanguine cardiace, ameliorează
oxigenarea şi troficitatea miocardului )
este indicat în insuficienţă coronariană
cu şi fără angină pectorală, miocardo-coronaroscleroză, sechele post-infarct miocardic, coronarite trombotice, adjuvant
în tratamentul de prevenire al infarctului
miocardic.

Medicii HOFIGAL
vă stau la dispoziţie
pentru un tratament
corect şi eficace.
Dr. Pavel Irinel
Medic cu competenţă în apifitoterapie
Farmaciile HYM-Malcoci
Str. Malcoci, nr.28, sect. 5, Bucureşti
Tel.:0745055706
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Rinita alergică
–remedii naturale
inita alergică este o reacţie
exagerată a sistemului
imunitar la particulele
inspirate din aer. În mod
normal sistemul imunitar protejează
corpul împotriva virusurilor şi a bacte
riilor prin producerea de anticorpi care
să lupte împotriva acestora. În cazul
rinitei alergice, sistemul imunitar înce
pe să lupte împotriva substanţelor care
în mod normal nu sunt nocive, cum
ar fi acarienii şi polenul (alergeni),
ca şi când acestea ar începe să atace
organismul. Această reacţie exagerată
cauzează inflamaţie şi simptome care
afectează în principal nasul, dar şi
ochii, urechile, gâtul şi gura.
Este posibil ca organismul să nu aibă o
reacţie alergică din primul moment în care
este inhalată o substanţă alergenă precum
polenul. Cu toate acestea, data urmatoare
în care are loc o inhalaţie de polen poate
apărea o senzaţie de nas înfundat sau de
respiraţie greoaie. Acestea apar ca raspuns
al sistemului imunitar la factorii alergeni.
Este posibil ca rinita să se fi instalat de mulţi ani (rinita cronică). În acest timp, este posibilă diminuarea sensibilităţii la aceşti alergeni, iar reacţia corpului la aceştia să nu mai
fie la fel de severă.

Cauze
Rinita alergică poate fi cauzată de câteva tipuri de alergeni, precum polenul,
mucegaiul, acarienii, praful, puful animalelor. Reacţiile alergice au loc numai în cazul
oamenilor care prezintă un "teren atopic"
– sensibilitate crescută sau susceptibilitate la alergeni. Atunci când sunt expuşi la
alergenii la care sunt sensibili, oamenii care
prezintă un teren atopic dezvoltă o reacţie alergică sub forma unei maladii alergice, cum ar fi rinita alergică. O persoană care
prezintă teren atopic adesea dezvoltă mai
mult decât o singură formă de alergie. Încă
nu se cunosc cauzele apariţiei terenului
atopic şi ale reacţiilor alergice.
Majoritatea persoanelor care suferă de
alergii au printre membrii familiei persoane
care au alergii.

12

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Mai / Iunie 2011 l

Aerul poluat poate fi iritant pentru nas
şi pentru plămâni. În condiţii de mucoasă
nazală iritată sau plămâni iritaţi, riscul unei
reacţii alergice creşte când persoana în cauză e expusă la alergeni.

Simptomatologie
Simptomele imediate ale rinitei alergice cel mai des întâlnite sunt:
strănutul în salve, îndeosebi dimineaţa la trezire; strănutul poate apărea chiar şi în decurs de 1- 2 minute de la
expunerea la alergeni:
rinoreea (când curge nasul) se poate manifesta de obicei sub forma
unui lichid clar şi filant (limpede şi care nu
e vâscos), dar poate deveni vâscos şi închis
la culoare sau galben dacă se dezvoltă o
infecţie nazală sau a sinusurilor. Rinoreea
poate apărea la un interval de 3 minute de
la expunerea la alergen;
secreţiile nazale care se scurg pe pereţii posteriori ai gâtului determină
senzaţia de prurit. Poate declanşa o tuse
cronică în timp ce pacientul încearcă să-şi
elibereze gâtul de secreţii;
lăcrimare abundentă şi prurit ocular (mâncărime a ochilor);
prurit (mâncărime), otită (a urechilor), nazală şi a gâtului.







În cazul rinitei alergice sezoniere (SAR),
mâncărimile, strănutul, rinoreea, lăcrimarea
şi mâncărimea ochilor sunt obişnuite. Aceste simptome apar, de obicei, în anumite perioade ale anului, în special primăvara.
Simptomele rinitei alergice durează,
de obicei, toată viaşa, chiar dacă tipurile de
simptome şi gradele de gravitate pot varia.
Simptomele pot deveni mai grave în anumite momente, dar sensibilitatea la alergen
se poate pierde pe măsura ce se înaintează
în vârstă.
Simptomele pot fi agravate de alte substanţe iritante din aer, precum substanţele
poluante din aer, fumul provocat de motoarele autovehiculelor, fumul de ţigări şi
fumul rezultat din arderea lemnului, insecticide, mirosurile puternice sau parfum.
În cazul unei alergii la polen, momentul şi locul simptomelor resimţite pot varia
după climat şi tipurile de plante care cresc
în zona respectivă.
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Simptomele rinitei alergice pot fi mai
grave în timpul sarcinii. Trebuie ales cu
mare grija un tratament special pentru
acestea deoarece anumite tratamente pot
dăuna dezvoltării fetusului.

Mecanism fiziopatogenetic
La prima expunere la alergenul din aer,
sistemul imunitar recunoaşte alergenul ca
fiind substanţă străina. Corpul reacţionează
producând anticorpi împotriva alergenului.
La următoarea expunere la alergen anticorpii
atacă, eliminând histamina şi alte substanţe
chimice care cauzează simptomele alergiei.
Simptomele rinitei alergice afectează
persoane diferite în moduri diferite. Anumite persoane sunt sever afectate de simptome, în timp ce altele au doar un disconfort
moderat. În general simptomele persistă
toată viaţa, chiar dacă tipurile şi gravitatea
variază. Majoritatea persoanelor dezvoltă
simptome într-un interval de câteva minute din momentul expunerii. Anumite persoane pot dezvolta simptomele de la 4 la 8
ore după expunere. De obicei, simptomele
durează mai mult de 10 zile. În ceea ce priveşte apariţia simptomelor, acestea pot varia în funcţie de persoană.
Alergiile şi astmul devin din ce în ce mai
obişnuite în ultimii 100 de ani.

Complicaţii
Rinita alergică poate afecta sănătatea
semnificativ dacă nu este tratată cu succes.
Anumite complicaţii pot apărea în cazul rinitei alergice pe termen lung (cronică), inclusiv sinuzita, urechile înfundate şi infecţii
ale urechii, şi polipii nazali. Multe persoane
care au rinită alergică au de asemenea, şi
astm. Persoanele cu sistemul imunitar slăbit sunt predispuse la infecţiile respiratorii.
Persoanele care au rinită alergică cronică declară că alergia este o cauză de scădere a stării de bine şi a calităţii vieţii. Pot avea
probleme cu somnul şi să se simtă obosiţi şi
iritaţi, chiar şi depresivi. Pot avea probleme
de concentrare la serviciu sau la şcoală şi să
fie mai puţin productivi.

Remedii naturale
Uleiul de cătină este un complex polivitaminic cu o puternică acţiune regeneratoare locală. Uleiul de cătină este un con-

centrat natural alimentar bogat în principii
active, în principal în beta-caroteni, vitaminele D, E, F,K, produşi polifenolici cu activitate puternic antiinflamatoare, acizi graşi
polinesaturaţi din care acidul gama-linolenic, precursor al multor enzime organice,
aminoacizi liberi şi lecitine sub formă uşor
asimilabilă (săruri de calciu şi magneziu).
Este recomandat în rinitele alergice pentru
efectele imunomodulatoare, antiinflamatoare şi antialergice.
Tinctura de trei fraţi pătaţi este
una dintre cele mai bune remedii naturale pentru prevenirea reacţiilor alergice.
Are un efect de reglaj la nivelul sistemului
imunitar foarte eficient, atât prin prevenirea reacţiilor alergice, cât şi prin diminuarea
intensităţii lor în momentul instalării acestor simptome. Această plantă este un puternic detoxifiant, anihilează radicalii liberi
din sânge, ajută la intensificarea tranzitului intestinal şi a diurezei, acţiuni terapeutice complexe, ce au ca rezultat acţiunea sa
antialergică.
Datorită proprietăţilor sale anti-inflamatorii, anti-alergice şi acţiunii cortizon-like gemoderivatul din muguri de coacăz negru a devenit unul dintre cele mai
importante remedii din gemoterapie. Mugurii de coacăz negru au concentraţii mari
de vitamina C (107 mg/g) şi de aminoacizi
esenţiali. În cazul rinitei alergice se recomandă asocierea gemoderivatului din
mlădiţe de măceş şi gemoderivatului
din muguri de brad alb.
Mugurii de nuc posedă o activitate
antiinflamatoare, antibacteriană şi cicatrizantă, prin conţinutul de potasiu, vitaminele A, B1, B6, C, PP, calciu, fosfor si fier.
Gemoderivatul din muguri de
mesteacăn alb este stimulator al sistemului reticulo-endotelial, al macrofagelor,
al celulelor Kupffer, al celulelor splenice, al
celulelor pancreatice şi osteoblastelor, acţiuni care explică efectul anti-inflamator. Este
recomandat într-o serie de manifestări inflamatorii ale mucoaselor (rinite acute, rinite alergice, rinofaringite recidivante).
Dr. Iulia Hobeanu-Burghiu
Farmacia Cleofarm Colentina
Sos. Colentina, nr.76,sect.2
Tel.-021/2402853; 0730087692
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Atenţie la astenia
stenia de primăvară
este parte integrantă a
depresiei sezoniere. De
presia sezonieră este mai
degrabă o tulburare a dispoziţiei
cu tipar sezonier specific, decât un
diagnostic de sine-stătător. Depre
sia apare în acest caz în anumite
anotimpuri ale anului. Motivul este
acela că variaţiile de climă şi lu
mină solară pot declanşa episoade
depresive. Multe persoane suferă
de depresie mai ales în perioadele
de toamnă- iarnă, iar acestea se
extind şi se agravează primăvara,
generând ceea ce numim astenie de
primăvară.
Principalul simptom al depresiei
sezoniere/asteniei de primăvară este
tristeţea care apare în lunile de iarnă sau
toamnă. Pe măsură ce zilele se scurtează
simptomele vegetative depresive se înrăutaţesc. Persoanele cu depresie sezonieră
sunt mereu obosite, melancolice, irascibile,
cresc în greutate şi mănâncă mult în această perioadă a anului. În cazuri severe se
poate însoţi de izolare socială.
Cauza depresiei sezoniere/asteniei de primăvară pare a fi scăderea cantităţii de lumină solară. Se pare că lumina
solară, care pătrunde prin retina ochiului
uman, stimulează producerea anumitor
substanţe chimice din creier care au efect
antidepresiv. În ţările nordice există mai
multe cazuri de depresie sezonieră, deoarece lumina solară descreşte cu creşterea
latitudinii geografice. La aceasta contribuie frigul din timpul iernii.
Pe de altă parte, 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.
Depresia sezonieră/astenia de primăvară afectează toate grupele de vârstă, dar
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mai ales persoanele tinere, probabil datorită unui tipar biologic. Incidenţa bolii
este mai crescută în rândul femeilor.

Prevenţia în depresia
sezonieră/ astenia
de primăvară
Pentru a preveni apariţia depresiei sezoniere se recomandă suplimentele de vitamine, minerale şi oligoelemente, somn
adecvat şi activităţi fizice în aer liber. Cu
toate acestea, persoanele mai sensibile
nu sunt complet protejate de acest tip de
depresie.
În cadrul conceptului de prevenţie,
cât şi în cadrul celui de terapie, produsele
naturale reprezintă o soluţie.

Extractul uleios de sunătoare
Alături de acţiunea antidepresivă
(prin inhibarea monoaminoxidazei), sunătoarea este şi puternic antimicrobiană (faţă de stafilococul auriu), antivirală
(influenza, herpes simplex I si II recidivat
îndeosebi dupaă expunerea la UV), cicatrizantă, coleretic-colecistokinetică, antiinflamatoare.
Se recomandă în stări depresive
(simptomatice, reactive, nevrotice), sindroame neurovegetative, ulcere (gastric,
duodenal), colite, colecistite, arsuri (topic
local), infecţii virale.

Polivitamine cu Calciu si
Magneziu
Acţionând împreună, calciul şi magneziul, alături de uleiul de cătină, menţin
sănătatea sistemelor nervos, muscular şi
osos, buna funcţionare a inimii şi circulaţiei, elimină nervozitatea şi stresul.
Produsul este ideal în tratamentul deficienţelor de calciu, magneziu, ce apar
în afecţiuni ca tetanie, spasmofilie, osteoporoză, osteomalacie şi ateroscleroză,
contribuie la menţinerea integrităţii te-
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de primăvară!
gumentelor şi grăbeşte vindecarea rănilor. Combate nervozitatea, stresul, insomnia şi atacul de panică.

Passiflora

Datorită compuşilor săi principali flavonoide, vitexină - Passiflora are efecte benefice în cazul tulburărilor somnului. Determină instalarea unui somn fără
treziri în timpul nopţii, suprimă starea de
anxietate, nervozitate şi angoasă (este
eficientă în atacul de panică). Nu determină dependenţa, şi astfel Passiflora reuşeşte înlocuirea cu succes a hipnoticelor
clasice, cărora li se diminuează progresiv
dozele.

Ulei de pește- omega 3,6
Omega 3, 6 vegetal (AG omega - 3
provin din in, cânepă și negrilică).
Acizii grași omega-3 sunt o parte integrantă a structurii si funcționării creierului. DHA( acidul docosahexanoic se
găsește în peștii marini) reprezintă peste 20% din grăsimile sistemului nervos.
Creierul nu funcționează bine decât în
cazul în care cantități adecvate de acizi
grași omega-3 circulă în sânge și sunt
încorporați în membrana celulelor.
Acizii grași omega-3 au fost comparați,
ca mod de acțiune, cu antidepresivele care inhibă selectiv recaptarea serotoninei. Spre deosebire de acestea, AG
omega-3 și eicosanoizi derivați din EPA,
nu se limitează însă, în ceea ce privește
acțiunea lor, doar de serotonină.
Ei acționează în mai multe feluri, începând de la modificarea nivelurilor hormonilor responsabili de stres, cum ar fi cortizolul, până la schimbarea proprietăților
electrice ale neuronilor.

Spirulina
Spirulină cu extract total de cătina
Am ales să prezint doar trei argumente pentru a justifica afirmaţia “Spirulina
nu trebuie să lipsească din măsurile contra asteniei de primăvară”.
Bogăţia de compuşi din spirulină şi
din cătina echilibrează statusul nutritional (vitamine şi minerale), puternic afectat în sezonul rece.
Spirulina aduce un aport de vitamine B fără echivoc în alimentaţie sau alte
suplimente nutritive. Practic, toate viaminele complexului B sunt prezente în
spirulină în concentraţii generoase şi cu
biodisponibilitate superioară. Aceste
substanţe nutritive sunt indispensabile
bunei funcţii a sistemului nervos, accelerând producţia de neurotransmiţători
(mesageri chimici esenţiali pentru transmiterea impulsurilor nervoase).
Tryptofan-ul, un aminoacid essenţial (organismul uman este incapabil să-l
producă, este dependent de aport), precursor al serotoninei- hormonul “stării de
bine”, este şi el prezent în compoziţia spirulinei.

Neuromion

- complex de vitamine
pentru hrana celulei nervoase

Macerat uleios de lavandă pentru relaxarea sistemului nervos central, dar şi neurovegetativ.
Dr. Liviu Tatomirescu
Medic specialist psihiatru
Competență apifitoterapie
Tel. 0730087701

Cele două produse pe baza de acizi
graşi omega-3 propuse de firma SC HOFIGAL SA oferă, deopotrivă, suport nutritiv
pentru celula nervoasă şi terapie împotriva asteniei de primăvară.
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Hipertiroidismul
- remedii naturale -

iroida este o mică glandă
de forma unui fluture,
situată în partea anterioară
a gâtului. Funcţia tiroidei
este aceea de a converti iodul - care se
găseşte în multe alimente - în hormoni
tiroidieni: tiroxina (T4) şi triiodotiro
nina (T3). Numai glanda tiroidă are
celule capabile să absoarbă iodul.
Tiroida preia iodul şi îl combină cu aminoacizi pentru a produce hormonii tiroidieni
T3 şi T4. Aceşti hormoni reglează metabolismul corpului omenesc şi funcţiile organelor interne. Hormonii tiroidieni influenţează
în mod esenţial fiecare organ intern, fiecare
ţesut şi fiecare celulă din organism. T3 şi T4
traversează organismul prin fluxul sanguin şi
ajută celulele să convertească oxigenul şi caloriile în energie.
Influenţa glandei tiroide este extrem de
importantă în ceea ce priveşte funcţionarea
normală a organismului uman. Tiroida afectează pulsul şi tensiunea arterială, nivelul de
colesterol, nivelul energetic, tonusul muscular, vederea, starea psihică.. În ciuda influenţei
sale considerabile, glanda tiroidă si afecţiunile
sale nu sunt îndeajuns de cunoscute.
Hipertiroidismul se traduce prin funcţionarea excesivă a metabolismului hormonal al glandei tiroide. Drept urmare, acesti hormoni in excces intensifică activitatea
majorităţii organelor si ţesuturilor. Oricare
ar fi originea hipertiroidiei, aceasta activitate excesivă nu este benefică organismului.
Sunt multe simptome asociate cu hipertiroidismul. Câteva din cele mai uzuale
sunt enumerate mai jos. La fiecare pacient
în parte unele simptome pot fi mai accentuate decât altele:
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lLipsa de energie, pacienţii se simt extenuaţi
lNervozitate, anxietate, iritabilitate
lInsomnie
lIntoleranţă la căldură. Transpiraţie
lTremur fin al extremităţilor
lApetit crescut (poftă de mâncare foarte
bună); însoţit paradoxal de pierdere în
greutate
lPalpitaţii
lTranzit intestinal accelerat
lStare de slăbiciune generală
lModificări ale pielii, mai caldă, transpirată,
foarte fină
lDificultate la înghiţire
lOligomenoree sau amenoree
lSete, poliurie
lRetracţie palpebrală
lAlopecie
Hipertiroidismul cuprinde boala Basedow Graves, guşa toxică multinodulară şi
difuză, adenomul toxic tiroidian, hipertiroidism de cauză hipofizară.
Pacientul trebuie să înţeleagă că leziunile de la nivelul tiroidei sunt o parte a fiinţei
sale care îl fac să conştientizeze felul în care
prin trăirile sale nu îşi exprimă gândurile şi
sentimentele.

Roiniţă (tinctură şi ceai) -studii realizate la un important institut american de endocrinologie au arătat că extractele din roiniţă inhibă puternic acţiunea în organism a
hormonilor tiroidieni. Este o descoperire extraordinară, care va duce in curand la apariţia pe piaţă a primului medicament natural,
cu adevarat eficient impotriva hipertiroidiei.
Salvia (ulei de salvie, ceai şi tinctură) - planta care salvează viaţa - efectul său
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corespunde cel mai bine cauzei subtile a
afecţiunilor tiroidiene,favorizează exprimarea emoţiilor acumulate.

Muguri de Sânger (gemoderivat)
- are organotropism pe glanda tiroidă, inimă,
sistem vascular. Este recomandat în hipertiroidism şi în complicaţiile cardiace şi oculare
ale acestuia.
Mlădiţe de Păducel (capsule,
ceai şi gemoderivat) - este recomandat în
simptomele cardiovasculare asociate în hipertiroidism.

Mlădiţe de Măceş (gemoderivat)
- este indicat în asociere cu gemoderivatul
de sânger în cazul adenomului toxic tiroidian cu eutiroidie.

Muguri de Tei argintiu (gemoderivat) - utilizat pentru acţiunea sa anxiolitică, sedativă şi hipotensoare.

Passisclerotin - are efect sedativ şi
reglator al activităţii inimii prin plantele pe
care le conţine: păducel, roiniţă, talpa gâştei,
valeriană, Passiflora şi Coenzima Q10.
Dieta recomandată în hipertiroidism cuprinde legumele crucifere bogate în glucosinolate (varza, conopida, varza de Bruxeless).
Dieta zilnică trebuie să conţină alimente bogate în calciu, zinc, vitamina A, C şi E.
Coenzima Q10 şi carnitina sunt doi nutrienţi
foarte utili în compensarea unor simptome
datorate hipertiroidismului.
Dr. Anamaria Alexandru
Medic apifitoterapeut
Telefon 0751- 081.428
Remedium 5,Cluj Napoca
Strada Paris nr. 12 A

Sfaturi fitoterapeutice

Artroza şi tratamentul ei
în Complexul Medical Hofimed
rtroza este o afecţiune a
cărei frecvenţă creşte odată
cu vârsta. La populaţia
activă o găsim la circa 8%
dintre indivizi pentru ca peste 65 ani
procentul sa ajungă la 70%, mai des,
întâlnită la femei.

Cauzele sunt multiple, cum ar fi:
Ereditatea, îmbătrânirea, presiunea mecanică, inflamaţiile aticulare, menopauza, hipotiroidia, imobilizarea, diabetul zaharat.
Debutul adesea este fără manifestare clinica, fiind descoperită la un examen radiologic. De altfel cele mai frcvente semne sunt
îngustarea fantei articulare, osteofitoză, calcificări ligamentare, chisturi intraosoase, deformări, osteolize.
Se manifestă prin durere (deseori cu caracter meteorotrop), limitarea mişcărilor, deformări articulare. La mobilizare pot fi percepute crepitaţii sau cracmente.
Modificarea artrozică se localizează la nivelul articulaţiilor periferice şi axiale cum ar fi
genunchi, şold, degete, picior, coloană vertebrală. În multe cazuri este însoţită de semne
neurologice produse prin compresii radiculare, tronculare sau medulare care pot genera sindroame dureroase intense sau infirmizante ca şi parestezii, pareze şi paralizii. După
localizare se descriu nevralgia occipitală, sindrom umăr-mână, lumbago, lombosciatică, pareză de nerv sciatic popliteu, chiar medulopatii. Localizarea creează entităţi clinice
distincte cum ar fi cocsartroză sau piciorul
dureros. De remarcat că analizele de laborator sunt în general nemodificate.
Tabloul clinic (deseori zgomotos) poate fi
extrem de intens cu suferinţe acute şi cronice
care grevează asupra capacităţii funcţionale
fizice şi confortului individual.
Tratamentul este multi dimensional şi
implică asistenţă medicală la toate nivelele
(domiciliu, ambulator, spital, staţiuni climaterice).
Din punct de vedere al prevenirii este
foarte importantă menţinerea unei greutăţi corporale în limite normale (combaterea obezităţii). Se va acorda atenţie femeilor
la menopauză, se vor echilibra boli cronice
ca diabetul sau hipotiroidia. Prevenirea îmbatrânirii accelerate prin tratament biotrofic
cu GH3 întârzie sau împiedică instalarea sau
evoluţia spre artroză.
Aportul medicinei sportive şi al medicinei muncii contribuie la prevenirea modificărilor artrozice prin remedierea efectelor traumatizmelor repetate, al poziţiilor vicioase şi
eforturilor necontrolate.
Din punct de vedere curativ, pacientul cu
suferinţă artrozică trebuie să fie activ şi mobil

(fizic şi psihic) să scadă ponderal, să folosească mijloace ajutătoare (cadru, baston, lombostat), să doarmă pe pat tare, să folosească mobilier adecvat, să facă pauze în timpul
muncii (pentru rehidratarea articulară), să
evite mişcările şi poziţiile vicioase.
Dintre tratamentele create de medicina populară amintim brâul, blana de iepure,
frunza de varză, înţepăturile de albine, băile
sărate, nămolul, diferite reţete din produse
animale sau plante sub formă de unguente
sau tincturi. Aceste proceduri au fost şi mai
sunt încă folosite uneori cu rezultate satisfăcătoare. Reamintim de presopunctură şi acupunctură care prin aportul lor spectaculos
şi-au câştigat un loc în arsenalul terapeutic
modern.
Tratamentul medicamentuos se adresează mai ales durerii şi contracturii prin antialgice, miorelaxante, antiinflamatorii sterodiene
şi nesterodiene. Se asociază de la caz la caz
vasodilatatoare şi vitamine. Balneofizioterapia ocupă o parte importantă prin proceduri
hidroterapice, nămoloterapie, electroterapie,
masaj, gimnastică şi kinetoterapie.
În Complexul Hofimed abordăm
problematica artropatiei deformante, degenerative (artroza) prin 4 mijloace terapeutice:
tratamentul cu Gerovital H3, ozonoterapie,
fitoterapie, masaj. Ca metodă se lucrează în
echipă. După punerea diagnosticului se elaborează un plan terapeutic pe termen scurt
şi lung. Ozonoterapia şi tratamentul cu Gerovital se fac individualizat, rezultatele fiind apreciate din punct de vedere subiectiv
şi obiectiv. Medicaţia însoţitoare după caz şi
tratamentul trofic sunt dozate conform etapei clinice de evoluţie. Rezultatele mulţumitoare au dus la reducerea semnificativă a durerii, redorii, contracturii permiţând in multe
cazuri reluarea muncii sau a activităţilor cotidiene. Ozonoterapia ca metodă terapeutică
s-a dovedit a fi bine tolerată, nealergizantă şi
eficace. Tratamentul cu GH3 îmbunătăţeşte
troficitatea locală şi generală cu rol preventiv şi curativ (reducerea durerii, creşterea mobilităţii şi a capacităţii de muncă). Fitoterapia
crează premizele unei posibile recuperări articulare şi a unei bune echilibrări organice.
Dintre produse trebuie să menţionăm:

Condartroz (comprimate) - ce are în

compoziţie glucozamin sulfat, condroitin sulfat şi extract de cătină ce contribuie la
refacerea şi prevenirea deteriorării cartilagiilor, contribuie la ameliorerea durerilor articulare.

Protein forţă (comprimate) - ce
conţine biomasă de Spirulină, ţelină,
ulei volatil de lavandă şi ulei de fenicul cu
efect antiinflamator.

Urzica (capsule) - ce conţine pulbere din partea aeriană de urzică cu efect
antiinflamator şi remineralizant.
Tinctura de coada calului ce
are efect antiinflamator, remineralizant.
Tinctura de mesteacăn şi tinctura de muguri de plop cu efect

analgezic şi antiinflamator care se pot folosi
in afecţiuni reumatismale şi artroze.
Nu sunt de neglijat nici gemoderivatele
printre care menţionăm:

Gemoderivat din muguri de
coacăz negru fiind antiinflamator

sistemic şi antialgic cu acţiune similară hormonilor corticoizi având efect benefic asupra
artrozelor.

Gemoderivat din scoarţă de
salcie având efect antiinflamator şi

analgezic.

Gemoderivat din muguri de
pin - se evidenţiază prin proprietăţi de

regenerare pentru sistemul osteo-articular.

Gemoderivat din muguri de
viţă de vie cu proprietăţi antiinfla-

matoare şi imunomodulatoare asupra sistemului osteoarticular.
În concluzie, în Centrul medical Hofimed tratăm pacientul folosind principiile
Medicinei Integrate.

Dr. Cuibuş Ioan Florin
Medic specialist geriatrie,
medic specialist medicină internă
Complexul medical “Hofimed”
Şos.Colentina, nr.76, bl.111,
parter, sect.2, Bucureşti
Tel.:031-808.89.98;021-240.73.40
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Durerile de cap (cefaleea)

şi tratamentele fitoterapeutice

efaleea sau algia cefalică
(din limba greacă kefales=cap,
algos=durere), este o durere
continuă sau intermitentă a
unor părţi ale capului însoţită uneori
şi de alte simptome.
Oricine a avut într-un moment sau altul
o durere de cap. Este ceva obişnuit şi greu de
tratat.
Cauzele cefaleei sunt multiple cum ar fi
stresul, oboseala, stările de tensiune, anxietatea, consumul de cafea, foamea, dezechilibrul hormonal, traume, tensiunea musculară
şi multe altele.

Clasificarea cefaleei
Primară: migrena cu diferitele ei forme
Secundară: legate de anumite condiţii
sau stări patologice: de ordin vascular, procese
inflamatorii, afecţiunile ORL, afecţiuni digestive, hepatice, renale, endocrine, spondiloza cervicală, psihice, psihopatologice.
Specialiştii apreciază că 90% din durerile de cap sunt dureri de tensiune şi 6%
sunt migrene.
Simptomatologia cefaleei datorată stărilor de tensiune include:
l o durere constantă ce nu pulsează; de
obicei senzaţia de durere sau presiune este
bilaterală;
l senzaţie de apăsare, strângere la nivelul frunţii;
l durere acută la nivelul tâmplelor sau la
nivelul gâtului şi cefei.
Spre deosebire de migrene, durerile de
cap nu se asociază cu greaţă, vărsături, sensibilitate la lumină şi la zgomot şi nu sunt aşa
de puternice încât să interfere cu activitatea
zilnică. Episoadele de dureri de cap datorate
tensiunii durează între 30 de minute şi câteva zile. Se consideră că aceste dureri sunt cronice atunci când apar pentru o perioadă mai
mare de 15 zile sau o lună.
Durerile cronice de cap datorate tensiunii, se asociază frecvent cu alte afecţiuni de
genul anxietăţii sau depresiei. Deşi nu se întâmplă frecvent, cefaleea poate fi provocată
şi de tumori sau de infecţii.
Cefaleea datorată stărilor de tensiune reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de cefalee. Aceasta poate fi provocată de
stres, anxietate, depresie, foame, furie, oboseală, extenuare, poziţie incorectă şi tensiune musculară. Durerile de cap se pot instala
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lent sau brusc. Poziţia şezândă îndelungată
sau poziţia incorectă, incomodă şi tulburările de vedere, pot deasemenea să declanşeze durerile de cap. Cefaleea poate să dispară
după relaxare sau după administrarea unui
medicament de genul aspirinei sau ibuprofenului.
Durerea de cap datorată stărilor de tensiune poate dura între 30 de minute şi 7 zile.
În cazul în care apar cel puţin 15 episoade
de cefalee pe lună, pentru o perioadă de 6
luni, se poate considera că este cefalee cronică. Terapia ajuta la reducerea frecvenţei sau
sistarea durerilor de cap datorate stărilor de
tensiune.
Este indicată monitorizarea cu atenţie
a stării de sănătate şi prezentarea la medic în cazul în care:
l cefaleea nu cedează în 1-2 zile sau trezeşte persoana din somn
l episoadele dureroase se intensifică
l apar simptome noi
l apar probleme legate de administrarea unor medicamente
l persoanele cu vârsta peste 50 de ani au
cefalee din ce în ce mai frecventă
l cefaleea se instalează după exerciţiile
fizice, activitatea sexuală, tuse sau strănut
l activitatea zilnică este perturbată de
durerile de cap (de exemplu este necesar
frecvent să se lipsească de la serviciu sau de
la şcoală din cauza durerilor de cap).
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În cazul în care durerile de cap se ameliorează de la sine nu va fi nevoie de tratament.
În cazul în care se accentuează şi sunt din ce
în ce mai frecvente, medicul va hotări ce este
de făcut. Administrarea de medicamente ce
nu necesită reţetă, sunt metodele folosite cel
mai frecvent în cazul durerilor de cap provocate de stările de tensiune ce nu afectează
activitatea zilnică.
În cazul în care apar mai mult de 15 episoade de cefalee pe lună pentru o perioadă
mai mare de 6 luni, se indică administrarea
unui tratament pentru cefalee cronică.
Medicul poate pune diagnosticul de dureri de cap produse de stările de tensiune,
prin anamneza privind stilul de viaţă şi prin
examinarea fizică.
Este important de realizat diagnosticul
diferenţial între durerea de cap provocată de
stările de tensiune şi alte tipuri de dureri de
cap (de exemplu migrene), deoarece simptomele pot fi asemănătoare dar tratamentul
variază.
Pot exista anumite cazuri în care cefa
leea este produsă de alte afecţiuni, ca tumorile cerebrale sau anevrismele. Medicul
poate indica anumite investigaţii pentru a
exclude alte cauze de cefalee.

Tratament
Durerile de cap pot diminua după administrarea de medicamente ce nu necesită prescripţie, ca antiinflamatoarele nesteroidiene (de genul ibuprofen sau aspirina).
În cazul în care durerile sunt severe poate
fi necesară administrarea de medicamente
cu reţetă, de genul antidepresivelor, pentru a reduce frecvenţa şi intensitatea durerilor. De asemenea pot fi încercate terapii
complementare (acupunctura, tratamente
pe bază de plante, reflexoterapie, ozonoterapie etc)
Se recomandă următoarele remedii naturale:






Tinctura de roiniţă cu efect antispastic sedativ bun pentru cefalee de
tip migrenă
Tinctura de salvie cu efect antispastic
Tinctura de sunătoare cu efect antispastic, antiinflamator şi antidepresiv
Cătinofort care conţine spirulină şi
pulbere din pulpă de fruct de cătină,
cu ulei volatil de lavandă ce are efect
antiinflamator şi antispastic.

Sfaturi fitoterapeutice



Passisclerotin produs format din
pasiflora ce are proprietăţi sedative,
antispastice, vasodilatatoare, asigură aportul de substanţe bioactive cu
efecte benefice în cefalee.




Ulei de levănţică capsule cu extract
uleios de levănţică acţionează calmant.




Gemoderivat din mlădiţe de Rozmarin are efect benefic asupra migrenelor.

Gemoderivat din muguri de Arin
negru - are efect antiinflamator, vasoreglator, ameliorează circulaţia encefalică. Se recomandă în cefalee vasomotorie.

Gemoderivat din scoarţă de Salcie are organotropism asupra sistemului nervos central cu efect sedativ
şi de reechilibrare a sistemului nervos
central.

De reţinut!
Anumite medicamente pentru
durere interacţionează cu
alte medicamente, de aceea
este necesar să se comunice
medicului toate medicamentele
ce se administrează şi alte
terapii alternative ce sunt
efectuate de pacient.

Profilaxie
Frecvenţa şi severitatea durerilor de cap
provocate de stările de tensiune pot fi prevenite prin reducerea tensiunii musculare
şi evitarea triggerilor, de genul anxietate,
stres, oboseală, foame, furie, poziţie inadecvată sau extenuare.
În cazul în care durerile de cap sunt datorate tensiunii musculare din gât, umeri sau
spate, trebuie corectată poziţia şi postura în
cadrul activităţilor zilnice.

Dr. Natalia Chicu
Director Complexul medical Hofimed
Medic medicină generală
Competenţă în Apifitoterapie
Şos. Colentina, nr. 76, bl. 111,
parter, sect. 2, Bucureşti
Tel.: 031-808.89.98; 021-240.73.40
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Alimentaţia naturală

Alimentația rațională- realitate sau utopie (VI)

Alergiile - duşm
iecare dintre noi cunoaş
tem cu siguranţă persoane
care suferă de alergii. Flo
rile din grădina vecinu
lui, câinele sau pisica prietenului,
chiar şi praful din încăpere îi fac să
strănute sau le provoacă sufoca
re. Poate şi ţie ţi s-a întâmplat să
strănuţi sau să-ţi curgă nasul din
senin, în timp ce scoteai din căma
ră decoraţiunile prăfuite pentru
pomul de Crăciun. Iată de ce este
oportun să ştim câteva noţiuni de
bază despre alergii, astfel încât să
poţi identifica problema şi să poţi
lua primele măsuri.
Reacţia alergică este un răspuns
anormal al sistemului imunitar la prezenţa în organism a anumitor substanţe, alergenele. De natură foarte variată,
acestea din urmă pătrund în corp fie prin
nas şi bronhii (rinită alergică), fie prin gură
sau piele (alergii alimentare sau cutanate).
În orice alergie există şi o componentă
ereditară, care creează un teren favorabil
şi care este calificată drept atopie. Această
predispoziţie genetică, transmisă de la un
părinte sau de la amândoi, poate face ca o
persoană să reacţioneze exagerat la diverse alergene.
Incidenţa alergiilor în ultimii ani a crescut îngrijorător, mai ales la copii şi îndeosebi în mediul urban.
Explicaţia este, pe lângă poluarea
marilor oraşe, abuzul de antibiotice, administrate de la primele semne de disconfort, vaccinarea care a luat amploare şi măsurile exagerate de igienă. Astfel,
sistemul imunitar nu prea mai are ocupaţie. Şi atunci se ocupă, se „războieşte”,
cu particulele, altfel inofensive, din mediu şi din alimente.
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Clasificarea alergenelor
în funcţie de calea de
pătrundere în organism
Cale respiratorie
Polen
Praf de casă (acarieni)
Spori de mucegai
Păr de câini şi pisici
Cale orală
Alimente (ou, scoici, fragi, mure,
căpşuni, peşte)
Coloranţi şi aditivi alimentari
Medicamente (antibiotice, AINS-aspirină, ibuprofen, anestezice, analgezice)
Prin injectare
Medicamente
Veninuri de insecte
Cale cutanată
Urzici
Latex
Substanţe chimice

Care sunt bolile alergice ?
Rinita alergică 10-20% - secreţie nazală
apoasă, prurit la nivelul nasului, strănut,
senzaţie de nas înfundat, lăcrimare
Astmul bronşic 5-6% - episoade repetate de sufocare (dispnee), tuse seacă,
expir prelungit însoţit de şuierat (wheezing)
Urticaria 20% - erupţie roşie cu prurit intens. Contactul cu alergenul este pe
cale digestivă.
Dermatita de contact - erupţie roşie cu
prurit intens. Contactul cu alergenul
este la nivelul pielii
Dermatita atopică 3% dintre adulţi,
10% dintre copii - apare la persoane

Alimentaţia naturală

manul nevăzut
cu antecedente de teren alergic, este
o predispoziţie de a face eczeme pruriginoase (simptomul principal este
pruritul)
Alergia la medicamente - îmbracă o
varietate de manifestări, de la urticarie
la forme grave (şoc anafilactic).
Tratamentul alergiilor urmăreşte trei
direcţii de acţiune:
 eliminarea alergenului din mediul pacientului (dacă alergenul este cunoscut)
 tratarea episodului acut
 desensibilizarea (specifică sau nespecifică).
Deşi sunt destul de greu de controlat,
şi alergiile pot fi „stăpânite” cu puţină perseverenţă.

Recomandări nutriţionale
 se recomandă alimente complete,
nemodificate genetic:
 alimentaţie diversificată cu rotaţia
alimentelor şi evitarea celor cunoscute ca
fiind alergizante
 consumul unei cantităţi mari de
apă (favorizează detoxifierea)
 se elimină consumul de grăsimi
animale gătite sau prăjite
Fitoterapia cu produse HOFIGAL oferă
soluţii valoroase pentru controlul alergiilor.
Lemnul dulce (capsule sau tinctură)
şi Gemoderivatul din muguri de coacăz negru sunt o alternativă la corticoterapia de sinteză, efectul antihistaminic şi
modul de acţiune al acestora fiind similare.
Reacţiile adverse lipsesc pentru produsele
naturale. La fel şi contraindicaţiile.
Tot cu efect antihistaminic (ameliorarea
procesului alergic- prurit, erupţie cutanată),
dar şi de susţinere a sistemului imunitar în
conflictul cu alergenul se pot utiliza:
 vitamina C în stare naturală împreună cu bioflavonoizi naturali (FlavovitC,
EchinaVitC, Extravit M),

 rădăcina de brusture (Tinctură de
brusture sau Menolap- capsule),
 echinacea (sub formă de Tinctură
de echinacea, Echinacea- capsule)
 Tinctura de trei fraţi pătaţi,
MagAnghinar
Beta-carotenul, vitamina E şi zincul reduc reacţia alergică şi previn recidiva infecţiilor, mai ales când este implicat şi sistemul respirator. Cu rezultate foarte bune
se poate utiliza Uleiul de cătină- pentru bogăţia de beta-caroten şi vitamina E,
şi Hofimun sau Hofimun forte- echinacea, zinc şi vitamina C.
Calciul şi magneziul sunt două suplimente care nu ar trebui să lipsească
atunci când apare o criză de alergie- reduc mult intensitatea fenomenului alergic, dar şi ca terapie de prevenire a crizelor
alergice (pentru alergiile sezoniere- polen,
fân). Produsul Polivitamine cu calciu şi
magneziu, are în compoziţia sa şi ulei de
cătină, efectul de reducere a reacţiei alergice, fiind, prin aceasta asociere, amplificat.
Acizii graşi (Omega 3, 6 vegetal sau
Ulei de peşte), administrate 3 până la 6
luni au şi ei efect antiinflamator şi desensibilizant.
Tinctura de nalbă, Tinctura de
urzică, Tinctura de păpădie, Gemoderivatele din mlădiţe de măceş sau
scoarţă de salcie sunt produse naturale care pot fii utilizate cu efecte benefice
terapeutice de către persoanele cu diverse alergii.
Am lăsat pentru final măsurile terapeutice externe. Persoanelor cu susceptibilitate la alergii (mai ales dermice) le
recomand să folosească pentru igiena corporală Săpun moale vegetal, iar erupţiile cutanate pot fii combătute cu Spirulin-cremă.
Dr. Adriana Tatomirescu
Medic specialist Igienă
Competență Apifitoterapie
http://farmacie-intr-o-planta.blogspot.com
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Restituiri cu Ştefan Manea

Bucuria şi speranţa luminii şansa devenirii noastre

Învierea poate fi considerată ca o Sărbătoare a Sărbătorilor, a bucuriei şi a
familiei reunite, care ne detaşează de
lumea materială vremelnică, perisabilă şi ne deschide o nouă perspectivă, o
fereastră magică spre eternitatea spirituală. O eternitate care este făgăduită
şi dăruită doar celor iluminaţi din
propriul lor interior.

- Stimate d-le Manea, efortul de con
ştientizare a liniştii, păcii şi echi
librului interior, permite omului
acestui secol frământat şi nesigur, de
păşirea fricii de neant (prin moarte),
a singurătăţii sau deznădejdii, atât
de frecvente printre semenii noştri?
- Fără îndoială! Iluminarea lăuntrică a celui care se bucură de sănătate mintală şi spirituală, îi permite să acceadă către înţelegerea
pe cât de profundă, pe-atât de simplă a simbolului învierii. Căci, ca şi crearea lumii, a Naturii, a Universului, Învierea lui Iisus este un
fapt istoric. El însă depăşeşte puterea umană de înţelegere, deoarece este un act care
ţine de forţa dumnezeiască şi nu se datorează vreunei puteri din Natura umană sau din
mediul înconjurător.
Dar... educat şi cizelat din punct de vedere spiritual, înarmat cu capacitatea de înţelegere, cu emoţionalitate pozitivă şi forţă a
credinţei, omul va înţelege că el, ca Fiu al Creatorului, ca Fiu al Naturii, deci şi al mediului
înconjurător, trebuie să intre în armonie, cu
aceste entităţi. Pentru că armonia universală,
ritmicitatea extraordinară a vieţii, a Naturii ce
ne înconjoară, a Universului, are un sens plin
de înţelepciune. Altfel n-ar fi dăinuit nimic cu
atâta trăinicie şi vigoare.
Totul ar fi fost un haos iar viaţa ar fi avut
forme de manifestare sporadice, lipsite de
conţinut şi formă.
Păstrarea acestor sfinte tradiţii are un
sens şi un simbol care mai diluează din efervescenţa unor "obiceiuri noi", moderne, cosmopolite, interesante şi pline de "farmec"
pentru cei tineri şi neştiutori dar care, din păcate, ascund şi foarte multe capcane pentru
închistarea sufletului. Pentru tulburări emoţionale, pentru dezordini organice sau funcţionale.
Aş adăuga aici nerecunoaşterea de către
unii oameni sau preacunoaşterea (dar banul
îi îndeamnă la necurat) ce dezechilibre produc naturii prin distrugerea echilibrului natural al plantelor şi astfel, implicit al omului prin
utilizarea catastrofală a produselor chimice,
pentru aşa-zisa creştere a producţiei şi uşurarea muncii. Natura are soluţiile ei mult mai
înţelepte decât distrugerea prin îmbolnăvire
a plantelor de către om.
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De exemplu, Creatorul a lăsat plante care
ştiu să refacă solul şi să-l îmbogăţească cu
nutrienţii necesari.
Rădăcina lucernei, de exemplu merge
în pământ până la 7-9m şi aduce la suprafaţă pentru 3-5 ani toate substanţele nutritive
necesare unei culturi (aşa realizau bătrânii
rotirea culturilor de grâu şi porumb după lucernă). Nu mai vorbesc de Cătină, a cărei rădăcină merge în pământ până la 20–22m,
sau de ştir care “aeriseşte” solul, având rolul
de a scoate toxinele din pământ.
Natura trebuie înţeleasă şi aplicată ca
atare.

- Stimate d-le Manea, omul modern
nu mai doreşte să sufere, să păti
mească prin răbdare, devotament,
sacrificiu asumat în numele unor ca
uze bune sau jertfirea a „ceva” din
universul lui lăuntric. Fie că este vor
ba de timpul lui, de energia lui, de
comunicare, de orice mic efort către
ceva sau cineva (părinţi, copii, par
teneri, cei aflaţi în nevoi).
Egoismul încrâncenat, izolarea, necomunicarea, ne-împărtăşirea unor
greşeli (inerente făpturii umane), lă
comia înavuţirii, exhibiţia exagerată
a unor atuu-ri fizice, desconsidera
rea căsătoriei, nu reprezintă „porţi”
către alt gen de suferinţe, mult mai
profunde, cu care se confruntă ome
nirea, la ora actuală?
- Este foarte adevărat! Răbdarea omului de a se cunoaşte, de a se autocunoaşte,
pentru a-şi înţelege valoarea, limitele, şansele proprii şi capcanele existenţei sale unice,
devine simbolică şi atotputernică în această
epocă de reală explozie informaţională. Niciodată în istoria umanităţii, informaţiile, ştirile,
evenimentele, isprăvile semenilor noştri (fie
ei anonimi sau arhi-cunoscuţi) nu sunt atât
de rapid transmise ochilor, urechilor dar şi
minţii noastre.
Numai să dorim să le înţelegem sensul,
simbolul, intenţia acestor mesaje, pentru a
diseca: l binele de rău l informaţia corectă
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de cea inventată l buna intenţie de reaua intenţie (prin manipularea voinţei, gândirii, optimismului, speranţei).
Este infinit mai bine că avem ocazia să
ştim, să cunoaştem, să discernem din acest
ocean de informaţii, mesajele cu adevărat utile, formative, pozitiviste şi mobilizatoare pentru pacea, armonia şi echilibrul nostru interior.
Homeostazia, acea funcţionalitate optimă a organismului nostru nu este eternă, ci
fluctuantă. Nu reprezintă un dar ci un efect
dobândit prin înţelepciune, stil de viaţă, alimentaţie, post şi detoxifiere, mişcare fizică,
informare, dragoste de familie, de copii, de
părinţi, de oameni în genere, de Natură, de
necuvântătoare.
Iluminarea noastră lăuntrică este un
exerciţiu permanent, conştient, blând şi tenace, alimentat de o credinţă puternică. Dar
nu o credinţă habotnică, ireală, exagerată
până la dogmatism, deoarece ca oameni,
putem şi suntem supuşi greşelilor. Iar greşelile îşi au rolul lor în a înţelege unde ne conduc acestea. Boala este o eroare, o greşeală
pe care omul şi-o poate conştientiza, pentru
ca apoi s-o diminueze, s-o anihileze chiar, în
cunoştinţă de cauză, nu orbecăind prin labirintul vieţii.
Aici aş da un singur exemplu: „greşeala secolului trecut în alimentaţie” a fost că
“omul” care a sfidat prin necunoaştere sau
ignorare rolul unor elemente nutritive din
alimentaţie (Omega 3), deşi utilizate încă din
antichitate, a dus la etichetarea de mai sus
a comportamentului nostru. Omega 3 stă
la baza formării creierului la copil şi astfel la
baza comportamentului uman, ignorarea rolului său duce la rezultatele “modernismului”
în comportare.

- Stimate d-le Manea, simbolul Învi
erii şi Lumina pe care o aduce lumâ
narea de la miezul nopţii sfintei săr
bători, simbolizează nevoia omului
de a vedea, de a simţi cu ochii minţii,
drumul pe care trebuie să păşească
în acest întuneric numit ignoranţă,
superstiţii, fatalism, inerţie, patimi
oarbe sau necredinţă?
- Numai omul care are o minte luminată
în interior şi înarmată cu toate valorile umane pe care oricine şi le poate cizela, de-a lungul vieţii, poate fi cu adevărat liber şi fericit. El
reînvie an de an, etapă de etapă, păstrânduşi această „lumânare” vie, pură şi iradiantă de
bine, de sănătate!
Ştiinţa a apărut in biserică aşa ca ştiinţa
trebuie să deservească biserica.
a consemnat psih. Maria Şerban,
partener media, Compania HOFIGAL
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Program complex de detoxifiere la C.T.N.B. "Alexandra"- Breaza

Asocierea reflexoterapiei cu
împachetările cu spirulină vie –
metodă unicat în România

Dragi cititori ai revistei Hofigal, îmi revine
deosebita plăcere ca, imediat după Sfintele
Sărbători de Paşte, să vă urez un pios ,,Christos a Înviat!’’ şi să vă doresc ca aceste Timpuri Noi să reprezinte pentru voi un adevărat început de Renaştere şi Speranţă pentru
o viaţă mai bună, pentru Împliniri pe care le
aşteptaţi de mult timp şi să deie Domnul vremuri mai bune şi mai limpezi cu Pace, Iubire
şi Prosperitate în Noua Eră care este pe cale
să înceapă!!! Fie ca Noile Energii Cosmice să
lumineze şi să simplifice Labirintul Evoluţiei Umanităţii, să ne îmbogăţească Spiritul
şi Mintea, să întărească Trupul pentru următoarele Două mii de Ani!!! În aceşti Ani de
Aur ce urmează vor cădea unele după altele barierele cunoscute până acum şi vor fi
descoperite noi modalităţi de deplasare şi
comunicare, noi surse de energii şi noi domenii ale cunoaşterii, nebănuite şi nevăzute
încă... Vom fi martorii unor schimbări radicale în mai toate domeniile de activitate, vor fi
descoperite noi surse de energii neconvenţionale care vor determina înlocuirea actualelor tehnologii învechite şi vor marca adevărate revoluţii multidisciplinare. De asemenea
în planul ştiinţific vom asista la o recunoaştere a medicinei cuantice şi vibraţionale, vor apărea noi aparate şi dispozitive de investigare şi
tratament, dar mai ales de prognozare a stării
de sănătate individuale, ceea ce va permite
abordarea şi combaterea profilactică a factorilor de risc prognozaţi pentru fiecare persoană investigată. Astfel vom obţine o creştere
apreciabilă a metodelor de profilaxie a diverselor categorii de afecţiuni, consecinţa firească fiind scăderea frecvenţei de îmbolnăvire,
a incidenţei generale şi particulare. Ingineria genetică va permite descoperirea mecanismelor prin care limita de vârstă va fi împinsă dincolo de 100-120 de ani. Medicina
va acorda o importanţă binemeritată remediilor obţinute din plante – Fitoterapia, vor
fi descoperite noi tipuri de particule energetice, iar o amploare deosebită şi o importanţă
pe măsură vor prezenta tratamentele cu extracte din ţesuturi tinere – Gemoterapia, dar
şi cele cu extracte uleioase volatile esenţiale
din diverse plante cu calităţi terapeutice demostrate ştiinţific – Aromaterapia...
Dar să revenim la vremurile noastre.
Suntem beneficiarii unui stil de viaţă care
ne îndepărtează de propiul nostru Eu, ne
face să uităm de Copilul etern care se ascunde în Sufletul şi Corpul fiecăruia dintre noi...

Mai mult, în prezent, Subconştientul nostru este capabil să recepţioneze şi înregistreze în fiecare zi semnalele venite din
partea organismului şi să centralizeze, să
cuantifice gradul de oboseală acumulată,
precum şi implicaţiile factorilor multipli
de stress asupra capacităţii Corpului fizic
de a rezista acestor atacuri; de asemenea,
Subconştientul poate să recepţioneze
mesaje mai mult sau mai puţin mascate din massmedia (reclame, afişe, emisiuni
radio, T.V., articole publicitare din cotidiene
de mare tiraj etc.) cu impact psihic negativ
imediat sau în urma unei expuneri repetate. Însăşi aceste informaţii cu încărcătură emoţională negativă, difuzate repetitiv,
la aceeaşi oră, ziua sau noaptea, au rolul de
a coroda orice platoşă psihică sau energetică... Adulţi fiind, încrâncenaţi în diverse activităţi, canalizaţi pe obţinerea unor venituri în
moneda naţională sau europeană, activităţi
care de cele mai multe ori ne solicită la maximum şi ne ocupă tot timpul, devenim astfel
sclavii unor proaste obiceiuri impuse de
viaţa modernă şi complicate de reguli tot
de noi impuse… De cele mai multe ori, la
stresul ocupaţional sunt adăugate obiceiuri
proaste alimentare, nopţi nedormite, diverse
excese, care grăbesc deteriorarea echilibrului intern şi astfel sunt create premise pentru
declanşarea diveselor patologii, boli ale civilizaţiei (afecţiuni metabolice, cardio-vasculare,
psihiatrice, gastro-intestinale, obezitate etc.).
Iată de ce, cu atât mai mult, în perioada
activă a vieţii noastre, sunt necesare perioade de ieşire din cotidian, de relaxare şi
refacere a forţelor, dar mai ales de detoxifiere a organismului. Gradul de solicitare

fizică şi psihică este direct proporţional cu
necesitatea de detoxifiere a organismului, iar cu cât este mai mare stresul, cu atât
mai mult este necesară o perioadă mai
lungă de reechilibrare şi refacere a forţelor, de curăţire a întregului Corp… Iată de
ce a devenit o necesitate firească efectuarea periodică a unui program complex de
relaxare, revigorare şi detoxifiere a organismului.
De câte ori după lungi perioade de muncă extenuantă şi stres, examene sau competiţii,
gândurile noastre nu au zburat spre tărâmuri
îndepărtate, unde să ne odihnim, să ne refacem forţele, să ne recâştigăm vitalitatea, energia necesară susţinerii activităţii noastre?
De câte ori nu ne-am dorit un loc departe
de agitaţia cotidiană unde să ne simţim răsfăţaţi, relaxaţi, împăcaţi cu noi înşine?
De câte ori, în anumite momente de cumpănă şi încercări, am constatat nevoia de a ne
ordona stilul de viaţă, alimentaţia, de a acorda
o atenţie mai mare necesităţilor corpului nostru, de a ne relaxa şi îngriji mai mult de sănătatea noastră?
De câte ori nu am simţit nevoia unei descărcări a surplusului de energie negativă şi de
curăţare a Corpului de reziduurile toxice acumulate în decursul activităţii de zi cu zi?
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- continuare din pagina 23 Ei bine, aceste dorinţe pot deveni realitate aici, în România şi nu aiurea, la capăt
de Lume, în cadrul Complexului de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza, judeţul Prahova.
Complexul de Terapie Naturală „Alexandra” este locul ideal pentru derularea unor
programe de prevenire şi combatere a diverselor afecţiuni, a stresului şi mai ales de
încetinire a procesului de îmbătrânire prin
metode specifice şi unice de detoxifiere a
organismului! Sunt bineveniţi atât cei sănătoşi, pentru petrecerea concediilor sau weekendurilor, în scopul relaxării, refacerii forţelor,
dar sunt aşteptaţi şi cei cu afecţiuni cronice
compensate, pentru ameliorarea stării generale şi stimularea proceselor regenerative,
de însănătoşire. O adevărată echipă formată
din medici specialişti în balneologie, reumatologie, fitoterapie, gemoterapie, medici primari de medicină generală, kinetoterapeuţi,
asistente medicale de profil, tehnicieni reflexoterapeuţi, specialişti maseuri, activează cu
profesionalism şi căldură umană, aplică principiile medicinei integrate, complementare, naturale, îmbinând puterea vindecătoare a plantelor, prin intermediul produselor
marca Hofigal, cu eficacitatea procedurilor
de reflexoterapie, masaj, împachetări cu spirulină vie, aromaterapie, proceduri fizicale
de tip balnear. Preţurile practicate în sezon
(de la 01.05.2011 la 31.10.2011) pentru o
zi completă de tratament care include cazarea, trei mese (mic dejun, prânz, cină), tratament fitoterapeutic cu produse Hofigal,
tratament balnear (până la patru proceduri
incluse în preţ), sunt cele mai convenabile
- 181 ron/zi pentru salariaţi şi 163 ron/
zi pentru pensionari. Complexul de Terapie
Naturală dispune de o Bază de tratament în
incinta Complexului, sală de conferinţe, parcare proprie, spălătorie, două bucătării, terasă, are o capacitate de 30 locuri în camere de 1, 2 sau 3 paturi, dotate cu grup sanitar
individual, televizor, telefon, minifrigider; de
asemenea, există acces la internet wireless,
sală de gimnastică; condiţiile de cazare sunt
de trei stele, cameristele asigură zilnic curăţenia în camere, asfel că prosoapele, halatele, aşternuturile sunt mereu curate, iar firma
Hofigal oferă gratuit Şampon 5R cu Coenzima Q10 şi Săpun Plathygen pe toată perioada cazării. În permanenţă în toată Baza de
tratament şi în jur pluteşte un miros revigorant de uleiuri volatile esenţiale din levănţică,
salvie, mentă, brad sau pin. Tot în Baza de tratament sunt practicate împachetări cu Spirulină vie – metodă unicat în România şi în
Europa, Spirulina provenind din producţia propie a Complexului! Tot în Bază sunt
practicate proceduri diverse, cum ar fi Hidroterapia (baie generală cu hidromasaj şi aromaterapie, duş subacval, saună), Electroterapia, Reflexoterapia, Masoterapia (masaj
general, parţial, de relaxare sau terapeutic,
masaj anticelulitic, drenaj limfatic). Pacienţii
pot beneficia, dacă se prezintă de luni, încă
din prima zi, de tratamentul cu produse Ho-
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figal asociat cu cel balnear, după un consult
de specialitate iniţial efectuat de o echipă de
medici care recomandă dietă şi un tratament
complementar individualizat, în funcţie de
afecţiunile fiecărui pacient, care vor fi zilnic
supravegheaţi şi monitorizaţi de către personalul medico-sanitar.
O cură completă de tratament, în funcţie
de afecţiunile asociate, poate fi de cel puţin
14 zile, recomandăm şi cure de 21 zile, dar
pot fi acceptate şi cure de câte 7-11 zile, repetate la intervale mai mici; intervalul optim
pentru repetarea unei cure de 14 zile de tratament complet, este de 4-6 luni. Complexul
de Terapie funcţionând pe toată perioada
anului, rezervările se pot face la telefon
0244-343296, 0244-342975, sau fax 0244343094. La aceste numere de telefon veţi
obţine toate informaţiile despre serviciile
oferite de Complex, cazare, tratament, durată, locuri disponibile, zilnic, de luni până vineri inclusiv, între orele 8:30-18:30, sâmbăta între orele 8:30-14:30.
În continuare voi face referire la două
dintre metodele de detoxifiere practicate şi asociate în cadrul Complexului de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza şi
anume Reflexoterapia şi Împachetarea cu
Spirulină Vie, metodă unică în România şi
Europa!!!
Asocierea acestor două metode potenţează simultan acţiunea lor, astfel
că efectul obţinut este mult superior altor metode clasice de detoxifiere!!!
Dacă mai adăgăm şi eficacitatea tratamentelor cu produse gemoterapeutice
şi fitoterapeutice marca Hofigal, asocierea unor tehnici de masaj terapeutic, o alimentaţie corespunzătoare, iată că avem la
justa dimensiune, un complex de terapii şi
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procedee care au ca efect final detoxifierea
organismului în parametri optimi. Pentru
început, voi preciza câteva date istorice
generale despre Spirulină, ce este, ce compoziţie are, ce calităţi terapeutice prezintă, precum şi căror indicaţii terapeutice se
adresează împachetarea cu Spirulină vie...

Ce este spirulina?
Spirulina este o algă pluricelulară filamentată, având mai multe forme spiralate,
dintre care cea mai căutată şi cunoscută ca
eficienţă este Spirulina Platensis.

Scurt istoric
Spirulina Platensis este cunoscută încă de
pe vremea Egiptului Antic şi a civilizaţiei Aztecă şi Mayaşă. În zilele noastre Spirulina se
dezvoltă în condiţii naturale în America de
Sud, Lacul Texaco, iar locuitorii acelei zone
excelează şi uimesc prin starea lor de sănătate. Un mic amănunt istoric precizează că maratoniştii acelor vremuri consumau în principal pâine din spirulină şi alergau 100 mile în
fiecare zi.
Datorită conţinutului bogat în proteine
(peste 70%), mai ales sub forma de albumină,
uşor asimilabilă de organismul uman, Spirulina Platensis determină o vigoare deosebită.
Iată de ce spirulina este recomandată
de specialiştii Hofigal în scheme individualizate de tratament şi sportivilor de performanţă atât în cantonament dar şi în timpul
concursurilor. Spirulina este cel mai indicat remediu atât pentru organismele sănătoase, care sunt supuse unor suprasolicitări (sportivii, militarii în termen, etc.),
organismelor aflate în plină dezvoltare,
cum sunt sugarii, copii preşcolari, şcolarii,
elevii, studenţii, dar şi persoanelor adulte sau vârstnice care prezintă una sau mai
multe afecţiuni, situaţii care impun susţinerea funcţiilor vitale ale organismului,
regenerării şi îmbunătăţirii funcţiilor metabolice. Spirulina ar trebui introdusă în
alimentaţia sugarilor şi copiilor de orice
vârstă. În continuare, voi insista asupra componentelor chimice ale Spirulinei.

Compoziţia chimică
Studiată de O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) şi F.A.O.(Organizaţia Alimentaţiei şi Agriculturii), de diverse organisme
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din S.U.A., Japonia, Franţa, Rusia sau Ucraina, Spirulina Platensis este considerată un
adevărat fenomen datorită conţinutului în
absolut toate substanţele necesare organismului uman.
Aceste studii arată că ea poate fi consumată de toate categoriile de vârstă, începând
cu cea mai fragedă vârstă şi terminând cu senectutea.
Spirulina Platensis conţine pe lângă 70%
proteină brută şi hidraţi de carbon(16%), lipide (7%), celuloză brută(max.0,9%), clorofilă (max.1,6%), ficocianină A şi aloficocianină
(max.18%), carotenoizi (max.6000 mg/kg), vitamine (provitamine A, B1, B2, B6, B12, E, acid
pantotemic, acid folic, acid nicotinic).
De menţionat că Spirulina Platensis
conţine toţi aminoacizii necesari organismului uman (leucina, isoleucina, lizina,
metionina, cistina, fenilalanina, tirozina,
treonina, triptofan, valina, histidina, prolina, serina, ARN, ADN, substanţe responsabile de transmiterea genelor şi sinteza
proteinelor umane).

Acţiunea farmacologică
a componentelor din spirulină
Remarcăm că Spirulina Platensis datorită compoziţiei bogate în aminoacizi
participă la producerea polipeptidelor,
hormonilor cerebrali şi corectează funcţionarea sistemului endocrin, iar prin stimularea producerii de insulină combate
apariţia diabetului.
Spirulina Platensis este singura plantă care depozitează glicogenul şi nu amidonul precum plantele, apropiind-o astfel
de regnul animal. Iată modul în care intervin la nivel celular, unele substanţe conţinute de Spirulina Platensis:
Acidul glutamic regăsit în cantităţi neobişnuit de mari are un rol major în detoxifierea organismului şi prin aminarea lui se
obţine glutamina, cel mai mare inamic al
oboselii, depresiei şi impotenţei.
Glicina contribuie la sinteza hemoglobinei, combate anemia. Glutationul, obţinut
din glicină, participă la formarea sărurilor
biliare şi îmbunătăţeşte digestia.
Serina participă la sinteza cefalinei şi stingomielinei, asigurând integritatea celulei
nervoase.

Arginina prin derivaţii săi permite sinteza
principalilor factori de creştere.
Tirozina, precursor al triiodotironinei şi tirozinei, combate disfuncţiile tiroidiene şi
ca precursor al adrenalinei şi noradrenalinei, contribuie la păstrarea echilibrului somato-psihic .
Triptofanul participă la formarea Serotoninei, care este un bun stimulator al musculaturii netede, un excelent neurotransmiţător al S.N.C.
Ficocianina are un rol deosebit în reglarea
proceselor metabolice şi în păstrarea elasticităţii membranei celulare, favorizând
astfel capacitatea de transfer energetic la
acest nivel.

Efectele benefice ale Spirulinei
Platensis



acţionează asupra parametrilor hematologici ai sângelui. Creşte nivelul hemoglobinei şi numărul eritrocitelor, normalizează timpul de coagulare sangvină.



stimulează producerea de hormoni
ai cortexului suprarenalian (corticosteroizii). Astfel corticosteronul şi aldosteronul, cu rol puternic antiinflamator sunt
recomandaţi în afecţiuni inflamatorii ale
organelor de simţ şi ale sistemului osteoarticular. De asemenea, intervin în depozitarea şi metabolizarea glicogenului în ficat şi
accelerează scindarea grăsimilor din ţesuturile adipoase.
participă activ la sinteza de tiroxină
care transformată în triiodotironină
participă la creşterea metabolismului energetic, stimulează catabolismul şi în particular
mobilizează lipidele din depozite, favorizând
un proces natural de slăbire.
creşte capacitatea de apărare a organismului faţă de infecţii virale, bacteriene sau fungice;
are rol antitoxic prin facilitarea eliminării metalelor grele, toxinelor şi radionuclizilor (factori de risc în patologia neoplaziilor);
previne scăderea numărului de leucocite şi participă la normalizarea hemoleucogramei, dacă este administrată persoanelor care fac roentgenterapie.








stimulează hematopoieza, funcţia macrofagelor, activează şi stimulează acţiunea citotoxică a NK (soldaţii imunităţii) şi
creşte activitatea fagocitară a polimorfonuclearelor.
are acţiune hipolipemiantă şi hipocolesterolemiantă, intervenind benefic
în tratamentul adjuvant al acestor tulburări
de metabolism;
prin compoziţia crescută de retinol
şi luteină are efecte benefice asupra
menţinerii acuităţii vizuale;
stimulează spermatogeneza, asigură
integritatea morfofuncţională a organelor reproducătoare, combate impotenţa,
sterilitatea şi frigiditatea;
stimulează lactaţia şi asigură o compoziţie optimă adecvată a laptelui uman;
acţiune hepatoprotectoare (stimulează sinteza de proteine, protejează şi regenerează celula hepatică)
scade senzaţia de foame, normalizează
procesele digestive;












acţiune antivirală (mai ales pe Hepes
Simplex, Citomegalovirus, virus rujeolos, virus urlian, virus gripal tip A)
activitate antialergică (prin inhibarea reacţiilor de hipersensibilitate întârziată)
acţionează sinergic cu vitamina E, Seleniu şi Extractul de Cătină pentru
prevenirea deteriorărilor oxidative (acţiune
antioxidantă) ale membranelor celulare şi
îmbunătăţeşte producerea de enzime antioxidante.

Recomandări generale
Tratamentul cu biomasă de Spirulina Platensis prin împachetările corporale cu Spirulina
Platensis sunt recomandate în toate afecţiunile
care necesită o reglare a funcţiilor metabolice, în
cele cauzate de diverse deficienţe ale sistemului
imunologic şi în cazurile în care trebuie stimulată
activitatea oxidoreducătoare şi depurativă a organismului. Afecţiunile care necesită un astfel
de tratament sunt următoarele:
l hepatite cronice de diverse etiologii;
l ciroza hepatică;

- continuare în pagina 26 -
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- continuare din pagina 25 l gastrite, gastro duodenite, ulcer gastric şi
duodenal;

l diabet zaharat tip II;
l insuficienţă renală;
l insuficienţă corticosuprarenală, obezitate.
l diminuarea până la dispariţie a fenomenelor de celulită

l cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială;

l distonie neurovegetativă;
l suprasolicitare nervoasă, efort intelectual
susţinut;

l îmbunătăţirea performanţelor sportive;
l compensarea carenţelor de calciu şi magneziu ;

l retinopatii, glaucom, cataractă;
l combaterea procesului de îmbătrânire
precoce;

l adjuvant în profilaxia bolilor maligne;
l adjuvant, profilactic în radioprotecţie (pentru personalul expus la mediu radioactiv);

l în alergii cronice la substanţe chimice şi
alergeni din mediul înconjurător.

Spirulina este comercializată în farmacii
numai sub formă de comprimate sau capsule. Iată de ce Compania Hofigal S.A. recomandă consumul zilnic de Spirulina Platensis, în medie de 2-3 g în cure de minim 3 luni
de zile. În situaţii speciale pot fi administrate
zilnic şi 9-12 g de spirulină (pentru boli consumptive, afecţiuni cronice degenerative, caşexie neoplazică, etc).
În ceea ce priveşte administrarea externă a biomasei de Spirulina Platensis revenim
şi facem următoarele precizări: pielea este un
adevărat burete şi constituie o adevărată interfaţă între interiorul organismului omenesc
şi natura înconjurătoare.
La acest nivel se fac o multitudine de
schimburi de la exterior la interior şi invers
şi pot fi absorbite principii curative. Din
această cauză administrarea externă a biomasei de spirulină are exact aceleaşi efecte,
dacă nu chiar mai bune decât în cazul comprimatelor sau capsulelor, deoarece se absoarbe o cantitate mai mare de biomasă,
proporţional cu suprafaţa de piele acoperită şi tratată cu Spirulina Platensis(!). După
câteva şedinţe de împachetare cu spirulină pielea devine mai netedă, mai catifelată,
creşte vigoarea, se îmbunătăţesc funcţiile
metabolice ale organismului, se instalează
senzaţia de bunăstare fiziologică. Din aceleaşi considerente, această metodă este folosită cu succes în tratarea celulitei, multe paciente redevenind tinere şi frumoase după cure
prelungite de 14-21 de zile de tratament prin
împachetare cu Spirulină. Proprietăţile detoxifiante ale Spirulinei sunt amplificate dacă
sunt însoţite de proceduri precum reflexoterapia sau masajul terapeutic. Aceste asocieri sunt practicate la toţi pacienţii care beneficiază de serviciile noastre pe o perioadă de
minim 11 zile de cazare cu tratament inclus.
Şi efectele benefice nu au întârziat să apară
la toţi pacienţii noştri.
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În ceea ce priveşte Reflexoterapia, parte
componentă a Reflexologiei, pot fi precizate
următoarele aspecte:
definiţie: ca ramură a medicinei tradiţionale chineze, Reflexologia este considerată ştiinţa zonelor reflexogene situate pe
suprafaţa corpului uman, la distanţă de organele pe care le reprezintă. De precizat că organele interne sunt componente inseparabile şi viabile ale întregului organism omenesc,
având legături vasculare şi energetice directe
cu zonele corespunzătoare reflexogene. Reflexologia este o artă străveche orientală de
diagnosticare şi vindecare prin apăsarea şi
stimularea anumitor zone reflexogene de la
nivelul extremităţilor organismului, care corespund tuturor organelor şi părţilor corpului. Să nu uităm că reflexul reprezintă activitatea fundamentală a sistemului nervos, cu
ajutorul căruia se reglează relaţiile dintre organism şi mediul înconjurător.
istoric: Reflexoterapia este menţionată documentar încă din secolul al patrulea înainte de Christos, deşi originile ei se
pierd în negura Timpului. În Europa şi America este introdusă ca metodă de tratament
din anul 1930 de Riley şi Fitzgerald, medici
fascinaţi de terapiile orientale. În România
este promovată şi recunoscută pe scară largă în anii 90-91.

asemenea, se îmbunătăţeşte transportul de
materiale nutritive, hormoni şi Anticorpi spre
Organe şi Ţesuturi. Prin masarea şi stimularea punctelor reflexe corespunzătoare Sistemului Nervos şi Endocrin, prin activarea lor
vor contribui la buna funcţionare a întregului organism, la stimularea sistemului imunitar şi echilibrarea tuturor funcţiilor organelor
energetice, dar şi reglarea metabolismului,
echilibrului endocrin, a tuturor sistemelor şi
aparatelor Corpului fizic.
Zonele reflexe sunt dispuse în general pe suprafaţa plantelor şi palmelor,
la nivelul urechii, coloanei vertebrale, faciesului, limbii. În cazul Reflexoterapiei, sunt stimulate zonele reflexe ale plantelor (tălpilor),
deoarece în filozofia orientală picioarele sunt
considerate ca fiind rădăcinile Corpului, iar
buna funcţionare a Organismului în totalitatea sa poate fi coordonată de aici, de la nivelul zonelor reflexe plantare.
Principiile reflexoterapiei sunt clare, ferme: în primul rând se urmăreşte corectarea congestiei, inflamaţiei şi tensiunii locale, diminuînd astfel riscul apariţiei
tumorilor, respectiv stimulând imunitatea. În
al doilea rând, prin stimularea glandei hipofize sunt eliberaţi compuşi naturali de tipul
endorfinelor cu rol analgezic care conduc la
scăderea senzaţiei de durere. De asemenea,



prin masarea zonelor reflexe se stimulează
eliminarea reziduurilor şi toxinelor acumulate în colon, ficat sau rinichi. Astfel, reflexoterapia acţionează la toate nivele organismului,
îmbunătăţeşte toate funcţiile şi conduce spre
obţinerea unui echilibru, stimulează imunitatea şi grăbeşte procesele naturale de vindecare.
Avantajele reflexoterapiei sunt multiple, dar în primul rând este necesară
precizarea că reflexoterapia este o metodă în
primul rând preventivă şi în al doilea rând curativă, este o metodă eficientă de dezintoxicare care poate fi aplicată indiferent de vârstă, sex sau grad de îmbolnăvire(exceptând
anumite situaţii asupra cărora vom insista ulterior). Reflexodiagnosticul este necesar să





Reflexodiagnosticul este parte componentă din Reflexologie, şi constă în
reperarea prin palpare a punctelor sensibile, dureroase şi încărcate din zonele reflexe
ale plantelor, bogate în terminaţii nervoase
şi vasculare în profunzime, descoperindu-se
astfel o suferinţă morfofuncţională a organului reflexogen.
Reflexoterapia, componentă a Reflexologiei, se ocupă cu tratamentul prin
masaj al punctelor reflexogene, diagnosticate ca fiind sensibile. Prin masarea zonelor
reflexe afectate, pe parcursul mai multor şedinţe, se îmbunătăţeşte substanţial circulaţia
sangvină, ajutând astfel transportul depozitelor de toxine spre organele de eliminare,
obţinându-se detoxifierea organismului; de
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fie făcut periodic, deoarece ne informează
despre starea tuturor organelor şi funcţiilor lor la un anumit moment dat. Noi îl oferim tuturor celor ce sosesc în programele
de weekend balnear la Breaza, ca şi o ultranecesară verificare a stării de sănătate, pe lângă masajul terapeutic sau baia
de relaxare cu hidromasaj şi aromaterapie, incluse în ofertă. Reflexoterapia prezintă avantajul că acţionează asupra cauzelor şi
nu asupra simptomelor, astfel că rezultatul va
fi întotdeauna de ameliorare, normalizare a
stării pacientului. Stimulând circulaţia sangvină la nivelul întregului corp, dar mai ales la
nivelul organului afectat, sunt accelerate procesele de vindecare, reglarea funcţiilor, refacerea integrităţii morfofuncţionale.
În timpul şedinţelor de Reflexoterapie, pacieţii simt o senzaţie de relaxare, descărcare, uşurare, simt picioarele mult
mai uşoare, de asemenea pot acuza stări
de frig, senzaţia de somn, uneori transpiraţii mai abundente, iar prin stimularea mecanismelor de detoxifiere pot apare migrene,
ameţeală, micţiuni sau scaune mai frecvente,
uneori chiar diaree, dar numai în cazuri cu hiperreactivitate neurovegetativă sau un grad
mai crescut de intoxicare a organismului. De
regulă, în aceste cazuri, o pauză de una-două
zile fără reflexoterapie combinată cu creşterea consumului de lichide la doi-trei litri zilnic
este binevenită, astfel sunt eliminate toxinele în exces. Aceste reacţii sunt dovada clară
că pacienţii răspund la tratament şi trebuie
corectată doar intensitatea răspunsului prin
repaus şi consum de lichide, eventual simptomatice.
Contraindicaţiile Reflexoterapiei:
există anumite situaţii în care reflexoterapia poate produce agravarea simptomatologiei fără a fi urmată de ameliorarea sau
diminuarea simptomatologiei, deci trebuie
evaluată oportunitatea continuării terapiei
sau mai bine, oprirea tratamentului:
l tulburări de coagulare, coagulopatii,
risc de echimoze, tratamente îndelungate cu
anticoagulante, hemofilie, cazuri în care pot
fi antrenate apariţia de echimoze întinse însoţite de febră, durere
l insuficienţă circulatorie venoasă cronică, ulcere varicoase deschise, complicaţii
circulatorii periferice diabetice, picior diabetic, cazuri în care pot fi deschise ulcerele de
gambă
l sindroame inflamatorii articulare, artrite gutoase în criză dureroasă, situaţii în care
datorită stazei limfatice şi sangvine, poate fi
exacerbată simptomatologia inflamatorie
l datorită sporirii fluxului sangvin în
anumite zone şi organe, poate fi evitată
această metodă în cazul unei hepatosplenomegalii, în cazul unor varice voluminoase la
nivelul gambelor, în timpul unei crize dureroase hemoroidale, sau dimpotrivă, în cazul
unei insuficienţe cardiace cronice decompensate sau în cazul unui emfizem pulmonar
decompensat, în tromboflebită poate exista
riscul migrării unor cheaguri de sânge odată
cu creşterea fluxului sangvin
l sindroamele febrile prelungite, de eti-





ologie neprecizată, limfoamele, boala Hodgkin, neoplaziile, trebuiesc evitate cu desăvârşire a fi tratate prin reflexoterapie; de fapt,
orice tratament balnear, reflexoterapie, masaj terapeutic, electroterapie trebuie cu desăvârşire evitat cel puţin cinci ani de la orice
episod acut neoplazic şi numai în cazul unei
evoluţii fără recidivă timp de minim cinci ani
se poate încerca timid, cu mare atenţie un
tratament balnear.
l la persoanele cu hipertensiune arterială, se recomandă o poziţie toracală ridicată
în timpul şedinţei de reflexoterapie pentru a
fi evitate eventualele variaţii de tensiune arterială
l femeile aflate la menstruaţie, femeile
gravide nu trebuie supuse unor astfel de tratamente, existând riscul major de hipermenoree, hemoragie accentuată, prelungită, respectiv naştere prematură, avort
l fracturi deschise de gambă, picior sunt
de asemenea contraindicate pentru tratamentul prin reflexoterapie

Indicaţiile Reflexoterapiei
 profilaxia îmbolnăvirilor de orice gen
 îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, limfatice
 echilibrarea energetică, metabolică, endocrină
 afecţiuni ale aparatului renourinar- nefrite, uretrite, litiază renală, incontinenţă urinară
 afecţiuni ale aparatului digestiv- gastrită,
ulcer gastroduodenal, colită, colon iritabil,
hepatita cronică, dischinezie biliară,
 afecţiuni ale aparatului cardiovascularpalpitaţii, angina pectorală, nevroza cardiacă, ateroscleroza, hipotensiunea arterială,
hipertensiunea arterială,
 afecţiuni ale sângelui şi organelor hematoformatoare- anemiile,
 afecţiuni ale organelor genitale- vaginita,
anexita, dismenoree, amenoree, prostatita
şi hipertrofia benignă de prostată
 afecţiuni ale aparatului respirator- bronşita, laringita,
 afecţiuni ORL- rinita, sinuzita, farigoamigdalita, otita
 afecţiuni ale glandelor endocrine- diabetul insipid, boala Cushing, boala Bazedov,
tetania, spasmofilia, boala lui Addison,

 afecţiuni ale pancreasului endocrin- diabetul zaharat,
 afecţiuni ale glandelor sexuale- hiperfoliculinemia, impotenţa sexuală, frigiditatea,
sterilitatea, tulburările de ciclu,
 eliminarea toxinelor acumulate din băuturi, medicamente, alimente
 ca tratament adjuvant în diverse patologii:
 boli metabolice şi de nutriţie- obezitatea, slăbirea excesivă, guta,

afecţiuni reumatice- poliartrita reumatoidă, spondilita anchilozantă, artrozele, periartrita scapulohumerală, reumatismul abarticular,

afecţiunile neuropsihice- nevrozele,
migrenele, enurezis, nevralgiile, depresia, unele forme de epilepsie

afecţiuni oftalmologice- scăderea acuităţii vizuale, conjunctivită, strabism,
paralizii oculo-motorii, migrenă oftalmică,

afecţiuni dermatologice- acneea, psoriazis, hiperhidroza.
De menţionat că, în aceste afecţiuni, tratamentul prin reflexoterapie va fi practicat
în completarea celui alopat recomandat de
medicul specialist, conform indicaţiilor prescrise, iar numărul de şedinţe vor fi precizate în funcţie de gradul de afectare organică.
Este util să urmaţi în paralel şi un tratament
adjuvant fitoterapeutic şi gemoterapeutic,
pentru potenţarea mecanismelor de detoxifiere. Amintim doar câteva dintre aceste produse de marcă Hofigal: Coenzima Q10 Forte în ulei de Cătină, Spirulina cu extract total
de Cătină, Se-Spirulin, Cătinofort, Complet
Antioxidant Hofigal, Complex Detoxifiant,
Maganghinar, Depurin, Tinctură de Soc, Gemoderivat Mlădiţe de Merişor de Munte, Gemoderivat Mlădiţe de Rozmarin, Gemoderivat Muguri de Nuc, Gemoderivat Muguri de
Mesteacăn Pufos, etc. Aceste produse vor fi
asociate diferit în funcţie de afecţiunile şi caracteristicile individuale ale fiecărui pacient.
La fel şi procedurile şi întreg programul de
detoxifiere a organismului. De aceea este
nevoie de consultul iniţial la sosirea în Complex. Şi bineînţeles, atenţie la dieta alimentară recomandată de medicul fitoterapeut.
În completarea dietei recomandate de medicul fitoterapeut pot fi consumate doar fructe
(mere sau pere).
Iată pe scurt, câteva date informative
despre aceste metode de detoxifiere a organismului practicate cu succes în cadrul
Complexului de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza, Prahova. Vă invităm să cunoaşteţi şi să vă bucuraţi de binefacerile
acestor cure de detoxifiere şi să petreceţi
momente de relaxare în cadrul Complexului! Vă aşteptăm cu drag!
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
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Studiu de caz

SUPLIFORM® GEL

Evaluarea calităţilor cosmetice prin testul
de uzaj sub control clinico-dermatologic
Celulita este o alterare a ţesutului conjunctiv ca
urmare a acumulării grăsimii în adipocite şi are ca
urmare îmbătrânirea ţesutului prin acţiunea glucozei asupra fibrelor de colagen şi elastină, tulburări la
nivelul circulaţiei limfatice şi sanguine, care favorizează retenţia de apă şi toxine.
Supliform® este un produs natural care
conţine extracte de Hedera helix, Aesculus hippocastanum, Capsicum anuum, uleiuri esenţiale.
Datorită complexităţii substanţelor bioactive din
compoziţie şi a efectelor sinergice între acestea,
produsul accelerează microcirculaţia la nivelul articulaţiilor, previne şi ameliorează fenomenele de celulită, vergeturi, depuneri adipoase nedorite.
Se aplică în strat subţire, pe zonele afectate, prin
masaj, 10-15 minute, în cure de 10-12 zile. Se poate
utiliza de 1 – 3 ori / zi
Acest studiu a avut ca scop să verifice acceptabilitatea pielii şi să evalueze calităţile cosmetice şi
efectul anticelulitic al produsului cosmetic SUPLIFORM® - GEL ANTICELULITIC după aplicare în
condiţii normale de utilizare, timp de 8 săptămâni,
pe un lot de 20 subiecţi.
Acceptabilitatea a fost:verificată în fiecare zi, de
către subiecţi, la domiciliu; controlată după examinarea vizuală a zonei experimentale iniţial, după 28 şi 56 zile consecutive de către medicul dermatolog şi dupa chestionarea subiecţilor.
Efectul anticelulitic a fost evaluat obiectiv prin măsurarea cu centimetrul a coapselor în Z1, Z29 şi la final (Z57) şi subiectiv prin scor clinic efectuat de către dermatolog iniţial, după 28 de zile consecutive
de utilizare şi la final.
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. Condiţiile experimentale adoptate (aria experimentală,
cantitatea de produs aplicată, frecvenţa şi durata aplicărilor) reproduc
condiţiile normale de utilizare iar testul realizat la ”scară mică”, reflectă
aplicarea de către viitorii consumatori. 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 20 subiecţi. Numărul subiecţilor definit în protocol a fost
suficient pentru verificarea acceptabilităţii şi pentru evaluarea eficaci-
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tăţii 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

Supliform®- gel anticelulitic

Referinţa
Număr de lot

/
105

Referinţa Evic România

07-0624

Forma galenică şi
caracteristici organoleptice

Gel alb-gălbui

Număr şi tipul mostrelor

121 tuburi

Conţinutul mostrelor

75 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.

Criterii specifice de includere
Criteriile specifice de includere au fost următoarele: vârsta: 20-40
ani; sex: feminin; fototip (Fitzpatrick) : II – IV; toate tipurile de piele;scorul
clinic celulitic individual(ICCS) pe coapse:de la 1 la 3,5 (celulita uşoară
până la foarte severă) corespunzător următoarei scale:
- 0=ICCS=fără celulită
- 0< ICCS≤1=celulită uşoară(gropiţe mici pe suprafaţa pielii)
- 1< ICCS≤2= celulită moderată(gropiţe şi depresiuni cutanate)
- 2< ICCS≤3= celulită severă(gropiţe şi striaţii deprimate)
- 3< ICCS≤4= celulită foarte severă (noduli palpabili şi striaţii deprimate)
determinat din următoarele 3 categorii:
-Evaluarea aspectului siluetei de la şold până la genunchi (Sc1)
Siluetă subţire-0; Siluetă uşor grasă-1; Siluetă moderat grasă-2; Siluetă grasă-3; Siluetă foarte grasă- 4
-Aspect vizual al importanţei celulitei pe coapse (Sc 2 coapsa stângă/Sc 3 coapsa dreaptă)
Fără-0; Fără paniculi, unele depresiuni superficiale-1;Câţiva paniculi separaţi prin depresiuni superficiale-2;Numeroşi paniculi,separaţi
prin depresiuni profund moderate-3;Paniculi mari în relief, separaţi
prin depresiuni profunde- 4
-Aspect vizual al importanţei celulitei după ciupire(Sc 4 coapsa
stângă/Sc 5 coapsa dreaptă)
Fără-0; Fără paniculi, unele depresiuni superficiale-1;Câţiva paniculi separaţi prin depresiuni superficiale-2;Numeroşi paniculi,separaţi
prin depresiuni profund moderate-3;Paniculi mari în relief, separaţi
prin depresiuni profunde- 4
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rală

Scor clinic celulitic individual(ICCS)=∑(Sc1+Sc2+Sc3+Sc4+Sc5)/5
-utilizatori obişnuiţi sau ocazionali de produse de îngrijire corpo-

Toţi subiecţii au corespuns acestor criterii specifice de includere.
Caracteristicile lor tipologice sunt precizate în Tabel nr.2.
Tabelul nr.2. Caracteristici tipologice ale subiecţilor
Subiecţi
Ref.

Nume
prenume

Vârsta (ani)

Sex
F=feminin

Fototip *

Scor clinic
celulitic=ICCS
de la 1 la 3,5

Utilizatori
obişnuiţi sau
ocazionali de
produse de îngrijire corporală

1.

B. A.

25

x

III

x

x

2.

I.A.

20

x

III

x

x

3.

V.M.

30

x

III

x

x

4.

D.D.

40

x

IV

x

x

5.

C.M.

22

x

III

x

x

6.

T.O.

35

x

III

x

x

7.

N.M.

25

x

III

x

x

8.

R.G.

39

x

II

x

x

9.

B.G.

32

x

IV

x

x

10.

S.C.

21

x

III

x

x

11.

D.M.

21

x

III

x

x

12.

I.A.

39

x

III

x

x

13.

V.M.

21

x

III

x

x

14.

D.D.

40

x

III

x

x

15.

C.M.

34

x

III

x

x

16.

T.O.

25

x

III

x

x

17.

N.M.

19

x

II

x

x

18.

R.G.

21

x

III

x

19.

B.G.

27

x

II

20.

S.C.

21

x

21.

D.M.

40

x

-intenţia de a modifica modul de viaţă, activităţile fizice sau de a
intensifica activităţile fizice obişnuite;
-hiperuricemie, dismenoree, hipercolesterolemie, hiperglicemie,
insuficienţă circulatorie;
-menopauză;
-medicamente care pot produce scaderea greutăţii corporale;
-expunere la soare sau la raze UV(lămpi UV) în timpul testului;
-tratament cu vitamina A acidă sau derivatele ei cu mai puţin de 3
luni înainte de începerea testului;
-tratament cu produse de fermitate pe zonele experimentale înainte cu 2 săptămâni de începutul studiului.
Toţi subiecţii au corespuns acestor criterii specifice de neincludere.
Metodologie: condiţiile experimentale, precizate în protocol, au
fost următoarele:
Tabel nr.3. Condiţii experimentale de utilizare ale produsului testat
Mod de
utilizare
a produsului

Zonele de
aplicare
Coapsele
Pe o coapsă,
aleasă prin
randomizare,
se aplică
produsul,
cealaltă
servind ca şi
control

Aplicarea
produsului ca
atare, de către
subiect, prin
masaj până
la completa
penetrare

Aplicări
la sediul
firmei

Aplicări la
domiciliu
Frecvenţa/durată

Nu

Aplicarea de
2 ori pe zi,
dimineaţa
şi seara, pe
pielea curată
pentru
56 de zile
consecutive
± 3 zile (8
săptămâni)

Localizarea zonelor experimentale este descrisă în Tabelul nr.4
Tabelul nr. 4. Localizarea zonelor de aplicare
Ref.

Subiecţi
Nume
prenume

Zona experimentală

x

1.

B. A.

Dreapta

Stânga

x

x

2.

I.A.

Stânga

Dreapta

III

x

x

3.

V.M.

Dreapta

Stânga

III

x

x

4.

D.D.

Stânga

Dreapta

5.

C.M.

Dreapta

Stânga

6.

T.O.

Stânga

Dreapta

7.

N.M.

Dreapta

Stânga

8.

R.G.

Stânga

Dreapta

9.

B.G.

Dreapta

Stânga

Legendă: / = nu ; x = da
*Fototipul Fitzpatrick, se stabileşte pe principiul expunerii la soare 30-40
minute după ce trece iarna sau după o perioadă cu o durată echivalentă fără
expunere:
Tip I : se arde cu uşurinţă întotdeauna, nu se bronzează niciodată
Tip II:se arde cu uşurinţă întotdeauna, bronzare minimă
Tip III: se arde moderat, se bronzează manual
Tip IV: se arde puţin, se bronzează cu uşurinţă întotdeauna
Tip V: se arde rar, bronzare intensă
Tip VI:nu se arde niciodată

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, pilozitate excesivă, arsuri solare);
-alergie sau reactivitate la produse de îngrijire corporală;
-anorexie;
-tratament hormonal neechilibrat;
-intenţia schimbării metodelor contraceptive în timpul studiului;
-tratament cu produse slimming sau anticelulită terminat cu cel
puţin 3 luni înainte de începutul studiului;
-cura de slăbire terminată cu mai puţin de 3 luni înainte de începerea studiului;
-sub tratament anticelulitic: mezoterapie, electroterapie, ionizare,
ultrasonoterapie, relaxare, acupunctură, hidroterapie, drenaj limfatic,
masaj, saună;

Zona de control

10.

S.C.

Stânga

Dreapta

11.

D.M.

Dreapta

Stânga

12.

I.A.

Stânga

Dreapta

13.

V.M.

Dreapta

Stânga

14.

D.D.

Stânga

Dreapta

15.

C.M.

Dreapta

Stânga

16.

T.O.

Stânga

Dreapta

17.

N.M.

Dreapta

Stânga

18.

R.G.

Stânga

Dreapta

19.

B.G.

Dreapta

Stânga

20.

S.C.

Stânga

Dreapta

21.

D.M.

Dreapta

Stânga

- continuare în pagina 30 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Mai / Iunie 2011 l
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Restricţiile studiului
Constrângerile impuse subiecţilor au fost următoarele:
- fără aplicarea altor produse de îngrijire corporală pe zonele experimentale; fără tratament anticelulitic; respectarea la domiciliu a
condiţiilor de utilizare a produsului; fără modificarea deprinderilor
de igienă pe suprafeţele experimentale; fără modificarea tratamentului hormonal pe durata studiului; fără modificarea dietei; fără modificarea metodelor contraceptive în timpul studiului; fără schimbarea modului de viaţă sau a activităţilor fizice; fără calamante sau
antidepresive,diuretice, laxative; fără schimbarea deprinderilor în
ceea ce priveşte fumatul, alcoolul şi cafeaua; fără peeling pe zonele
experimentale; prezentarea la sediul firmei de 3 ori pentru examinare în ziua 1, ziua 29 şi ziua 57; fără expunere la soare sau raze UV; fără
tratamente antialergice şi antiinflamatoare.

Controlul respectării restricţiilor şi a modalităţilor
de aplicare din protocol
Subiecţii au fost chestionaţi la finalul studiului asupra modalităţilor de utilizare a produsului. Dermatologul apreciază importanţa
eventualelor deviaţii prin raportare la condiţiile experimentale impuse la debutul studiului.
Dermatologul a verificat respectarea constrângerilor.
Sinteza răspunsurilor obţinute sunt incluse în Tabelul nr.5.,nr.6.
Tabelul nr. 5 Controlul respectării modalităţilor de aplicare
Modalităţi de aplicare (21
rezultate prelucrate)

Nr. subiecţi
care au respectat
restricţiile

Procentajul
subiecţilor care au respectat restricţiile

Zona experimentală:
o coapsă
Deviaţii:nu

21

100%

Mod de utilizare a
produsului: Aplicarea
produsului ca atare
pe pielea curată prin
masaj până la completa
penetrare
Deviaţii: nu

21

Frecvenţa aplicării
acasă: 2 ori pe zi,
dimineaţa şi seara
Deviaţii:nu

21

Durata de utilizare
a produsului: 56 de
zile consecutive ±3 zile
Deviaţii:nu

21

Nu se utilizează simultan de altă persoană
Deviaţii:nu

21

100%

100%

21

100%

Respectarea
la domiciliu a
condiţiilor de
utilizare a produsului
Deviaţii:nu

21

100%

Fără modificarea
deprinderilor de
igienă pe suprafeţele
experimentale
Deviaţii:nu

21

100%

Fără modificarea
tratamentului
hormonal pe durata
studiului
Deviaţii:nu

21

100%

Controlul consumării produsului a fost efectuat la sfârşitul studiului. Mostrele date fiecărui subiect au fost cântărite înainte de deschidere, la începutul studiului şi după ultima aplicare. Media de consum
pe panel este de 3,44±0,46g/aplicare.

Verificarea acceptabilităţii
Frecvenţa examinărilor - s-a realizat zilnic, subiecţii notând în fişa individuală de obseervaţie orice senzaţie de disconfort.Examinarea pielii s-a realizat în lumină naturală, la începutul studiului, după 28 şi 56
de zile consecutive±3 zile de utilizare a produsului
Expresia rezultatelor chestionării şi examinarea pielii –informaţiile obţinute în timpul chestionării au fost comparate cu cele notate zi de zi de
către subiect în fişa individuală de observaţie.Au fost notate principalele senzaţii de disconfort.
Tabelul nr.7. Interpretarea rezultatelor chestionării şi examinării pielii
Acceptabilitate cutanată

Procentajul subiecţilor
care au manifestat
semne clinice atribuibile
produsului testat

Foarte bună

0%

0%

Bună

0%

< 25%

<10%

+/-

Moderată
Proastă

100%

100%

Tabelul nr. 6. Controlul respectării restricţiilor
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Fără tratament
anticelulitic
Deviaţii:nu

Restricţii
(21 rezultate
prelucrate)

Nr. subiecţi
care au respectat
restricţiile

Procentajul
subiecţilor care au
respectat restricţiile

Fără aplicarea altor
produse de îngrijire
corporală pe zonele
experimentale
Deviaţii:nu

21

100%
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Procentajul subiecţilor
care au avut senzaţii
de disconfort atribuite
produsului testat

0%

25 până la 50%

≥ 10%

+/-

0%

>50%

Evaluarea efectului anticelulitic prin măsurători
centrimetice a circumferinţei coapsei
Principiu – Efectul anticelulitic a fost evaluat prin măsurători centrimetrice a circumferinţei coapsei la diferiţi timpi experimentali (la începutul studiului, după 28 şi 56 de zile consecutive).
Tehnica de măsurare - Localizarea zonelor de măsurare şi efectuarea
măsurătorilor cu un centimetru de croitorie.
Condiţii de mediu - temperatură controlată; t=20°C+/- 2°C; umiditate relativă controlată: HR= 45% +/- 15%
Exprimarea şi interpretarea rezultatelor - Rezultatele individuale au fost
exprimate în valori absolute în Z1, Z29, Z57; în procente de variaţie în
Z29, Z57 în comparaţie cu Z1.Au fost calculate media şi deviaţiile standard pentru panel.Interpretarea rezultatelor s-a referit la : procentul de
subiecţi pozitivi în concordanţă cu măsurătoarea centrimetică la 29 şi
57 de zile; rezultatele analizelor statistice ca date (comparativ cu valorile obţinute înainte şi după tratament, pentru un test „t” Student).
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Evaluarea subiectivă a efectului anticelulitic prin scor clinic
Principiu – Statusul celulitei a fost evaluat la fiecare timp experimental prin scor clinic.Efectul anticelulitic a fost evaluat prin compararea scorului clinic pe zona experimentală cu cel din Z1, după 28 de zile
consecutive de aplicare a produsului şi la final (după 56 de zile consecutive de utilizare).
Condiţii de mediu - temperatură controlată; t=20°C+/- 2°C; umiditate relativă controlată: HR= 45% +/- 15%
Locurile de efectuare scor - Locurile pentru determinarea scorurilor clinice sunt reprezentate de porţiunea mare a coapselor.Scorul se
efectuează în poziţia culcat.
Frecvenţa de efectuare - Scorul clinic a fost efectuat în Z1, după 28 şi
după 56 de zile consecutive de aplicare a produsului.
Expresia şi interpretarea rezultatelor - La fiecare timp experimental,
scorul clinic celulitic individual (ICCS) a fost determinat în conformitate cu scala definită. Au fost calculate media şi deviaţia standard.Rezultatele individuale au fost exprimate: în valori absolute în Z1,Z29,Z57;în
diferenţă de scor în Z29 şi Z57 cu valorile din Z1.

Evaluarea calităţilor cosmetice şi eficacităţii

Fig. nr.1. Evaluarea calităţilor cosmetice

Aprecierea calităţilor cosmetice şi eficacităţii
-pentru calităţi cosmetice; eficacitate cosmetică; evaluarea globală a produsului.
REZULTATE
Tabelul nr.8. Verificarea acceptabilităţii
Tipuri de reacţii
atribuite
produsului testat

% voluntari care
manifesta semne
clinice atribuite
produsului testat

Tipuri de senzatii
de disconfort
atribuite
produsului testat

% subiecti care
manifesta senzatii de disconfort
atribuite produsului testat

Nu

0%

Nu

0%

Fig. nr.2. Evaluarea eficacităţii cosmetice

Evaluarea efectului anticelulitic prin măsurători centrimetrice a
circumferinţei coapselor
Tabelul nr.9. Analiza statistică
Comparaţie valori
Z1 cu Z29

Test „t” Student pentru serii pereche
Valoare p*

Semnificaţie

0,00

S

0,00

S

Comparaţie valori
Z1 cu Z29
*semnificativ pentru p<0,05

Tabelul nr. 10. Media rezultatelor
Timpi
experimentali

Z1
21 subiecţi

Z29
21 subiecţi

Z1-Z29
21 subiecţi

Z57
21 subiecţi

Z1-Z57
21 subiecţi

Valori
medii

59,71

57,52

2,19

56,10

3,62

Deviaţie
standard

5,31

5,56

1,03

5,48

0,86

Evaluarea subiectivă a efectului anticelulitic prin scor clinic
Tabelul nr.11 Media rezultatelor
Timpi
experimentali

Z1
21 subiecţi

Z29
21 subiecţi

Z1-Z29
21 subiecţi

Z57
21 subiecţi

Z1-Z57
21 subiecţi

Valori
medii

2,70

2,34

0,4

1,74

0,9

Deviaţie
standard

0,73

0,84

0,21

0,83

0,32

Fig. nr.3. Evaluarea globală a produsului

CONCLUZII
Produsul SUPLIFORM®- GEL ANTICELULITIC are o acceptabilitate
cutanată foarte bună.
Potrivit condiţiilor experimentale adoptate, produsul poate susţine un efect anticelulitic prin:
lreducerea circumferinţei coapsei tratate pentru care s-au înregistrat
valori medii:
nde 2,19 cm cu un maxim de 4 cm după utilizarea produsului timp
de 28 de zile;
nde 3,62 cm cu un maxim de 5 cm după utilizarea produsului timp
de 56 de zile;
lreducerea scorului clinic celulitic individual(ICSS) pentru care s-au
înregistrat valori medii :
nde 0,4 puncte cu un maxim de 0,8 puncte după utilizarea produsului timp de 28 de zile;
nde 0,9 puncte cu un maxim de 1,4 puncte după utilizarea produsului timp de 56 de zile.
În alte privinţe produsul a fost foarte bine apreciat pentru calităţile
cosmetice, pentru uşurinţa în aplicare.
Evaluarea subiectivă a eficacităţii produsului după aplicare a arătat că subiecţii au apreciat mai ales că produsul conferă pielii efect de
fermitate.
În condiţiile experimentale adoptate, produsul testat poate revendica următoarele: ltestat sub control dermatologic lsigur pentru sănătatea umană lacceptabilitate foarte bună în condiţii normale de
utilizare lefect anticelulitic.
Dr. Chim. Anca Daniela Raiciu
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

NOU LA
HOFIMED!!!

Medicina mu
Investigaţii - toa ncii:
tă
de analize medic gama
ale

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
32

în slujba sănătăţii dumneavoastră
Ce putem trata?
Folosind produse naturale, remedii homeopate şi suplimente care conţin substanţe active
naturale, 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 urinară, 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)

Termografia

Electroscanograma sau tomografia de impedanţă este o metodă neinvazivă de investigare a sănătăţii , care permite aprecierea gradului de funcţionare a fiecărui 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 oxigen, 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 este o metodă de diagnostic funcţional 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 Screening-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”
În continuare cea mai avantajoasă
ofertă balneară de vară 2011

Iernile pot fi blânde şi Verile răcoroase, Natura generoasă poate copleşi simţurile şi hrăni Sufletele noastre dornice de Linişte, Pace,
Împăcare... Tumultul, aglomeraţia, agitaţia
Citadină pot fi uitate cu desăvârşire... Stresul
care a devenit parte integrantă a Vieţii noastre poate fi îndepărtat, diminuat, uitat... Corpul se poate reface pentru o nouă perioadă
de luptă acerbă pentru existenţă... Sistemul
Nervos se poate relaxa şi regenera la parametri normali... Somnul poate deveni liniştitor iar
visele pot redobândi teritorii pierdute... Bătăliile pentru refacerea sănătăţii fizice şi psihice
pot fi uşor câştigate... Corpul şi Spiritul se pot
regla şi vibra pe aceeaşi lungime de undă...
Terapiile Balneare pot fi în mod spectaculos
îmbinate şi completate cu Puterea vindecătoare a Plantelor prin intermediul Fitoterapiei,
Gemoterapiei, Aromaterapiei... Calităţile miraculoase ale sucului natural de Cătină pot fi
asociate cu efectele terapeutice spectaculare
ale împachetărilor corporale cu Spirulină vie...
Curele de ceaiuri naturale pot fi acompaniate
de Meloterapie şi Aeroterapie într-un cadrul
organizat... Serviciile pot fi oferite cu gentileţe şi profesionalism de către un personal specializat... Costurile unei cure complete de tratament fitobalnear pot fi cele mai scăzute din
România... Pe parcursul a 14 zile pot fi efectuate minim 48 de proceduri balneare... Baza
proprie de Tratament Balnear este deschisă
publicului şase zile din şapte, de Luni până
Sâmbătă inclusiv... Uleiurile şi cremele de masaj şi reflexoterapie pot fi cu desăvârşire naturale, fără conservanţi... Tratamentul cosmetic
PRECIZĂRI UTILE
 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 Europa- sunt recomandate în scop
detoxifiant, regenerativ, dar şi pentru relaxarea musculaturii, menţinerea elasticităţii pielii,
combaterea apariţiei ridurilor şi mai ales pentru
îmbunătăţirea metabolismului celular, revigorarea organismului, îmbunătăţirea performanţelor sportive, creşterea rezistenţei la stres.
Termografie generală – o metodă noninvazivă,
ideală pentru depistarea precoce (în stadiu preclinic) a nodulilor mamari, tiroidieni, a chisturilor
ovariene, diagnosticarea în stadiu incipient a unor
afecţiuni ale tractului digestiv, ale aparatului cardio-vascular sau ale sistemului osteo-articular.
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Preţuri
neschimbate
de trei ani!

poate fi efectuat folosind de asemenea produse naturale, adevărate, cu efecte garantate... Ambientul poate fi plăcut şi primitor şi te
poţi simţi ca într-o familie...Poţi beneficia de
precizia unei investigaţii noninvazive de ultimă oră, termografia...
Toate acestea sunt realităţile pe care le
întâlniţi în Centrul de Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza, judeţul Prahova!!!

O ofertă la preţuri
fără concurenţă!
În perioada 1 Mai 2011 – 31 Octombrie
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 14 zile care
includ cazare (14 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 corporale cu spirulină vie- metodă unică în România (proceduri efectuate de
Luni până Sâmbătă, exceptând Duminica).
Astfel sunt asigurate cele douăsprezece zile
obligatorii de terapie balneară cu efecte optime terapeutice şi 14 nopţi cazare şi masă la
preţuri fără concurenţă! Pe parcursul unei serii complete vor fi asigurate un minim de 48
de proceduri balneare. Menţionăm că preţurile de sezon sunt aceleaşi de trei ani! Nu am
modificat preţurile tocmai pentru a oferi posibilitatea cât mai multor persoane să beneficieze de serviciile noastre la aceleaşi standar-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Mai / Iunie 2011 l

de! Pentru salariaţi, preţul unei zile complete
de tratament(cazare, trei mese, patru proceduri, tratament cu produse Hofigal) este
de 181lei/zi/persoană. Pentru pensionari
aplicăm o reducere de 10%, astfel că preţul
unei zile complete de tratament (cazare, trei
mese, patru proceduri, tratament cu produse Hofigal) este de 163Lei/zi/persoană. Pentru persoanele foarte active oferim la aceleaşi
preţuri sejururi de 7 zile de cazare cu 6 zile incluse de tratament balnear. De asemenea, în
aceeaşi perioadă (1 Mai 2011-31 Octombrie
2011), pentru persoanele care doresc să petreacă în mod plăcut sfârşitul de săptămână,
menţinem 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, împachetare cu spirulină, baie relaxantă cu hidromasaj şi aromaterapie sau reflexodiagnostic la alegere), consult medical şi
consiliere fitoterapeutică, totul la un preţ de
350 de Lei de persoană. Astfel, sosirea se face
vineri seara cu cina inclusă (ora 18.30), tratamentul balnear se va face sâmbăta, iar plecarea se va face duminica după prânz. Opţional
pot fi recomandate anumite trasee turistice.
Copii până la 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!
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
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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 stres
prelungit, disfuncţii endocrine şi metabolice (hipotiroidie, hipercolesterolemie, dislipidemii, diabet zaharat, obezitate), boli cardiovasculare cronice compensate, forme medii,
necomplicate (hipertensiune arterială std. 1,
boală ischemică coronariană formă nedure
roasă, arteriopatii, sechele post accidente
ischemice tranzitorii cu păstrarea funcţiilor
neuro-motorii integre), afecţiuni digestive
cronice, hepato-biliare cronice (gastrite, gastro-duodenite cronice, neacutizate, dischinezii biliare alitiazice, hepatite cronice cu virus B
sau cu virus C, fără complicaţii evolutive, colite cronice, colon iritabil), mai ales afecţiuni de
tip reumatologic care necesită tratament şi
recuperare balneofizioterapeutică (boală artrozică vertebroperiferică, spondiloză cervicodorsolombară, discopatii toraco-lombare,
coxartroză, gonartroză, artroză scapulohumerală, periartrită scapulo-humerală, spondildiscartroză, artrită gutoasă în afara crizelor
dureroase, sechele post-traumatisme articulare, osoase, aflate după perioada de imobilizare în aparat gipsat, pentru recuperare neu
ro-motorie şi funcţională, sau perioade de
convalescenţă şi recuperare după intervenţii chirurgicale pe coloană, care de asemenea
necesită tratamente de recuperare balneofizioterapeutică, etc.).
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:
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Programe de relaxare, recuperarea şi
refacerea vigorii organismului, creşterea rezistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea
armoniei şi sănătăţii fizice şi psihice
Evaluarea stării de sănătate şi stabilirea
conduitei adecvate, personalizate prin:
consult specialitatea medicină generală şi
E.K.G.
consult specialitatea balneologie-reumatologie
consult specialitatea fitoterapie
TERAPII 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)
lAEROTERAPIE (climat ideal pentru refacere fizică şi psihică).
lPROCEDURI DE TIP BALNEAR, efectuate în cadrul Bazei de tratament din incin-
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Mulţumim pe această cale celor care
ne-au împărtăşit din impresiile lor despre
calităţile terapiilor practicate în Complex,
impresii pe care le voi reproduce în rândurile următoare :

ta Complexului, astfel că oferta noastră
cuprinde: Hidroterapie, Electroterapie,
Kinetoterapie, Masaj terapeutic, Reflexoterapie
În cadrul cabinetelor de specialitate, în
regim 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 Câmpi
na şi Comarnic, localitatea Breaza este
o destinaţie accesibilă. Există microbuze cu destinaţia Bucureşti-Breaza şi retur care pleacă din două în două ore din
strada Ritmului (sector 2, Bucureşti) sau
alte mijloace de transport direct din Câmpina sau Ploieşti şi care opresc în dreptul
Complexului. Se poate ajunge cu trenul
(Gara Breaza, Gara Câmpina, Gara Ploieşti
Sud), sau cu maşina personală. Informaţii
suplimentare la 0244-343.296 sau 0244342.975 sau fax 0244-343.094.

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, telefon; Complexul dispune de internet în sala de conferinţe, sală de gimnastică
şi parcare proprie. Pe parcursul sejurului pot
fi vizitate diverse obiective turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu, Castelul Iulia Haşdeu,
Curtea domnească şi Mânăstirea de la Brebu, Muzeul Cinegetic, Castelul Peleş, Mânăstirea Sinaia, precum şi împrejurimile localităţii Breaza (Oraşul Câmpina, Comuna Cornu,
Oraşul Sinaia). Pentru iubitorii de golf, există
în localitate un Club-“Lac de Verde”.

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!”
Dr. Ramona Iancu şi iubita mea mamă
Florentina Iancu - Martie 2011- „Căldură umană, profesionalism, arome plăcute, de
uleiuri esenţiale, ambianţă relaxantă, masaje
calmante - poţi spune un colţ de rai din care pleci
alt om - mai bun, mai calm, cu bateriile încărcate, pregătit pentru a continua lupta cu viaţa ta şi
pentru viaţa altora! Mă bucur că am descoperit
acest Centru de Relaxare şi mulţumesc d-lui dr.
Sissea pentru profesionalism, pentru răbdarea
şi atenţia cu care ne-a înconjurat pe mine şi pe
mama mea, cât şi întregului colectiv efectiv deosebit! Sper să revenim curând alături de alţi prieteni care nu mai ştiu ce înseamnă relaxarea...”
Cristina Stuparu- Aprilie 2011- „Profesionalism, seriozitate, dăruire, linişte, zâmbete. Un răspuns pentru afecţiunile medicale
ale fiecăruia. Pe lângă ce primeşte cel care calcă
pragul „Alexandrei” de la Breaza, micile imperfecţiuni sunt de-a dreptul neglijabile. Felicitări întregului colectiv condus de dl. dr. Teodor Sissea şi
dorinţa sinceră să rămână acea floare care face
primăvara”.
Cornelia Tău Tudora- Aprilie 2011-„ Cine
vrea să fie ajutat să-şi amelioreze starea de
sănătate, sub toate aspectele ei, să înveţe să se
poarte mai bine cu sine însuşi (prin urmare şi cu
ceilalţi), să fie mai curajos pe drumul poticnit al
înnaintării în vârstă, să primească deschis ceeace îi oferă Mama Natură, aşadar, cine vrea aceste
lucruri, să vină la Breaza la Complexul de Terapie
Naturală „Alexandra”! Mulţumiri d-lui dr. Sissea”.

Vă aşteptăm. Vizitaţi www.alexandra-hofigal.ro, email: ctn_alexandra@yahoo.com .

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

Salonul Internaţional al
Cercetării, Inovării şi Inventicii
PRO INVENT 2011
Evenimentul s-a aflat la cea de a lX-a ediţie şi a fost 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 României, 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. S-a desfăşurat în perioada 22 – 25 martie.
Compania Hofigal a fost reprezentată de Departamentul Cercetare-Dezvoltare (Dr. Biol.
Crişan Iuliana şi Chim. Bordei Nataliţa) şi de
Departamentul Marketing (Dr. Anamaria Alexandru şi Dr. Paula Florea).

S-au obţinut următoarele diplome şi
medalii: diplomă de excelenţă şi medalie de
aur pentru Dl. Director Geneal Ştefan Manea pentru rezultatele Departamentului
Cercetare-Dezvoltare; diplomă de excelenţă şi medalie de aur cu menţiune specială pentru ing. chim. Ştefan Manea pentru
întreaga activitate; diplomă de excelenţă
şi medalie de argint pentru produsul “Bionutrimin-concentrat furajer natural destinat înlocuirii concentratelor multiminerale de sinteză” - Autori: Ştefan Manea;
Viorica Tamaş; Daniela Belală; Rodica Diana Criste; Veronica Hebean; Florian Ionescu; diplomă de excelenţă şi medalie de
argint pentru Dna Dr. Chim. Anca Daniela Raiciu pentru rezultate în promovarea
produselor Hofigal; diplomă de excelenţă
şi medalie de argint pentru produsul Hepastim - Autori: Viorica Tamaş; Ştefan Manea; Ivonne Creţu; diplomă de excelenţă şi
medalie de argint pentru produsul Coenzima Q10 în ulei de cătină.

HOFIGAL ÎN PARTENERIAT CU
VERSA PULS MEDIA
Noul partener este singura
companie de presă medicală de
pe piaţa românească care oferă
lunar o revistă de informare generală adresată medicilor de familie - "Medic.ro", o dată la două
luni farmaciştilor şi asistenţilor de
farmacie "Farmacist.ro" şi tri
mestrial, reviste specializate pe
diferite domenii medicale "ORL.
ro", "Infecţio.ro", "Gineco.ro",
"Oncolog-Hematolog.ro", "Pediatru.ro", "Psihiatru.ro".
Revistele specializate "Medic.ro" şi "Farmacist.ro" sunt
lideri de piaţă conform studiilor efectuate de Cegedim Stra-
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tegic Data (pentru "Medic.ro")
şi PharmEc Software (pentru
"Farmacist.ro").
Beneficiind de experienţa
acumulată, în calitate de editor al
revistelor medicale şi administrator al unei baze de date cu 50.000
de nume, VERSA PULS MEDIA
este, în egală măsură, atât iniţiatorul cât şi organizatorul unei serii de manifestări cu caracter naţional şi local, adresate medicilor
de familie şi farmaciştilor din întreaga ţară. Evenimentele ştiinţifice sunt organizate de Colegiile
Medicilor/Farmaciştilor judeţene
în parteneriat cu Versa Puls Me-
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dia, bucurându-se în fiecare locaţie de participarea unor personalităţi de prestigiu din domeniul
medical/farmaceutic. Compania
Hofigal fiind recunoscută în piaţă ca unul dintre cei mai importanţi furnizori de produse naturale, a fost invitată prin persoana
Dnei Dr. Farm. Chim. Anca Daniela Raiciu - Director Marketing, de
a susţine o prezentare cu tema:
"Fitoterapie - sănătate pentru
omul modern" pe 6 aprilie 2011
la Galaţi-eveniment adresat medicilor de familie. Aceeaşi conferinţă va fi susţinută pe 19 şi 20
mai la Bucureşti.

Autentic
Pharma
Conference
Evenimentul a fost organizat în zilele de 22 şi
23 martie 2011 în municipiul Craiova. Au participat farmacişti, asistenţi de
farmacie, reprezentanţi ai
Colegiului Farmaciştilor,
profesori universitari, reprezentanţi ai unor companii farmaceutice. Dnei Dr.
Farm. Chim. Anca Daniela
Raiciu-Director Marketing
i-a fost adresată invitaţia
de a susţine o prezentare cu tema: "Medicamente
versus produse naturale".

Evenimente

Cosmobeauty 2011

SEE-ERA NET PLUS-088

Parteneriat de cercetare interbalcanic
Compania Hofigal - prin departamentul
de Cercetare-Dezvoltare, în calitate de coordonator al unui proiect de cercetare interbalcanic, având ca partener Facultatea de Medicină Kragujevac-Serbia, Facultatea de Ştiinţe
Naturale a Universităţii din Tirana-Albania şi
INCDTP-ICPI Bucureşti - a participat în perioada 28.03-01.04.2011 la un Simpozion organizat de partenerii din Serbia.

La Simpozion au participat în calitate de
Responsabili pentru parteneriate, principalele persoane implicate în realizarea proiectului:
Dr. V. Tamaş, Drd. G. Ivopol – Hofigal; Dr. C. Gaidău şi D. Simion - INCDTP-ICPI Bucureşti; Prof.
Dr. S. M. Jankovic şi Asis. Prof. S.Cupara - Facultatea de Medicină Kragujevac; Prof. Dr. M.
Mersinllari şi Dr. L. Shuka - Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Tirana, alături de
numeroşi specialişti şi colaboratori din Facultatea de Medicină şi Farmacie din Kragujevac.
În cadrul simpozionului, atât delegaţia
Hofigal şi INCDTP-ICPI Bucureşti cât şi ceilalţi
parteneri au prezentat referate detaliate asupra stadiului cercetărilor proprii privind noi
posibilităţi de valorificare a unor plante
medicinale din arealul balcanic pentru diferite preparate sanogene.
Dr. Chim. farm. Viorica Tamaş
Director Cercetare Dezvoltare

Oameni şi soluţii medicale
Piaţa Constituţiei -7-10 aprilie, 2011

l

Evenimentul Sistemul Medical Bucureştean a prezentat celor peste 2 000 000 de potenţiali pacienţi alternativele în caz de nevoie, oferindu-le posibilitatea de a se informa
şi de a consulta preventiv un medic.
Obiectivul evenimentului a fost acela de a prezenta publicului bucureştean şi nu numai, o radiografie a sistemului medical bucureştean.
Evenimentul se desfăşoară anual şi este locul unde cabinetele, spitalele private sau publice, producătorii de
medicamente şi aparatură medicală îşi pot face cunoscută
oferta de servicii şi produse şi îşi pot prezenta noutăţile. Este
un eveniment unde publicul are un contact direct cu viitorul său medic, unde poate afla ce presupune tratamentul său,
unde se poate face, care sunt costurile şi implicaţiile, unde
poate compara ofertele şi poate alege.
În cadrul evenimentului s-a oferit atât producătorilor de
medicamente şi suplimente alimentare, cât şi importatorilor, posibilitatea de a avea un contact direct cu consumatorul, pentru a-şi putea prezenta noutăţile, avantajele produselor proprii.
La acest eveniment a participat cu un stand şi compania
Hofigal prin Departamentul Marketing (Cornelia Manoliu-Şef Compartiment PR&Art; Anita Petre-Specialist PR; Ioan
Ciolea-Manager); s-au prezentat noi produse (Salicilol naturalcpr.; Omega 3 şi Omega 6 vegetal-cps.; HofLipomin-cpr.; Ceaiurile ecologice de Echinacea, Frunze de Coacăz negru, Frunze de Rozmarin, Frunze de Roiniţă, Passiflora, Cimbru.)
La acest eveniment Dna Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela - Dir. Marketing Hofigal a susţinut conferinţa cu titlul "Cercetarea acţiunii unor gemoderivate asupra parametrilor biochimici".

Organizat în perioada 6-8 mai la Sala Palatului din Bucureşti, acest eveniment deja
tradiţional a cuprins prezentarea noilor tendinţe, de la tratamente cosmetice de înfrumuseţare la echipamente estetice şi de bronzat, un accent puternic fiind pus pe sănătate
şi pe educaţia în toate ramurile esteticii aplicate. De asemenea, au fost prezente branduri
şi servicii profesionale dedicate operatorilor:
esteticiene, hairstylisti, tehnicieni, makeup artişti, masoterapeuţi, operatori holistici, şcoli
profesionale, asociaţii, academii, buyer, distribuitori şi, bineînţeles, publicul final.
La acest eveniment a participat cu un
stand compania Hofigal prin Departamentul Marketing (Cornelia Manoliu - Şef Compartiment PR&Art; Anita Petre-Specialist
PR; Ioan Ciolea - Manager) şi s-au prezentat
produsele cosmetice la monodoze fără conservanţi şi gemoderivate. Cu această ocazie
Dna Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca DanielaDir. Marketing Hofigal a susţinut conferinţa
cu titlul "Acţiunea cicatrizantă a unor noi
preparate de tip gemoderivat”.

Detoxifierea organismului
Sub acest generic s-a desfăşurat ce-a de-a treia conferinţă susţinută de reprezentanţii Companiei HOFIGAL în faţa a peste 50 de elevi ai Şcolii Sanitare Postliceale “Carol Davila”, marţi, 15 martie a.c. Prezentarea mecanismului intoxicării pe
cale digestivă şi al dezintoxicării organismului cu ajutorul unor produse naturale
realizate pe bază de plante, susţinută de Anca Daniela Raiciu, Director Marketing
al Companiei Hofigal, a fost completată de indicaţiile medicale ale d-nei dr. Aniela
Kinn. Evenimentul face parte din seria de 11 conferinţe pe care Compania HOFIGAL, unul dintre cele mai cunoscute nume de marcă pentru produsele gemoderivate şi fitoterapice din România, le va desfăşura în cadrul şcolii Sanitare Postliceale
„Carol Davila” în urma parteneriatului încheiat în luna decembrie 2010.

Sănătatea tineretului, factor de progres şi civilizaţie

l
l

Elevii Şcolii Sanitare Postliceale „Carol Davila” la secţiile Asistent Medical de
Farmacie şi Asistent Medical Generalist, viitori educatori de sănătate au participat
joi 7 Aprilie la prezentarea cu tema “Sănătatea tineretului factor de progres şi civilizaţie”, susţinută de Dr. Farm. Chim. Anca Daniela Raiciu, Director de Marketing al
Companiei HOFIGAL, în cadrul unei noi conferinţe din seria demarată în luna decembrie 2010. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări din partea elevilor referitor la prevenirea sau tratarea unor afecţiuni cu ajutorul fitoterapiei. A
răspuns Dr. Aniela Kinn, medic angajat al companiei HOFIGAL, şi a recomandat o
serie de produse precum tonicele generale şi nervoase: Coenzima Q10 în ulei de
cătină, Spirulina în toate formele, Omega 3 ulei de peşte, câteva protectoare hepatice şi produse cu efect de stimulare a imunităţii în perioada de primăvară.

l

Pe data de 04.05.2011 s-a semnat parteneriatul între Grupul Şcolar Electrotehnic “Spiru Haret” (Şcoala
Sanitară din cadrul grupului) şi compania S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT
S.A. Parteneriatul presupune iniţierea
de cursuri scurte susţinute de experţii companiei, promovare bilaterală
pe site, realizarea de activităţi comune cu elevii Şcolii Postliceale Sanitare
din cadrul grupului şcolar. Tema conferinţei din data de 04.05.2011 a fost: ”Medicaţia naturală în prevenţia îmbolnăvirilor-tratamente profilactice şi curative cu produse Hofigal”.
Conferinţa a fost susţinută de Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela-Director
Marketing S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A. şi Dna Dr. Aniela Kinn-medic familie cu competenţă în apifitoterapie.

l
l
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Produse HOFIGAL de succes

Echinavit C
Pentru o suplimentare a dietei cu produse naturale vă recomandăm şi acest produs
nou de la Hofigal, o combinaţie de extracte din plante, după cum urmează: un comprimat conţine extract de fructe de cătină
(Hippophae rhamnoides fructus), extract de
roiniţă (Melissae herba), extract de fructe de
măceş (Cynosbati fructus), extract de Echinacea (Echinacea purpurea herba), extract de
fructe de zmeur (Rubii idaei fructus), seminţe
degresate de in.
Se recomandă tuturor persoanelor care
doresc o îmbunătăţire a imunităţii, indiferent de sezon, în special în cazul infecţiilor
ce apar la nivel ORL şi pentru infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare (rinite,
sinuzite, faringite, otite, amigdalite etc.). De
asemenea poate fi util şi la pacienţii cu gripă, herpes, frecvente infecţii digestive sau
urinare (hepatite virale, colite, entero-colite, cistite, prostatite, boala inflamatorie pelvina la femei etc.). Poate fi folosit atât la copii preşcolari cît şi la bătrîni. Doza pentru un
adult poate fi de 6-8 comprimate pe zi, iar
la copii 2-4 comprimate pe zi. De asemenea produsul este util şi pacienţilor cu boli
hematologice sau cu neoplazii, aflaţi sau nu
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în tratament cu citostatice (chimioterapie).
Datorită bogăţiei în substanţe fitochimice
poate fi util ca vitaminizant, remineralizant,
antioxidant, imunostimulator şi antiinflamator. Conţine vitamina C, E, carotenoizi,
flavonoide, antociani, acizi graşi esenţiali,
minerale(calciu, magneziu, potasiu, fier etc.).
După cum se ştie capacitatea organismului
de a asimila vitamine şi minerale din plante este mult mai bună decît în formele sintetice de polivitamine şi multiminerale obţinute în laborator. Din acest motiv se poate
suplimenta dieta în orice anotimp, aducîndu-se astfel un plus de vitamine şi minerale în formă naturală, uşor asimilabile la nivel intestinal şi menţinînd o bună imunitate
pe tot cuprinsul unui an, mai ales la copiii
şi bătrînii care fac mai uşor viroze respiratorii şi complicaţii cu risc crescut. De asemenea pacienţii care au avut o formă de cancer
pot folosi acest produs în tot timpul anului,
în toate cele patru anotimpuri, de preferat
cu sfatul unui medic fitoterapeut. Produsul
poate fi util şi sportivilor de performanţă
care au un consum mult mai mare de vitamine şi de alte substanţe nutritive, asigurînd totodată şi o bună imunizare a organis-
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mului împotriva bolilor infecto-contagioase
care pot afecta foarte mult antrenamentele
şi performanţele unui atlet profesionist. Copiii cu anorexie, anemie, rahitism, fracturi,
distrofii neuro-musculare, fragilitate capilară, hemoragii, epistaxis, leziuni cutanate sau
ale mucoaselor pot lua acest produs pe tot
parcursul anului la recomandarea unui medic fitoterapeut, avînd în vedere că în compoziţie se regăseşte şi fier, vitamina C, calciu,
fosfor, vitamina A, E, carotenoizi şi flavonoizi, vitaminele: D, B1, B2, F, K, P. De asemenea
mai conţine şi acizi graşi esenţiali: acid oleic,
linoleic, palmitoleic, precum şi licopen, tocoferoli, fitosteroli. Efectul imunostimulator
al produsului Echinavit C se realizează prin
creşterea activităţii fagocitelor şi a diverselor limfocite T, a interleukinei 1 şi 2, creşterea
producerii de interferon şi creşterea apărării nespecifice cu ajutorul activării granulocitelor. Prin conţinutul în acid rosmarinic este
îmbunătăţit şi efectul antiinflamator care
apare întotdeauna în bolile infecţioase, indiferent de cauză sau localizare.
Dr. Emil Cristea - medic specialist M.F.
Cabinet consiliere: 07300.87692.

Produse HOFIGAL de succes

Flavovit C

- comprimate - supliment alimentar natural Hofigal,
asigură revigorarea şi tonifierea organismului Pe parcusul istoriei sale milenare, umanitatea a căutat soluţii pentru a supravieţui în
lupta cu numeroasele boli cu care a trebuit să
se confrunte. Aliatul cel mai preţios în această
confruntare l-a reprezentat NATURA, mama
protectoare a VIEŢII pe pământ, care a oferit
omului şi remedii miraculoase. De fapt, omul
a trăit de-a lungul timpului într-o comuniune
intimă cu mediul natural pentru menţinerea
şi refacerea echilibrului fiziologic şi energetic.
Ar fi un lucru înţelept ca şi în zilele noastre,
omul, să-şi îndrepte atenţia tot spre natură,
pentru a-şi procura cele necesare susţinerii
existenţei cât şi pentru menţinerea şi redobândirea sănătăţii organismului.
În această direcţie, Flavovit C - comprimate pentru copii şi adulţi - face parte din
gama largă de remedii naturale produse de
compania Hofigal, specializată în fabricarea
preparatelor exclusiv naturale, prin folosirea
materiilor prime active, cultivate în sere şi pe
terenuri agricole proprii în condiţii complet
controlate.



Flavovit C - copii: conţine acid ascorbic; extract de măceşe - Vitamina C
naturală (Cynosbati fructus); extract din fructe
de cătină (Hippophae rhamnoides);



Flavovit C - adolescenţi şi adulţi:
conţine acid ascorbic; extract de măceşe - Vitamina C naturală (Cynosbati fructus); extract de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra); extract din fructe de cătină (Hippophae
rhamnoides).
Are proprietăţi vitaminizante, de remineralizare a organismului, de prevenire a proceselor de îmbătrânire a ţesuturilor (acţiune
antisenescentă); stimulează mecanismele de

apărare naturală ale organismului (acţiune sinergică cu interferonul α), măreşte rezistenţa
organismului la bolile infecto-contagioase;
antianemică; antiinflamatorie generală şi de
regenerare a pielii şi mucoaselor; de potenţare a eficacităţii tratamentului antimicrobian
în infecţii bacteriene; accelerează procesul
de vindecare a plăgilor şi arsurilor; contribuie
favorabil la profilaxia aterosclerozei şi apariţia bolilor cardiovasculare; încetineşte procesele de degenerare tisulară datorită acţiunii
nocive a radicalilor liberi superoxidici şi reduce procesul de îmbătrânire precoce; activează metabolismele glucidic, protidic şi lipidic,
favorizează sinteza şi activitatea unor polipeptide cu funcţii biologice esenţiale.
Se recomandă ca supliment alimentar care asigură aportul de nutrienţi şi substanţe bioactive necesar pentru echilibrarea
sistemului imunitar (adjuvant în tratamentul
general al unor infecţii bacteriene sau virale
acute şi cronice); în diferite forme de avitaminoze; asigură protejarea inimii şi a vaselor
coronare; anemii; fragilitate capilară, flebite,
varice; artroze; benefic în perioade de suprasolicitare fizică şi intelectuală, stres, surmenaj,
convalescenţă după stări gripale, stări febrile în special la copii, vârstnici, fumători, alcoolici;
susţine şi protejează funcţiile ficatului; după
traumatisme sau postoperator pentru accelerarea procesului de cicatrizare şi de prevenire a complicaţiilor septice; tonic general al organismului (tonifică şi regenerează ţesuturile
prin refacerea structurii colagenului şi a fibrelor elastice, fixează calciul în oase).
- Produsul este bine tolerat şi nu prezintă
contraindicaţii la dozele şi ritmul de administrare recomandate.

- În sarcină şi perioada de alăptare, persoane cu hipersensibilitate la componentele
produsului, copii sub 3 ani este necesară recomandarea medicului.
- Administrarea pe perioade îndelungate sau supradozarea (depăşirea dozelor recomandate) poate provoca la unele persoane
tulburări digestive.
- Atenţie! la copii se recomandă Flavovit
C – copii (cu 150 mg acid ascorbic); la adolescenţi şi adulţi se recomandă Flavovit C –
adolescenţi şi adulţi (cu 300 mg acid ascorbic).
La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe administrarea produsului şi se recomandă
consultarea medicului sau farmacistului.
Administrare:
- Copii peste 3 ani: 1 comprimat de 2-3
ori pe zi sau la recomandarea medicului.
- Adulţi şi adolescenţi: 1-2 comprimate de 3 ori pe zi (la sportivi se pot administra
câte 2-3 comprimate de 3 ori pe zi sau chiar
mai mult) sau la recomandarea medicului.
Produsul este un supliment alimentar
care nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat şi un mod de viaţă sănătos .
Prezentare: cutie pliantă cu 40 comprimate acoperite; 4 blistere (10 comprimate /
blister).
Produsul NU conţine lactoză.
Termen de valabilitate: 2 ani.
Dr. Biolog IULIANA CRIŞAN
Cercetător ştiinţific principal
Departamentul de Cercetare Dezvoltare
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Editorial

- continuare din pagina 1 -

Plantele reacţionează cu o siguranţă
uluitoare la semnalele mediului extern,
dispunând de mijloace de comunicare cu acesta. “Plantele se află într-un permanent proces de observaţie şi înregistrare a unor evenimente şi fenomene de
care oamenii nu au habar, fiind prizonieri
ai viziunii lor asupra lumii, pe care o cunosc în mod subiectiv aşa cum le-o relevă
cele cinci simţuri ale lor” (Raoul France).
S-a observat că ele pot distinge sunete pe care urechea umană nu le percepe; pot sesiza unde luminoase invizibile pentru om (raze IR şi UV), sunt
sensibile la raze X şi la frecvenţa înaltă, folosită în transmisiile televizate. R.
France trage concluzia plină de îndrăzneală că este vorba de o entitate conştientă, care supervizează tot ce este în
interiorul şi exteriorul plantei.
Aceste informaţii au fost voit ignorate...de aceea aş menţiona că există
totuşi preocupări actuale de a crea “detectorul de minciuni” cu ajutorul plantelor, care nu poate greşi. Plantele ne
simt, ne recunosc, cunosc starea noastră, chiar şi intenţia de a face bine sau
rău, fiind dornice să comunice cu noi.
Înţelegem astfel de ce noile ştiinţe
precum gemoterapia şi enzimologia recunosc asemănarea între “emisiile” celulare ale plantelor, omului şi animalelor.
Programul genetic de dezvoltare a plantelor (cuprins în sămânţă sau în planta
aflată în perioada de creştere), din punct
de vedere al sistemelor celulare, se intersectează ca similitudine la om şi plantă.
Studiul oricărui tratat de gemoterapie evidenţiază că numeroase substanţe din programul dezvoltării celulare la
plante sunt identice cu cele din programul dezvoltării organelor umane. Se
înţelege astfel că este necesară o abordare mult mai profundă a studiului formării ţesuturilor şi funcţionării lor.
Puterea de percepţie extrasenzorială a plantelor este remarcabilă. Beckster afirmă: “Plantele văd poate mai bine
fără ochi decât văd oamenii cu ochii”.
Cercetările arată că o plantă ameninţată cu distrugerea produce cu o viteză uluitoare componentele de “apărare” sau îşi schimbă structura. Se ştia
de mult, empiric, că “planta X trebuie
să fie recoltată la anumite ore..., sau fără
zgomot, sau foarte rapid”. Plantele îşi
transmit ameninţarea cu viteze diferite, în funcţie de condiţii.
40

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Mai / Iunie 2011 l

În cartea lor “Viaţa secretă a plantelor”, Peter Tomkins şi Christopher Bird
arată cum plantele ne pot citi, iar aura
reprezentanţilor lumii vegetale interferă cu a omului. Dacă adăugăm faptul
că produsele chimice (insecticide, ierbicide, fungicide, etc) fac tot atâta rău
plantelor cât şi omului, înţelegem concluzia generală că omul, când omoară
plantele nedorite … îşi pregăteşte propria moarte (lentă, ce-i drept!)
Iată un citat edificator din cartea
„Viaţa secretă a plantelor”, autori Peter Tompkins şi Christopher Bird: „Ultima consecinţă a unei agriculturi bazate pe fertilizare artificială, arată Nicolas,
este boala. Boala care atacă mai întâi
pământul, apoi planta, pe urmă animalul şi este de la sine înţeles că nici omul
nu mai are cum să fie ocolit de ea. Peste
tot în lume unde se practică acest gen de
agricultură, oamenii sunt bolnavi. Singurii pentru care fertilizantele chimice şi
aliatele lor, insecticidele, înseamnă câştig, sunt fabricanţii şi armatele de indivizi care trăiesc de pe urma morţii lente
pe care o administrează cu inconştienţă
pământului. Pământului, care ar trebui
să ne hrănească!
Mai ales insecticidele şi celelalte antiparazitare, introduse o dată cu îngrăşămintele chimice, spre beneficiile
substanţiale ale producătorilor şi cu încurajarea entuziastă a unor guvennanţi
iresponsabili, la care se adaugă încuviinţarea tacită, dar nu mai puţin criminală
a cadrelor universitare şi a cercetătorilor de pe tot globul, mai ales insecticidele deci, poartă răspunderea dezastrului
ecologic la care asistăm inconştienţi. Dr.
George J. Wallace, zoolog la Universitatea din Michigan, referindu-se la deversare cantităţii de insecticide peste
plantaţiile americane, declară: «Aceasta constituie fără îndoială cea mai mare
ameninţare care a apăsat vreodată asupra Americii de Nord. O ameninţare infinit mai crâncenă decât despăduririle
masive, decât braconajul, decât sistemul
defectuos de îndepărtare a apelor reziduale, decât seceta sau decât poluarea
pricinuită de deversările de petrol. Otrăvirea sistematică a pământului pare să
ne ducă vertiginos către un cataclism pe
lângă care toate celelalte la un loc nu reprezintă decât o chestiune minoră »”
Astfel, abia acum se înţelege de
ce se doreşte mai nou hrana ecologică, pentru că abia acum se înţelege că
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planta stresată ne determină bolile. O
plantă stresată este dăunătoare şi animalelor şi păsărilor, care la rândul lor,
induc boli tot omului care le consumă.
Numai că “viziunea banilor mulţi te
lasă fără conştiinţă” spune Lolitha Thomas în cartea “10 plante esenţiale”.
Aceeaşi idee este susţinută de Thomas
M. Nework şi Paul Schulik în cartea “Alternative naturale ale aspirinei”.
Dr. James A. Duke, autoritate mondială în domeniul fitoterapiei afirmă “…
calităţile incontestabile ale plantelor, de
inhibiţie a lui COX2, echilibrează homeostaza, diminuează efectele secundare, fiind economice şi lipsite de risc în comparaţie cu medicamentele sintetice”.
În cartea sa „Miracolul detoxifierii” acelaşi autor arată ce rol important
au plantele (aluzie în special la înlocuirea aspirinei de sinteză cu salicilolul
natural).
Pentru că nu putem vorbi despre
fiecare plantă în parte aici, amintesc
doar zece plante: ardeiul, ceapa, coada
şoricelului, anghinarea, menta, usturoiul, echinacea, melisa (roiniţă), rozmarinul şi zmeur, dorind să vă prezint pe
scurt, din “Enciclopedia plantelor medicinale” în ce afecţiuni se utilizează:

otită, herpes, sinuzită, dureri în gât;
mentă: probleme ale aparatului digestiv, tulburări hepatobiliare, litiază biliară şi renală, circulaţie deficitară, crampe intestinale, greţuri şi stări
de vomă, dureri de cap, reumatism,
nevralgie, afecţiuni respiratorii;
roiniţă (melissa): cardiopatie ischemică, agitaţie nervoasă, afecţiuni stomacale, dereglări ale ciclului
menstrual, reumatism, afecţiuni hepatobiliare, migrenă, răni;
rozmarin: cardiopatie ischemică, hipotensiune arterială, astenie şi
oboseală psihică, probleme de memorie, migrenă, ten ridat şi lipsit de prospeţime, afecţiuni gastrice însoţite de
arsuri;
usturoi: colesterol şi trigliceride mărite, tulburări ale circulaţiei sangvine, afecţiuni respiratorii, diaree şi dizenterie, astenie, slăbiciune şi
oboseală, hipertensiune arterială, reumatism şi gută, insomnie, paraziţi intestinali, înţepături de insecte, nevralgie reumatismală;

anghinare: reglează colesterolul, ajută la eliminarea toxinelor,
tratarea afecţiunilor intestinale, creşte
debitul de bilă, reglează tensiunea arterială;

zmeur: constipaţie, reumatism, gută, stări febrile, inflamaţie urinară, diaree, gastrită hiperacidă, cardiopatie ischemică, afecţiuni ale tractului
intestinal, faringită, stomatită.

ardei iute: stimulează secreţiile gastrointestinale, stimulează circulaţia periferică, efect antiinfecţios
(dureri în gât, guturai), revulsiv la nivelul pielii;

Poate se va înţelege că plantele pe
care călcăm, le folosim sau le ridiculizăm sunt esenţa vieţii şi în special, a sănătăţii noastre.
A le cunoaşte este la fel cum ai cunoaşte universul.
A le cunoaşte este o necesitate în
menţinerea vieţii şi în a opri catastrofa
către care ne îndreptăm privind după
„ochiul dracului” – banul, cum spune
proverbul. Plantele sunt fascinante şi
misterioase: de la mirosul atrăgător,
încântarea ochiului, armonizarea gustului, dezvoltarea înţelepciunii şi până
la folosirea lor la ocazii tragice, plantele sunt şi trebuie să rămână în conştiinţa noastră ca cei mai apreciaţi şi stimaţi prieteni.

ceapa: diaree, reumatism,
gută, insomnie, gripă, astenie şi surmenaj intelectual, litiază biliară, diabet, nevralgii dentare, migrene;
coada şoricelului: afecţiuni
hepatobiliare, menopauză, dismenoree şi hipermenoree, migrene, osteoporoză, hemoroizi, vaginită, ameţeli,
greţuri, hemoragii nazale, tulburări de
circulaţie sangvină;
echinacea: infecţii respiratorii, enterocolită, infecţii urinare, gripă,
răni, abcese, ulceraţii ale pielii, arsuri,
vaginită, urticarie, infecţii ale gingiilor,

Respectaţi PAMÂNTUL pe care
trăiţi şi în care trebuie să intraţi
cu conştiinţa curată.

Respectând natura
– Dumnezeu –
ne respectăm pe noi
şi respectăm viitorul
copiilor noştri!
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Gândeşte natural

Proiect naţional “Şcoala Arborilor”
ediţia a VIII-a, an şcolar 2010-2011
coala cu clasele I-VIII Nr. 190
"Marcela Peneş" şi-a redes
chis porţile pentru cadrele
didactice, preşcolarii, elevii
şi părinţii care doresc să se implice în
programe de educaţie pentru mediu.
Proiectul naţional “ŞCOALA ARBORILOR”
este iniţiat şi organizat anual de Şcoala Nr.
190 "Marcela Peneş", prin Inspector Pacearcă
Ştefan, Dir. Niculescu Diana, Prof. Velicu Florica, Inst. Gheorghe Roxana, Inst. Negoiţă Irina – Şcoala Metropolitană ARC şi cuprins în
Calendarul activităţilor educative naţionale
al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2011, anexa 7, pagina
10. Se adresează unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial
din Bucureşti şi din ţară. Participarea la acest proiect este fără taxă.
Durata proiectului este de 10 luni
(martie – decembrie 2011).
Proiectul naţional “ŞCOALA ARBORILOR este un sistem de monitorizare a primilor paşi în educaţia ecologică la cele mai fragede vârste. Prin
educaţia ecologică ce se realizează în şcoală
încercăm să formăm o generaţie conştientă
de nevoia păstrării unui echilibru între om şi
natură, o generaţie care să realizeze că viaţa
omului pe Pământ depinde de acest echilibru biologic a cărui încălcare se răzbună, mai
devreme sau mai târziu. Tema acestui an este
„Gândeşte natural, trăieşte sănătos!”
Activităţile cuprinse în proiect sunt cu caracter ecologic: de informare şi documentatare, de implicare şi aplicaţie practică, de sensibilizare şi conştientizare, de economisire a
resurselor naturale şi reciclare, de monitorizare şi evaluare.
Din calendarul activităţilor fiecărei unităţi şcolare implicate vor face parte şi acţiunile comune:

zentanţi ai comunităţii locale şi ai unor ONGuri (acţiune comună pentru toate şcolile implicate în proiect )

VERDE PENTRU MEDIU – zi dedicată Zilei Internaţionale a Mediului înconjurător, pe 5 iunie. Campanie de sensibilizare a
adulţilor pentru acţiuni de recuperare şi gestionare a hârtiei (acţiune comună)
Produsul final al fiecărei echipe de proiect
de la nivelul unităţilor şcolare este „Ghiozdanul Eco” realizat din materiale refolosibile.
În luna decembrie se va organizarea cel
de-al VII-lea seminar de educaţie ecologică „Pentru un mediu mai curat” unde se vor
distribui diplomele şi recompensele obţinute de către preşcolarii şi elevii unităţilor şcolare participante în derularea şi implementarea proiectului .
Dorim o bună colaborare în vederea realizării unor activităţi cu caracter
eco-civic, pentru cultivarea interesului
la elevi faţă de menţinerea unui mediu natural, sănătos şi echilibrat,
a unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor hârtie-defrişare şi hârtiepoluare.
Rezultatele aşteptate prin implementarea acestui proiect sunt dificil de anticipat
acum, fiind greu de estimat în acest moment
ce cantitatea finală de deşeuri va fi colectată.
O primă evaluare va fi făcută la sfârşitul lunii
aprilie. Nu cantitatea de deşeuri este prioritară în acest proiect, ci exerciţiul de conştientizare şi de schimbare a mentalităţilor.
Dacă sufletul vă tresaltă când priviţi un
arbore secular, dacă ochii dumneavoastră
se bucură la vederea unui copil mângâind o
floare, cu siguranţă veţi fi încântaţi să participaţi alături de noi, la activităţile din cadrul
Programului “ ŞCOALA ARBORILOR”.

ZIUA VERDE - zi dedicată “Zilei Pământului”, pe 22 Aprilie. Campanie pentru
colectare de hârtie, în cooperare cu repre-

Dir. Prof. Niculescu Diana
Prof. Velicu Florica
Inst. Gheorghe Roxana

"Ascultă şi uită-te
bine: nu sunt copaci,
sunt oameni!"
Ioan Grigorescu

ZIUA VERDE - zi dedicată “Zilei
Pământului”, pe 22 Aprilie
Elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Nr.
190 "Marcela Peneş" au organizat această zi de sărbătoare pentru Planeta noastră
în data de 14 aprilie 2011. Şi-au propus să
colecteze hârtie pentru a salva de la tăiere
cât mai mulţi arbori şi să dea strai de sărbătoare grădinii şcolii.

• Am învăţat de la Natură că trebuie să îi ocrotim vlăstarii, că stă în puterea noastră să păstrăm cercul perfect al
vieţii aşa cum l-a creat Dumnezeu.
La şcoală şi în serele partenerului nostru, SC HOFIGAL Export Import SA Bucureşti, am aflat cum putem face acest lucru
şi ne-am dedicat cu însufleţire, acum în
pragul primăverii, acestei activităţi în peticul nostru de Natură - grădina şcolii.

La “Şcoala Arborilor”, program care se desfăşoară şi la Şcoala Metropolitană A.R.C. (Academia Română pentru Copii),
învăţăm cum să iubim Natura şi cum putem să devenim protectorii ei.
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Pagini din istoria farmaciei

Vinuri medicinale bazate
pe medicina tradiţională
(partea a II-a)

"Puţin vin ascute mintea, prea mult o toceşte..." Mihai Eminescu

in Antichitate şi până în zilele noastre, părinţii
medicinei universale, oameni de ştiinţă de mare
valoare, au demonstrat prin teorii solide proprietă
ţile curative, dar şi efecte nefaste la care sunt expuşi
consumatorii înrăiţi (puţin vin însemnând sănătate, mult
însemnând moarte).
Astfel, băştinaşii geţi erau veseli şi dornici de viaţă. Ei făceau ospeţe bogate, stropite din belşug cu vinuri de aleasă calitate. Dar atât grecii cât şi geţii foloseau vinul nu doar pentru consumul lor, ci îl vindeau
şi în alte ţări. Se poate spune deci, că poemele lui Ovidiu rămân cele
dintâi documente scrise despre istoria viţei de vie din ţara noastră.
“Bachus, zeul vinului şi al viţei de vie la romani, era fiul lui Jupiter
şi al Gemelei, una dintre fiicele lui Cadmus, regele Tebei. Supărată peste măsură din cauza infidelităţii soţului său, Iunona, soţia legitimă a lui
Jupiter – zeiţa căsătoriei şi a fidelităţii conjugale – a hotărât să piardă
odrasla nelegitimă a stăpânului tunetelor şi fulgerelor. Înţelegându-i
gândurile şi ştiind cât de răzbunătoare este Iunona, Jupiter a reuşit să
salveze viaţa nou-născutului. El l-a dat în grija unei nimfe care l-a ascuns într-o peşteră dintr-o ţară îndepărtată, numită Tracia – zisă şi ţara
belşugului”.

Condiţia de bază însă în utilizarea lor este aceea de a nu fi confundate cu vinul de masă. Ele au o prescripţie strictă, la fel ca orice medicament. Un număr mare de afecţiuni (de la cele uşoare până la cele
greu vindecabile) poate beneficia de efectele miraculoase ale acestor
preparate.
În ediţiile I-IV ale Farmacopeei Române sunt descrise următoarele vinuri: vin aromatic; vin de China; vin de Colombo; vin de genţiană;
vin stibiat; vin iodotonic. În F.R. V şi VI se mai păstrează vinul de China.
Începând cu F.R.VII din 1956, vinurile medicinale nu mai sunt cuprinse
în Farmacopeele Române.
În prezent există producători autohtoni care se reorienteaza spre
tainele naturii şi tradiţii demult uitate. Exemplificăm gama de produse enoterapeutice „Hofigal”, condiţionată industrial la forma de sticluţe sau monodoze de 25 ml. sau 50 ml.

“Ajuns pe pământurile Traciei, Bachus le-a spus oamenilor: “Planta
care va da cel mai plăcut rod, strugurele din care scoateţi licoarea dătătoare de viaţă, s-o numiţi viţă de vie nu viţă, cum zice lumea întreagă”.
De atunci şi până astăzi, pe pământurile de la Dunăre, mare şi Carpati,
planta dătătoare de struguri e numită de localnici viţă de vie.
Din punct de vedere istoric, originea vinului se pierde în negura
timpului, probabil cu mult timp înainte de apariţia scrierilor şi tocmai
de aceea am prezentat şi partea mitologică, întrucât “zeii existau încă
dinaintea apariţiei oamenilor”. Deci, am putea spune că vinul este de
origine divină, fără să exagerăm. În sprijinul acestei afirmaţii vin chiar
şi unele ritualuri bisericeşti (Taina împărtăşaniei).
Virtuţile acestei miraculoase băuturi, dar şi necazurile provocate
de consumul exagerat au fost de-a lungul timpului surse de inspiraţie
pentru marile genii ale literaturii universale. Operele lor descriu atât
calităţile, cât şi dezastrele provocate celor care confundă vinul cu apa.
Poeţi, filozofi, medici, pe care istoria îi are la loc de cinste, fiecare în felul
său, ne-au ajutat să distingem binele de rău.
Primul pahar de vin taie setea;
al doilea dă buna dispoziţie;
al treilea, plăcere;
al patrulea ţine în spate beţia;
al cincilea, mânia;
al şaselea, cearta;
al şaptele, furia;
al optulea, somnul;
de la al nouălea în sus, boala.
(Petrarca)

1. Vin cu afine
2. Vin cu anghinare
3. Vin cu busuioc
4. Vin cu ienupăr
5. Vin cu rozmarin
6. Vin cu salvie
7. Vin cu ţelină
8. LIN SOMN - Vin medicinal
contra insomniei
9. ASAN
Vin medicinal cu păducel

25 ml x 10 monodoze
50 ml x 6 sticluţe
25 ml x 10 monodoze
50 ml x 10 monodoze
50 ml x 10 monodoze
25 ml x 10 monodoze
50 ml x 10 monodoze
50 ml x 6 sticluţe
50 ml x 6 sticluţe
Farm. primar Gabriela Vlăsceanu

Timp de secole, vinul, fie alb, fie rose sau roşu, a servit ca bază maceraţiilor sau decocţiilor terapeutice vegetale. Mai puţin cunoscute
decât infuziile, decocturile, tincturile şi uleiurile din plante, vinurile
medicinale sunt elixiruri cu efecte benefice asupra sănătăţii şi a stării noastre de spirit.
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Parteneriat

Strategii de succes,
parteneriat de succes
În lumina schimbărilor pe care tendinţa
de aliniere la standardele de calitate ale Uniunii Europene le presupune, este evident că
şi învăţământul românesc trebuie să se deschidă către noi strategii de management. Un
învăţământ de succes nu se poate desfăşura
decât cu sprijinul unor strânse parteneriate
între unităţile de învăţământ şi viitorii angajatori. Cu atât mai mult în cazul învăţământului vocaţional, al cărui rol este de a forma specialişti bine pregătiţi pentru anumite profesii,
parteneriatul cu companiile din piaţă care
vor absorbi forţa de muncă formată în şcoală
este vital. Angajatorul care înţelege că valoarea cea mai importantă a unei companii este
calitatea resurselor umane, calitate care se va
regăsi implicit şi în valoarea produselor sau a
serviciilor oferite, va şi acţiona în sensul participării alături de şcoală la formarea viitorilor
membri ai propriei echipe.

Parteneriat Şcoala
Sanitară Postliceală
„Carol Davila” - HOFIGAL
Acesta a fost şi dezideratul şcolii noastre
când a demarat o serie de colaborări cu spitale, clinici şi companii din zona medicală şi
farmaceutică de pe piaţa românească. Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” este o instituţie de învăţământ preuniversitar particular, cu o experienţă de 20 de ani în pregătirea
pentru profesia de asistent medical generalist şi de farmacie a absolvenţilor de liceu.
Fundaţia Umanistă Dr. Mioara Mincu, care
coordonează activitatea acestei prime şcoli sanitare înfiinţate după revolţie, consideră
învăţământul particular ca o opţiune solidă,
tocmai datorită unui management mai flexibil şi mai modern, care include astfel de parteneriate cu mari companii.
Parteneriatul cu Compania HOFIGAL încheiat în luna decembrie 2010 urmăreşte un
schimb reciproc de informaţii şi de experienţă, comunicări şi realizarea unor acţiuni comune de promovare. Organizarea unor evenimente lunare în cadrul Şcolii „Carol Davila”
şi chiar colaborarea în cadrul unor proiecte
de cercetare, reprezintă ocazii pentru realiza-
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rea unor schimburi de experienţă extrem de
utile atât la nivelul elevilor cât şi a profesorilor
şcolii şi a personalului companiei.
Desigur, asocierea cu un partener de talia Companiei HOFIGAL este onorantă pentru
Şcoala „Carol Davila”, cu atât mai mult cu cât
misiunea noastră de formatori de educatori
pentru sănătate converge cu cea a companiei HOFIGAL, unul dintre cele mai faimoase
nume de marcă pentru produsele homeopate, gemoderivate şi fitoterapice galenice din
România.
Ramona Guţu, Redactor Şef al revistei
„Educaţie pentru Sănătate”, editată de Fundaţia Umanistă dr. Mioara Mincu.
„Rolul nostru ca profesori îndrumători,
împreună cu partenerii de practică este acela
de a asigura elevilor un învăţământ de calitate printr-o pregătire completă şi continuă,
adecvată atât nevoilor elevilor cât şi a comunităţii.
Vizitele efectuate de elevii noştri în laboratoarele moderne ale Companiei HOFIGAL
sunt extrem de importante pentru formarea
lor profesională. Li se oferă posibilitatea de a
acumula cunoştinţe noi legate de fluxul tehnologic dintr-o fabrică, să viziteze un laborator dotat după ultimele standarde europene,
şi mai mult, au posibilitatea de a cunoaşte
compania din interior. Se familiarizează cu incinta, echipa şi rigorile de organizare. De asemenea, prin suita de prezentări de produse
şi dezbateri cu teme de interes pentru tineri
susţinute lunar de către doamna dr. Anca Daniela Raiciu, director de Marketing al companiei, le-au fost oferite elevilor cunoştinţe de
fitoterapie suplimentare, în completarea curriculumului şcolar.
Scopul final al acestei colaborări este
acela ca şcoala să ofere un cadru favorabil de
pregătire al elevilor la un nivel cât mai înalt,
iar Compania HOFIGAL are posibilitatea de a
recruta şi forma viitoarea forţă de muncă încă
de pe băncile şcolii.”
Florentina Marcu, Maistru instructor, Catedra Farmacie şi Ştiinţe, Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila

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

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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Cititorul întreabă, medicul răspunde

Suplimente Hofigal pentru
Ce ar fi util să iau pentru
cardiopatie ischemică şi
tulburari de ritm cardiac?
Am 65 de ani şi fac frecvent
palpitaţii la efort sau în
unele situaţii emoţionale.
Sufăr şi de un sindrom
anxios de mai mult timp.
La această vârstă apare frecvent cardiopatia ischemică pe fondul aterosclerozei
coronariene şi sistemice, asociat sau nu cu
hipertensiunea arterială. Tulburările de ritm
cardiac pot fi temporare, de tipul Extrasistoliei ventriculare sau pot fi permanente,
în cazul Fibrilaţiei atriale cronice. Tulburarile de ritm ascund de fapt o suferinţă la nivelul metabolismului celular miocardic, începând de la nivel endocardiac de obicei,
apărând diverse zone miocardice cu hipoperfuzie şi implicit o hipoxie la nivel intracelular. Acestea două, hipoperfuzia si hipoxia
la nivel miocardic tulbură centrul de automatism atrial, precum şi căile de conducere ale acestui centru spre ventriculi. Apar
astfel zone de automatism ectopic la nivel
atrial sau ventricular care se suprapun peste
ritmul de bază normal, apărând astfel palpitaţiile, adică tulburările de ritm cardiac. Pentru a diagnostica o tulburare de ritm cardiac
este nevoie de un consult medical, preferabil la specialistul cardiolog, şi de un examen
paraclinic, reprezentat de electrocardiogramă, de repaus şi de efort, precum şi o ecografie cardiacă. Ca tratament general este
nevoie de un regim alimentar sărac în grăsimi animale(carne, lactate şi brânzeturi),
fără exces de sare şi zahăr, care pot influenţa negativ hipertensiunea arterială asociată
cardiopatiei sau un Diabet zaharat de tip 2
cu exces ponderal sau obezitate. Activitatea fizică la această vârstă se poate limita la
mersul pe jos şi câteva mişcări de gimnastică de înviorare, mişcări care să nu crească
prea mult frecvenţa cardiacă, preferabil sub
100 bătăi pe minut în timpul activităţii (şi
aproximativ 70 în repaus). Pentru a contracara evoluţia aterosclerozei sunt foarte utile
suplimentele care scad colesterolemia (LDLcolesterolul) şi care influenţează pozitiv profilul lipidic plasmatic.
Astfel de suplimente sunt următoarele:
Colerd, Hoflipomin, Omega 3+6 vegetal, Ulei de peşte, Redigest şi Redigest
plus, Mag-anghinar şi unele Gemoderivate (din muguri de Frasin, din mlădiţe de Rozmarin etc.). Pentru a îmbunătăţi
metabolismul la nivel miocardic sunt foarte
utile suplimente ca: L-carnitin complex,
Coenzima Q10 forte sau forte plus,
Passisclerotin şi unele Gemoderivate
(din muguri de Păducel,muguri de Li-
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liac, muguri de Arin negru). Pentru că
există şi manifestări neuro-psihice şi neuro-vegetative de anxietate vă recomandăm
Ulei de levănţică sub formă de capsule şi
Gemoderivat din muguri de Tei argintiu. În unele forme de tulburări de ritm cu
tahicardie (tahiaritmii), adică creşterea frecvenţei cardiace peste normal, sunt utile manevrele vagale, cum ar fi de exemplu respiraţii cu inspir adânc şi menţinerea aerului în
plămâni pentru câteva secunde, apoi expir
prelungit, repetând de câteva ori acest ciclu: inspir adânc -pauză 3 secunde- expir
lung. Uneori palpitaţiile pot apărea la un pacient cu cardiopatie şi hipertensiune atunci
când apare şi o hipotensiune de cauză medicamentoasă asociat cu alte cauze cum ar
fi deshidratarea, vasodilataţia pe timp de
caniculă. În aceste cazuri se recomandă hidratarea şi aşezarea într-o poziţie culcată
pe pat sau bancă de preferat, nu şezând pe
un scaun. Aceste situaţii aparent banale pot
evolua negativ spre Infarct miocardic sau
spre un Accident cerebro-vascular ischemic,
boli grave şi invalidante, care pot pune viaţa în pericol.

Ce suplimente se pot
folosi primăvara, pentru
o stare fizică şi psihică
mai bună?
Tonifierea şi revigorarea presupun două
căi, care se succed sau merg în paralel, adică metodele şi produsele pentru detoxifiere
şi suplimentele naturale care aduc un plus
de principii active (vitamine, enzime, minerale, aminoacizi esenţiali, acizi graşi). Revitalizarea presupune aducerea unor substanţe
nutritive care sunt necesare în reconstrucţia
celulară, în procesele energogene intracelulare, în stimularea imunităţii etc. Pentru bogăţia de substanţe nutritive recomandăm
în special Spirulina şi Cătina, sub diverse
forme: Se-spirulin, Protein Forţă, Spirulină cu extract total de cătină, Cătinofort, Complet antioxidant, Polivitamine Ca şi Mg, Coenzima Q10 forte,
Flavovit C etc. În cazurile de imunodeficienţă, primară sau dobândită, sunt utile şi
Gemoderivatele, cum ar fi cele din Brad
Alb-muguri, Mesteacăn pufos-muguri,
Fag-muguri, Porumbar-muguri, Măceş-mlădiţe, Stejar-muguri.
Tot pentru creşterea imunităţii se folosesc şi produsele cu Echinacea, simple sau
asociate, de exemplu: Hofimun şi Hofimun forte, Protector hepatic forte, Lcarnitin complex. Un supliment foarte
bun energizant este şi mierea cu ulei de că-

Cititorul întreabă, medicul răspunde

tonifiere fizică şi optimism psihic
tină, Hofimel, la care se poate asocia şi polen sau lăptişor de matcă. Pentru persoanele cu frecvente infecţii respiratorii acute,
recomandăm de asemenea şi Uleiurile volatile în miere, la monodoze (Cimbru,
Levănţică, Busuioc), Origavir, Extravit
M, Flavovit C, Ulei de peşte-omega 3,
Ceaiuri cu Echinacea şi cu diverse fructe
(cătină, măceşe, afine, zmeură etc.).

Ce ne puteţi spune
despre antioxidanţi şi
despre produsele Hofigal
cu rol antioxidant?
Un rol foarte important al antioxidanţilor este acela de a proteja codul genetic din
fiecare celulă a organismului nostru. Acest
lucru este important , deoarece ADN-ul controlează toate activităţile celulare care se
desfăşoară în corpul uman, inclusiv diviziunea celulară. Se estimează că ADN-ul fiecărei celule primeşte zilnic mii de lovituri oxidative. Astfel încât substanţele antioxidante
sunt de o importanţă crucială pentru supravieţuire şi au nevoie de tot ajutorul din
partea enzimelor din celule pentru a proteja ADN-ul de oxidare. Multe legume şi fructe conţin o cantitate mare de antioxidanţi
şi este cu atât mai bine dacă le putem consuma în cantitate mai mare. De exemplu
fructele de cireş, căpşunile, afinele, strugurii roşii conţin flavonoizi cu rol antioxidant,
morcovii de exemplu conţin carotenoizi, la
fel şi portocalele, pepenele galben, dovleceii. Foarte bune în prevenţia malignizării sunt
şi usturoiul, ceapa, conopida, varza, napul,
roşiile. Ceaiul verde este bogat în polifenoli,
substanţe antioxidante care protejează împotriva cancerului şi bolilor de inimă. Dăm
câteva exemple de vitamine, minerale şi fitonutrienţi cu rol antioxidant: vitamina A,
carotenoizii, vitamina C, vitamina E, acidul
lipoic, coenzima Q10, luteina, licopenul, extractul de armurariu, extractul din sâmbure
de struguri, Zinc, Mangan, Cupru, Seleniu.
Alte substanţe fitochimice cu rol antioxidant sunt: clorofila, curcumina, silimarina,
flavoglicozidele, acidul galic, izoflavonele,
compuşii organosulfuraţi, acizii fenolici etc.
În categoria suplimentelor alimentare cu
rol antioxidant produse de Hofigal reamintim: Coenzima Q10 în ulei de cătină-15,
30, 60 de miligrame, Uleiul de peşte şi
uleiul de cătină, sub formă de capsule,
Se-spirulin şi Spirulina cu Extract total de cătină, Extravit M şi Flavovit C,
Armuhep, Passisclerotin, Tutun-Stop,
L-carnitin complex, Redigest plus, Cătinofort, Fiamarant, Hofimun forte,

Complet antioxidant. Toate acestea pot fi
consumate atît cu rol preventiv cât şi curativ
datorită bogăţiei în vitamine, minerale şi fitonutrienţi cu rol antioxidant care pot lupta cu
succes împotriva procesului de îmbătrînire,
împotriva cancerului şi a bolilor în general.

Pentru tratamentul
unui pacient cu Accident
vascular cerebral ce
recomandaţi?
Tot în categoria bolilor cardio-vasculare
se poate încadra şi accidentul vascular cerebral-AVC, chiar dacă el este tratat de către medicii neurologi şi neurochirurgi. AVC
hemoragic este cauzat de cele mai multe
ori de o hipertensiune arterială veche, netratată sau defectuos tratată. Manifestările
sunt diverse, funcţie de zona cerebrală afectată şi de mărimea zonei afectate. Tot aici
putem spune câteva cuvinte şi despre accidentul ischemic tranzitor-AIT. Caracteristicile lui sunt reprezentate de un deficit neurologic focal, instalat brusc, complet reversibil
în mai puţin de 24 ore. De cele mai multe ori
este cauzat de boli cardio-vasculare: fibrilaţie atrială, stenoză mitrală, infarct miocardic
acut, endocardită. Poate fi clasificat în AIT
carotidian, vertebro-bazilar şi global. Poate fi confundat uneori cu alte patologii, cum
ar fi: hipoglicemia, intoxicaţia cu monoxid
de carbon, criza migrenoasă, criza comiţială focală, nevroza. Se poate repeta, avînd
risc mare de recidivă sau poate deveni AVC,
determinând tulburări neurologice ireversibile. Tratamentul AVC şi AIT cu suplimente
alimentare cuprinde pe lângă Coenzima
Q10 în ulei de cătină şi Uleiul de peşte, Omega 3 vegetal, Uleiul de cătină,
Spirulina şi altele, suplimente care asigură o protecţie vasculară şi un adaos de principii active necesare metabolismului de la
nivelul ţesutului cerebral. Se poate asocia
şi un Gemoderivat din muguri de Arin
negru, 1-2 monodoze pe zi.

Ce ne puteţi spune
despre radicalii liberi
şi despre efectele lor asupra
organismului uman?
O ţintă majoră a atacului radicalic sunt
lipidele membranare, datorită prezenţei dublelor legături din structura acizilor graşi
polinesaturaţi. În structura fosfolipidelor
membranare, acizii graşi cel mai frecvent

întâlniţi sunt acidul linoleic, acidul linolenic
şi acidul arahidonic. Peroxidarea lipidelor
membranare afectează structura şi funcţiile membranei plasmatice şi a membranelor
organitelor intracitoplasmatice. Astfel sunt
perturbate potenţialele transmembranare,
fluxurile ionice şi transportul transmembranar, sunt inactivaţi receptorii de membrană
şi sunt dereglate căile de semnalizare. Prin
procesul de peroxidare lipidică se modifică nu numai componentele membranare
de natură lipidică ci chiar şi proteinele, în
urma reacţiei unor aminoacizi cu produşii
aldehidici de peroxidare. Modificările oxidative ale proteinelor sub acţiunea speciilor
reactive de oxigen pot determina inactivarea enzimelor şi a proteinelor membranare şi pot produce modificări structurale soldate cu destabilizarea morfologiei celulelor
atunci când ţinta atacului oxidativ sunt elementele citoscheletului. În cazul enzimelor,
efectul speciilor reactive de oxigen constă,
în general, în diminuarea capacităţii catalitice, determinată frecvent de oxidarea grupărilor sulfhidril şi modificarea grupărilor
amino prin malonilare. Amploarea modificărilor este determinată de localizarea relativă a situsului de formare a speciilor reactive de oxigen, a sistemelor antioxidante şi
a proteinei ţintă. Produşii generaţi în urma
peroxidării lipidelor sunt implicaţi în bolile
inflamatorii, îmbătrînire, hepatotoxicitate,
hemoliză şi în toate fazele carcinogenezei,
adică apariţiei tumorilor maligne. Se cunoaşte în acest moment legătura între unele substanţe chimice şi apariţia cancerului.
Sunt enumerate de exemplu: hidrocarburile policiclice aromatice, aminele aromatice,
nitrozaminele, micotoxinele, pesticidele, coloranţii, tutunul-fumatul etc.
Din nefericire radicalii liberi sunt imposibil de evitat. Când celulele folosesc oxigenul drept combustibil pentru producerea de
energie, radicalii liberi apar ca produşi secundari ai acestui proces metabolic care întreţine viaţa. Cercetările au arătat că radicalii liberi sunt implicaţi în majoritatea bolilor şi în
procesul de îmbătrînire. Corpul uman produce anumite substanţe antioxidante care luptă împotriva acestui atac continuu. Alţi antioxidanţi se găsesc în mod natural în hrană:
vitamine, minerale, diferiţi fitonutrienţi. Putem aşadar consuma alimente şi suplimente Hofigal ce conţin substanţe antioxidante
valoroase, care ajută la contracararea radicalilor liberi, cum ar fi de exemplu: Flavovit C,
Complet antioxidant, Echinavit C, Sespirulin, Extravit M.
Dr. Emil Cristea - medic specialist M.F.
Cabinet consiliere: 0730.087.692
Farm. Cleofarm Colentina; Şos Colentina, nr.76,
sect.2, Bucureşti
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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
CLEOFARM 2 Crângaşi
FARMACON Colţea

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 – 315.93.11

0730.087.685

Calea Crângaşi nr. 87, sector 6

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
Magazin HOFIGAL Galaţi

Str. Traian nr. 60, Bl. D, parter

021 – 220.02.87; fax: 021 – 220.01.93
021 – 424.22.69/ 021 – 424.22.70
021 – 334.51.35/021 – 334.00.26;
fax: 021 – 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

-

0236 – 49.60.10

Centre Medicale ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA

COMPLEX Medical “HofiMed”
Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2
021 – 240.73.40/ 031 – 808.89.98
COMPLEX Terapie Naturală
0244 – 34.29.75/0244 – 34.32.96;
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova
“Alexandra”
fax: 0244 – 34.30.94
Farmacii, drogherii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
PENA PLANT 1 Bucureşti
Şos. Colentina nr. 2 Magazin Bucur Obor, et. 1
021 – 380.77.22
ATHENA *
Şos. Ştefan cel Mare nr.17, sector 2
021 – 210.63.30
RICHTER 18 *
Bd. Lacul Tei nr. 65, s2
021 – 212.18.93
VICTORIA (RICHTER 23) *
Bd. N.Titulescu nr.3, s1
tel. / fax: 021 – 312.45.30
TINOS FARM Bucureşti
Bd. Al. Obregia nr.20; Aleea Barajul Sadului nr. 3
021 – 460.37.48 / 021 – 340.02.00
BETA FARMACEUTICA *
Bd.Theodor Pallady nr.7
021 – 348.31.25
BELLER - Voluntari *
Şos. Pipera - Tunari nr. 43
021 – 230.03.11
BELLADONA Alexandria *
Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter, Alexandria
Drogheria HOFIPLANT Târgovişte * Str. Col. Dumitru Băltăreţu nr. 20, Târgovişte
0245 – 220.042
LIDA NATURAL Constanţa
Str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23
0341 – 805.257
FARMACON Constanţa *
Str. Mihai Viteazu nr. 51
0241 – 515.427
EMIN & SUN Constanţa
Str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1
0241 – 617.046
CONVALARIA Drobeta Turnu Severin * Str. Calomfirescu nr. 119
tel. / fax: 0252 – 324.087
POLICLINICA Comunei Gostinari * Com. Gostinari, jud. Giurgiu
Farmaciile HYM
Str.Principală, comuna Gostinari, jud. Giurgiu
FARMA PLANT Craiova
Str. Unirii nr. 38-40
0251 – 310.020
ROKNET Deva
Str.Oituz nr.26
0254 – 222.353
VIAFARM PLURISERV Deva
Str. Dorobanţi bl. 34, parter
0354 – 104.626
Remedium 3 Cluj *
Str. I. Maniu nr. 42, ap. 16, piaţa Avram Iancu
0264 – 595.846
ALDEDRA Cluj *
Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6
0264 – 520.090
PLANTFARMA 1 Călăraşi
B-dul Republicii nr. 42
0242 – 318.349
PLANTFARMA 2 Călăraşi *
Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big
0242 – 331.120
PLANTFARMA 3 Călăraşi
Comuna Dragalina
0242 – 345.454
VICTORIA Câmpulung Muscel
Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1
0248 – 533.262
BIOPLANT *
Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş
0265 – 216.621
BIOPLANT 2 *
Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265 – 241.076
APICOLA
Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor 0259 – 418.516
PRONATURA DIN EDEN
Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor
0259 – 411.552
Drogheria “Mereu sănătos”
Str. Republicii nr.161, Bacău, jud. Bacău
0334 – 401.058
Richter Bârlad
Bd. Primăverii nr 17,bl G7,sc F-parter
0235 – 410.049
Richter1 Focşani
str.Tinereţii nr. 5
0237 – 211.015
HOFIMAR
Str. Stefan Stanca nr.9, Sibiu, jud. Sibiu
0269 – 252.580
Farmacia POLISANO-PHARMA *
Piaţa Aurel Vlaicu nr.1,Bl.V4, Sibiu, jud.Sibiu
0269 – 235.255
Farmacia Oros
Str. Armatei nr.1, Orăştie, jud.Hunedoara
-

0730.087.694
0730.087.673
0723.425.810
0730.087.700
0730.087.680
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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Centrul de

Pentru siguranţă şi
confort, adăugaţi
în geamantanul
dumneavoastră
trusa de cosmetice
HOFIGAL!
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Un popas sigur pentru
relaxare şi sănătate!

