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Primăvara
vine cu soarele,
iar tu cu bicicleta!
Vino în farmaciile Alphega, achiziționează orice
supliment alimentar, dispozitiv medical sau produs
cosmetic, înscrie bonul pe site și poți câștiga
una dintre cele 22 de biciclete pliabile!
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Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
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EDITORIAL

Cancerul
colorectal

- o boală mortală ce poate fi prevenită
Cancerul este cea de-a doua cauză de mortalitate în țările Uniunii
Europene, pe primul loc fiind situate bolile cardiovasculare. Cancerul
de colon ocupă locul 2 ca frecvență în rândul cancerelor, după cancerul
bronhopulmonar la bărbați și cancerul de sân la femei. În România, se
înregistrează peste 15.000 de cazuri noi pe an. Mortalitatea prin cancer
în România este crescută datorită diagnosticului tardiv al acestei maladii.
Depistarea precoce prin programe de screening poate salva mii de vieți.
Cancerul colorectal se dezvoltă lent, în
ani de zile

Cancerul colorectal este o tumoră care începe
în colon sau în rect prin dezvoltarea necontrolată
a celulelor din stratul intern al mucoasei.
Transformarea cancerigenă a celulelor se
produce lent, în ani de zile.
În 90% din cazuri, cancerul colorectal apare la
nivelul unor formațiuni precanceroase: polipi
adenomatoși.
Polipii colorectali se dezvoltă lent, pe parcursul
mai multor ani (10-15 ani). Doar o parte dintre
aceștia suferă o transformare cancerigenă,
proces care se realizează într-un interval de 3-5
ani.

Cancerul nu are o cauza unică

Pentru cancere în general, nu există o singură
cauză, ci un cumul de factori oncogenici
de natură fizică sau chimică care în doze
mici, acționează asupra organismului timp
îndelungat. De aceea, prevenția cancerului se
poate realiza prin măsuri care privesc modul
de viață sănătos, pe termen lung. O treime
din cancere pot fi evitate printr-o alimentație
corectă. Conform medicinii psihosomatice, nu
trebuie neglijat nici rolul factorilor emoționali
în declanșarea unui cancer: conflictele
nerezolvate, lipsa iertării, tristețea, șocurile
emoționale trăite în singurătate.
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Referitor la cancerul de colon, s-a constatat că
jumătate din cazuri sunt legate de alimentația
greșită și excesul ponderal. Conform Ghidului
de practică ESMO (European Society for Medical
oncology) nu există o moștenire genetică a
acestui tip de cancer, doar 20 % din cancerele
colorectale apar în context familial și mai puțin
de jumătate din acestea se datorează unor
boli ereditare (mai puțin de 10% din cancerele
colorectale), restul fiind cauzate de factori de
mediu comuni.
Franz
Alexander,
fondatorul
medicinii
pshihomatice, descrie că afecțiunile intestinului
gros (organ cu funcții de eliminare) sunt legate
de sentimentele posesive, de tendința de a da
și de a reține, de sentimente de respingere și
suspiciune dar și de pulsiuni ostile (a ataca, a
murdări). În constipația cronică pshihogena,
sentimentul de suspiciune sau lipsa încrederii
în ceilalți, sentimentul de a fi respins și neiubit
sunt constant întâlnite.

Principalii factori de risc pentru cancerul
colorectal

Îmbătrânirea: riscul de cancer crește cu
înaintarea în vârstă.
Alimentația greșită: lipsa fibrelor, excesul de
grăsimi săturate, excesul de fier, proteine și
nitrați din carne, nitrozaminele (din mezeluri,

prăjeli), excesul de alcool, alimente poluate
radioactiv, modificate genetic sau conservate cu
aditivi, unele tehnici gastronomice ( prepararea
la temperaturi înalte, cuptorul cu microunde,
teflonul) etc.
Sedentarismul: lipsa activității fizice crește
riscul de cancer.
Constipația cronică: cancerul de colon este
’’boala intestinului leneș’’.
Obezitatea: crește riscul de cancer prin starea
proinflamatorie generată și prin prezența unor
factori oncogeni.
Fumatul: colonul este unul din organele grav
afectate de fumat (favorizează dezvoltarea
polipilor).
Afectarea florei intestinale - studii recente
au arătat că toți pacienții cu cancer colorectal
au flora intestinală modificată; analiza
microbiomului ar putea fi în viitor un test
predictiv valoros
Istoricul familial și personal de cancer
colorectal, polipi adenomatoși, alte
cancere.

Cum se manifestă cancerul colorectal?

Cancerul colorectal este de obicei asimptomatic
până în fazele avansate.
Simptomele alarmante care trebuie să trimită
pacientul de urgență la medic sunt următoarele:
• sângerări rectale, sânge în scaun (roșu
deschis sau negru)
• modificarea formei sau consistenței scaunului
(scaune creionate)
• alternanța diaree-constipație, disconfort la
defecație
• necesitatea urgentă de a merge la toaletă fără
eliminarea scaunului
• dureri abdominale, balonare cronică, ce
nu cedează la tratamentul simptomatic și
modificările corecte în dietă
• oboseală persistentă
• scădere inexplicabilă în greutate, fără regim
de slăbire sau altă cauză aparentă
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Cancerul colorectal poate fi prevenit

Prevenția primară a cancerului de colon poate
fi realizată printr-un mod de viață sănătos,
respectiv prin alimentație corectă (calitativ și
cantitativ), activitate fizică zilnică, fără fumat
și exces de alcool, o gândire pozitivă.
Depistarea precoce a polipilor este cea mai
puternică armă pentru prevenirea cancerului
colorectal.

Reguli de aur pentru prevenirea
cancerului colorectal

• Alimentație corectă: alimente naturale,
nerafinate, neaditivate și nemodificate genetic,
aport optim de fibre și alți micronutrienți prin
consum crescut de legume (în special fasole,
varză, brocoli, conopidă), fructe, cereale
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integrale și semințe; alimentele vegetale
fermentate (murături) sunt benefice pentru
flora intestinală normală.
• Evitarea consumului de carne roșie, grăsimi
saturate, prăjeli, afumături, mezeluri și zahăr.
• Mișcarea: s-a dovedit științific că mișcarea
previne apariția cancerului colorectal și
îmbunătățește prognosticul pacienților deja
diagnosticați cu această boală
• Menținerea greutății corporale normale.
• Evitarea excesului de alcool și renunțarea la
fumat.
• Aport optim de vitamina D: studiile au arătat
că Vitamina D reduce riscul de cancer colorectal
și îmbunătățește prognosticul la pacienții
diagnosticați.
• Viață moral spirituală: rezolvarea conflictelor,
iertarea totală, eliminarea sentimentelor negative.

Dacă sunt diagnosticate la timp, 9 din 10
cazuri pot fi vindecate

Conform declarațiilor dr. Serge Haan, profesor
la Universitatea din Luxemburg, dacă sunt
diagnosticate la timp, 9 din 10 cazuri de cancer
colorectal pot fi vindecate.
Din păcate, lipsa simptomelor aduce pacienții
cu cancer de colon foarte rar la medic într-un
stadiu vindecabil (stadiul 0 sau I). Simptomele
apar târziu (stadiul III-IV) și pot fi nespecifice.

Testul pentru sângerări oculte în fecale (FOBT)
este un test simplu, nu necesită pregătire
prealabilă, este relativ ieftin și trebuie efectuat
anual. Testul constă în prelevarea unei probe
de materii fecale care vor fi testate pentru
sângerări ce nu sunt vizibile cu ochiul liber. În
cazul în care rezultatul testului este pozitiv este
recomandată efectuarea colonoscopiei pentru
depistarea sursei sângerării.

Screening înseamnă efectuarea unor teste sau
investigații la pacienți fără simptome, pentru
depistarea precoce a unor boli.

Deși nu poate detecta leziunile precanceroase,
testul pentru sângerări oculte în fecale este
un test valoros pentru depistarea precoce a
cancerului colorectal la persoanele care nu
prezintă simptome.

Programele de screening pentru cancerul
colorectal
contribuie
la
descoperirea
leziunilor precanceroase (polipi adenomatoși)
și la diagnosticarea cancerului în stadii
incipiente. Se estimează că participarea la
programele naționale de screening poate
reduce mortalitatea specifică prin cancer
colorectal cu 20%.

Colonoscopia este recomandată pentru
depistarea cancerului de colorectal la fiecare 10
ani, după vârsta de 50 de ani, la toți indivizii cu
risc mediu de a dezvolta această boală. Pentru
pacienții cu risc ridicat de cancer colorectal,
medicul gastroenterolog va stabili momentul
optim pentru începerea screeningului și
intervalul dintre examinări.

Screening-ul poate salva mii de vieți

În România, cancerul colorectal este
diagnosticat tardiv. Mii de vieți pot fi salvate
prin efectuarea testelor screening. Costurile
acestor teste și ale tratamentului în primele
stadii de boală sunt mult mai mici comparativ
cu cele ale îngrijirii bolnavilor diagnosticați
tardiv cu cancer colorectal.
Extirparea unui polip descoperit în timpul unui
screening este mai puțin costisitoare decât
tratarea cancerului colorectal avansat și mai
presus de costuri - poate salva viața.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie

Ce teste trebuie efectuate pentru
depistarea precoce a cancerului
colorectal?
Programul de screening include
de obicei un test pentru
sângerări oculte în fecale
(FOBT) care se face anual și o
colonoscopie de confirmare
dacă testul este pozitiv. Se
recomandă testarea tuturor
persoanelor cu vârstă peste
50 de ani și a persoanelor
peste 40 de ani care au mai
mulți factori de risc.
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FARMACIA VERDE

Orzul verde

- superaliment pentru detoxifiere avansată
și anti-aging
Orzul verde este considerat un superaliment, plin de minerale, vitamine,
enzime și antioxidanți. Are o înaltă biodisponibilitate, substanțele sunt
asimilate ușor de organism. Frunzele de orz verde pot fi consumate sub
formă de pulbere, de capsule sau suc. Cei care nu apreciază gustul simplu,
îl pot amesteca în müsli sau smoothie.
Combinație de elemente vitale

Popularitatea orzului verde se datorează și
cercetărilor susținute de omul de știință nipon,
Dr. Yoshihide Hagiwara. Acesta a comparat
orzul verde cu alte 150 de plante verzi, iar orzul
verde a ieșit învingător:
Orzul verde conţine:
• la fel de multe proteine precum carnea, dar
într-o formă uşor digerabilă.
• de 11 ori mai mult calciu decât laptele de vacă
• de patru ori mai multă vitamina B1 decât făina
integrală de grâu
• de 5 ori mai mult fier decât spanacul
• de 7 ori mai multă vitamina C decât sucul de
portocale
• enzime digestive unice, substanţe antioxidante
şi anticancerigene.

Orzul verde - detoxifiant, alcalinizant și
vitaminizant

Orzul verde este bogat în substanțe dintre cele
mai valoroase, cum ar fi vitamina A, vitamina
C, vitamina D2, vitamina E, dar și vitamina K,
numeroase vitamine din grupa B, printre care
vitamina B12 și acid folic și minerale precum
zinc, sodiu, fier, magneziu, calciu. La acestea
se adaugă potasiu, cupru, seleniu, mangan
necesare pentru protecția celulară și formarea
de cartilaj nou.
Pe lângă vitamine și minerale, orzul conține și
substanțe amare, clorofilă, enzime, aminoacizi
esențiali și fibre vegetale, care au un efect
benefic asupra digestiei.
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Bogat în antioxidanți

Orzul verde conține o cantitate importantă
de antioxidanți, printre care flavonoidele
saponarina și lutonarina, dar și isovitexina.
Antioxidanții reduc stresul oxidativ dar întăresc
și sistemul imunitar. Au un efect antiinflamator
și de protecție a celulelor, încetinesc procesul de
îmbătrânire și protejează organismul împotriva
afecțiunilor cardio-vasculare și a diferitelor
forme de cancer.
O altă substanță care se regăsește în orzul
verde și care are un efect antioxidant este
proantocianidina. Aceasta are rolul de a proteja
proteinele din fibre și de a ajuta la menținerea
elasticității pielii și a țesutului conjunctiv.

Orzul verde - cea mai bogată sursă de SOD

Cel mai puternic antioxidant din orzul verde
este superoxid dismutaza (SOD), o enzimă
valoroasă care elimină poluanţii şi toxinele
din celulele noastre și protejează organismul
împotriva radiațiilor.
SOD este implicată în neutralizarea celor mai
mai periculoși radicali liberi: radicalii superoxid.
Radicalii superoxid de tipul peroxidului de
oxigen, produc accelerarea îmbătrânirii celulare
și apariția multor afecțiuni, de la HTA, la diabet,
bolile reumatice sau cancer.
Suplimentarea cu SOD face parte, în prezent,
din protocoale de detoxifiere avansată, poate
juca un rol important în prevenția bolilor cronice
și contracararea efectelor îmbătrânirii.

Beneficiile orzului verde pentru sănătate

Datorită conținutului atât de valoros, orzul
verde este recomandat în tratarea a numeroase
simptome și afecțiuni, și,mai ales, în prevenirea
apariției acestora.
Iată câteva dintre efectele deja demonstrate
prin studii:
• Reduce stresul oxidativ din organism și
încetinește îmbătrânirea celulară.
• Protejează organismul de radiatii și poluare.
• Are efect detoxifiant și alcalinizant.
• Reduce inflamația cronică - procesul ce
stă la baza bolilor cronice degenerative
precum reumatimul, diabetul, demența, bolile
cardiovasculare și cancerul.
• Este un valoros mineralizant și vitaminizant
al organismului.
• Ajută la scăderea colesterolului în sânge. Un
studiu efectuat de Universitatea de Medicină din
Taiwan a demonstrat efectele benefice ale orzului
asupra nivelului colesterolului după o perioadă
de administrare de numai patru săptămâni.
• Are un efect stabilizator asupra tensiunii
arteriale datorită conținutului de potasiu.
• Este benefic în diabetul zaharat. Un alt studiu
publicat în anul 2000 de Internațional Journal
of Green Pharmacy a demonstrat că pacienții
cu diabet care au consumat zilnic pulbere de
orz verde, au înregistrat, nu doar o scădere a
colesterolului în sânge, ci și a glicemiei.
• Protejează împotriva cancerului. Substanța
care se regăsește în orz, numită lunasină, are un
efect anticancerigen și previne în special apariția
cancerului de piele și a cancerului mamar. Studiul
a fost efectuat în laboratoare coreene.
• Combate inflamația intestinală. Întrun studiu efectuat de cercetătorul
Osamu Kanauchi, s-a constatat
că germenii de orz au reușit
să reducă durerile provocate
de colita ulceroasă, dar și
de afecțiuni inflamatoare
cronice. În plus, germenii
de orz au îmbunătățit și
flora intestinală.
•
Este
benefic
împotriva alergiilor
și a altor probleme
de piele cum ar fi
neurodermatita.
• Ajută la formarea
sângelui
și
la
vindecarea
plăgilor.

• Lupta împotriva stresului. Are un efect
calmant și reconfortant, fiind recomandat
persoanelor care se confruntă cu un nivel ridicat
de stres și cu tulburări de somn. Este benefic și
în cazul copiilor cu tulburări de concentrare.
• Are efect pozitiv asupra părului. Orzul
verde combate mătreața, căderea părului și
încărunțirea timpurie a firelor de păr. Aceste
probleme pot fi cauzate de un deficit nutritiv.
• Ajută la scăderea în greutate. Datorită
enzimelor și aminoacizilor din conținut, orzul
verde stimulează metabolismul grăsimilor,
reduce senzația de foame, și poate fi de un real
ajutor în lupta împotriva kilogramelor. Este
apreciat în rândul sportivilor deoarece sprijină
dezvoltarea masei musculare.
Hrana sănătoasă poate preveni peste 30%
dintre bolile cu care se confruntă omenirea
în prezent. Alimentele trebuie să aibă atât
proprietăți nutritive cât și vindecătoare.
Orzul verde este un astfel de alimentmedicament, foarte valoros, care încetinește
procesul de îmbătrânire și ajută la prevenirea
multor boli cronice.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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Armurariul

- planta protectoare a ficatului
Armurariul cunoscut sub denumirea științifică de Silybum marianum sau
Cardus marianus, își are originile în țările calde din jurul Mării Mediterane
și a Asiei Mici. Crește însă și la noi în spațiile scăldate în soare și în sol
bogat. Planta este ușor de recunoscut datorită frunzelor albicioase,
prevăzute cu spini.
Vechile tratate de botanică amintesc de
folosirea unei poțiuni obținută din tulpină de
armurariu pentru stimularea lactației, însă și
împotriva durerilor abdominale, a hemoragiilor,
a crampelor și a bufeurilor. Folosirea în
prezent a armurariului ca plantă medicinală în
tratamentele hepatice se datorează medicului
de țară Rademacher, care i-a recunoscut
importanța în anul 1848. Tot el a descoperit că
substanțele active se află direct sub învelișul
fructelor.

Ficatul - un organ cu numeroase funcții

Pe lângă producția de bilă și rolul important
în realizarea digestiei, ficatul trebuie să facă
față nenumăratelor reacții de detoxifiere (a
alcoolului, substanțelor toxice din mediu,
adaosurilor alimentare, etc.) și să metabolizeze
medicamentele și hormonii. Se formează astfel
radicalii liberi, agresivi, care atacă pereții
celulari ai organului.

Atunci când ficatul este supus unui atac
continuu, regenerarea naturală a celulelor nu
mai face față. Nu doar substanțele toxice, ci și
excesele alimentare și grăsimile sau anumite
alimente declanșatoare pot dăuna ficatului.
Din păcate, simptomele bolii devin evidente
după o perioadă lungă de timp. De aceea, cei
care consideră că ficatul le-ar putea fi afectat,
ar trebuie să se prezinte cât mai devreme la un
medic.

Substanțele active din armurariu

Din fructele de armurariu se obține un extract
care poate preîntâmpina afecțiunile hepatice,
și care poate ajuta refacerea unui ficat afectat.
Responsabil pentru efectul protector este un
complex bioactiv numit silimarină, format din
flavonoliganzi diferiți: silibină, silidianină și
silicristină.

Efectele benefice asupra ficatului

Silimarina are o remarcabilă acţiune
hepatoprotectoare, dovedită prin numeroase
cercetări științifice. Protejează integritatea
membranei celulelor hepatice, împiedică
pătrunderea în celulele hepatice a substanțelor
hepatotoxice, neutralizează radicalii liberi și
combate astfel distrugerea pereților celulari,
ajută la regenerarea țesutului hepatic.
Silimarina are efect decongestionant hepatic
și stimulează fluxul biliar, prevenind astfel
și apariția leziunilor hepatice și formarea de
calculi biliari.
Preparatele de armurariu au și un efect ușor
laxativ, util în cazul persoanelor cu predispoziție
la constipație.
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Sfaturi practice
împotriva celulitei
Simpla aplicare a cremelor anticelulitice nu va avea nici un rezultat. Pentru
o piele întinsă trebuie să investim mai mult timp. Masajele anticelulitice,
stimularea circulației prin dușuri calde-reci, o alimentație bogată în vitamine
și sport sunt doar câteva dintre metodele necesare pentru a vedea rezultate.
Diferite metode de combatere a celulitei

Răbdarea și disciplina sunt esențiale, deoarece
efectele încep să se vadă abia după câteva luni
de aplicare consecventă a măsurilor. Dieta și
mișcarea sunt cele mai importante în lupta
anti-celulită.

Mișcarea fizică

Mișcarea
stimulează
masa
musculară,
circulația și arderea grăsimilor.
• Topirea grăsimii și creșterea masei musculare:
Cu cât masa musculară este mai mare, cu atât
se ard mai multe calorii, activitatea metabolică
a celulelor musculare fiind mai mare decât cea
a celulelor adipoase.
• Antrenamentul de forța la sala de fitness
(pentru
antrenarea
mușchilor
fesieri,
abdominali etc) este foarte eficient. În mod
ideal trebuie respectate câte trei unități de
antrenament de câte 30 de minute /săptămână.
Intensitatea trebuie să fie medie.
• Sporturile potrivite în lupta împotriva celulitei
sunt și înotul, mersul pe bicicleta, alergarea. În
plus, mini-trambulinele de interior sunt ideale
deoarece stimulează metabolismul
și arderea grăsimilor, în timp ce
protejează articulațiile.

Alimentația

• Hidratarea este foarte
importantă pentru o piele
fermă. Un mod ideal de a vă
începe ziua este să beți un
pahar de apă caldă dimineața,
imediat după ce vă treziți.
Consumați zilnic minimum
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2 litri de lichide pentru a ajuta la eliminarea
produșilor metabolici.
• Consumați numai cu măsură cafea, ceaiuri și
alcool.
• Acordați atenție unei diete sărace în săruri
și grăsimi. Legumele și fructele, alimentele
bogate în potasiu (cartofi, caise, banane,
ghimbir) ajută la detoxifierea organismului.
• Reduceți cantitatea de sare, zahăr și carne
consumată, și creșteți consumul de făină
integrală, legume și fructe.

Îngrijirea pielii

• Băi cu alge și creme cu cafeină. Noile creme și
geluri cu cafeină, siliciu sau gingko sunt foarte
plăcute la atingere. O baie cu extracte de alge
sau săruri marine înainte de aplicarea cremelor
va spori capacitatea pielii de a le absorbi.
• Masajul zilnic stimulează circulația la nivelul
pielii: ridicați ușor pielea cu buricele degetelor,
apăsați ușor și trageți încet în sus. Pielea ar
trebui masată în sensul acelor de ceasornic sau
prin ușoare ciupituri.
• Dușuri alternative (de trei ori consecutiv:
cald, apoi rece) pentru stimularea
circulației sângelui și a sistemului
limfatic. Introduceți acest ritual
în îngrijirea zilnică.
• Masajele (cu mănuși
speciale, role sau alte
dispozitive)
accelerează
metabolismul și eliminarea
produșilor metabolici.
Masați zilnic zonele afectate,
preferabil de jos în sus.
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Poate fi
prevenită
osteoporoza?
Boala tăcută a oaselor care poate să
provoace infirmități

Osteoporoza este o afecțiune metabolică osoasă
în care rezistența osoasă este scăzută, ceea
ce predispune la un risc crescut de fractură.
Osteoporoza este o boală ‘’tăcută” deoarece
pierderea de masă osoasă se produce fără
simptome. Complicațiile osteoporozei sunt
fracturile, care apar mai frecvent la coloana
vertebrală, articulația șoldului și încheietura
mâinii. Fracturile osteoporotice sunt rezultatul
multor ani de pierdere osoasă și pot conduce
la dizabilități, invaliditate și dependență de alte
persoane.

Osteoporoza poate fi prevenită!

Prevenția necesită cunoașterea factorilor de
risc și depistarea precoce a bolii.
Osteoporoza poate fi prevenită , debutul ei poate
fi amânat iar când s-a instalat deja, evoluția ei
poate să fie încetinită.
Unii factori de risc pentru osteoporoză nu pot
fi modificați. Aceștia includ: sexul (femeile sunt
mai afectate), vârsta (oasele devin mai fragile
cu vârsta, la ambele sexe), rasa (caucazienii și
asiaticii au risc mai mare) și factorii genetici
(istoricul familial).
Există factorii de risc pentru osteoporoză care
pot fi schimbați. Aceștia includ: alimentație
necorespunzătoare (hiperproteică, hiposodată
sau hipersodată, hipocalcemică), fumatul,
consumul cronic de alcool, lipsa activității fizice
sau imobilizarea la pat, unele medicamente,
greutate corporală scăzută (IMC<19), lipsa
expunerii la soare.
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Prevenirea osteoporozei începe în
copilărie

Asemenea celorlalte țesuturi, oasele sunt în
permanentă remodelare. Ciclul de remodelare
este compus din resorbția osului vechi și
formare de os nou. În timpul copilăriei și
adolescenței, predomină formarea de țesut
osos. Organismul continuă să construiască os
mai repede decât pierde până la aproximativ
30 de ani, când se înregistrează “masă osoasă
maximă.”
După această vârstă, formarea osoasă
încetinește și rata pierderii osoase crește.
Oasele puternice formate în copilărie reduc
riscul osteoporozei și a fracturilor mai târziu.
Realizarea unui vârf ridicat al masei osoase
în copilărie este importantă pentru prevenirea
bolilor osoase la maturitate.

Cheia prevenirii osteoporozei

Cheia prevenirii osteoporozei este următoarea:
mișcarea regulată asociată cu un regim
alimentar corect.
Mișcarea stimulează formarea de masă osoasă
și creșterea scheletului și reduce pirederea
osoasă. Persoanele care fac mișcare în mod
regulat își mențin rezistența osoasă până la o
vârstă înaintată. Această regulă este valabilă
în condițiile asocierii unui regim alimentar
sănătos.
Alimentația sănătoasă pentru oase se bazează,
în primul rând, pe aportul optim de calciu și
vitamina D, dar sunt necesari și alți nutrienți
pentru formarea masei osoase (proteinele,
fosfații și alte minerale precum magneziu, zinc,
bor, etc).
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Sfaturi pentru
o învățare
mai ușoară
Stabilirea unor obiective realiste

Persoanele care își stabilesc în mod realist
obiectivele, se vor feri singure împotriva unor
cerințe exagerate. Așteptările care depășesc
realitatea ne supun unei presiuni suplimentare,
inutile. Consecința: în final nu reușim să ducem
la bun sfârșit nici sarcina normală.

Mișcare împotriva stresului

Chiar dacă ar putea părea inutil, luați pauze
de la învățat pentru a face câțiva pași afară și
pentru a respira aer curat. Veți stimula astfel
sistemul circulator și vă veți limpezi gândurile.

Folosirea pauzelor în mod activ

În special în timpul perioadelor foarte solicitante
intelectual, este important să ne păstrăm
mintea limpede. În perioadele de învățare
intensă, se vor ivi și faze care ni se vor părea
neproductive. Capul ni se va părea plin și
ochii ne vor durea. Aceste momente ar
trebui folosite în mod activ pentru
relaxare. Fie că optați pentru
un film sau o baie relaxantă,
încercați să vă detașați câteva
momente. Veți reduce astfel
starea generală de stres și vă
veți putea reapuca de învățat
mai productiv.

Hidratare

În timpul fazelor de
învățare
este
foarte
important să vă hidratați
suficient, minimum 2 litri
de apă /zi, pentru a vă
proteja împotriva durerilor
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de cap și a problemelor de concentrare. Păstrați
o sticlă de apă în apropiere pentru a nu uita să
vă hidratați. Alternativ, puteți seta o alarmă
pentru a vă reaminti să beți apă la intervale de
15 minute.

Exerciții de concentrare

Exercițiile pentru creșterea capacității de
concentrare vor stimula fluxul de energie, vă
vor ajuta să scăpați de stările de tensiune, vă vor
stimula sistemul circulator. Scăpați de tensiune
și stres și faceți loc energiei și forței. Dacă sunt
efectuate în mod regulat, aceste exerciții vă pot
ajuta să depășiți tulburările de concentrare.
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Vergeturile
din timpul
sarcinii
Pe cât sunt de disprețuite vergeturile, pe atât sunt de greu de evitat. Din
fericire există câteva trucuri care stimulează reducerea în intensitate a
vergeturilor după naștere. În timp ce tenul trece printr-o perioadă de
împrospătare în timpul sarcinii, pielea mai puțin expusă are de suferit.
Între a patra și a șasea lună de sarcină, vergeturile încep să apară pe fese,
sâni, șolduri.
Una din două gravide este afectată de vergeturi
Una din două gravide este afectată de această
carență a țesutului conjunctiv, care de regulă
se manifestă chiar înainte de sarcină, spre
exemplu în timpul dietelor care presupun
fluctuații mari de greutate. Cele mai afectate
zone sunt șoldurile, brațele, sânii și abdomenul.

Cauzele vergeturilor

În timpul sarcinii, țesutul conjunctiv este
puternic solicitat prin luarea în greutate și
creșterea circumferinței abdomenului. În
zonele puternic solicitate, fibrele de colagen
din țesutul conjunctiv se rup și apar vergeturile
închise la culoare, care după naștere se deschid
la culoare. În urmă rămân cicatrici variate în
gradul de pronunțare.

Masaj regulat împotriva vergeturilor

Pentru evitarea apariției vergeturilor, puteți
începe prin masarea regulată la începutul
sarcinii a sânilor, a feselor și a soldurilor. Prin
mișcări circulare puternice puteți stimula
circulația sângelui în țesuturile respective,
sporind astfel elasticitatea lor.
Pentru masajul prin ciupire, prindeți mici bucăți
de piele între degetul mare și degetul arătător,
le ridicați ușor și apoi le dați drumul. Repetați
mișcările timp de cinci minute zilnic. Ar putea
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deveni o rutină înainte de culcare. Începând cu
luna a noua se recomandă un masaj foarte fin
în zona abdominală, deoarece mișcările prea
puternice ar putea induce travaliul.
Trebuie să știți însă că vergeturile pot să apară
în ciuda masajului de stimulare a elasticității.
Dușurile alternative sunt și ele bune pentru
stimularea circulației și menținerea elasticității
pielii.

Sprijin suplimentar

Pentru întărirea țesutului conjunctiv sunt utile
uleiurile speciale pentru masaj cu acizi grași
nesaturați (uleiul de migdale, uleiul de jojoba,
de germeni de grâu), siliciu sau hidroxiprolină.
Există și produse pentru simțul olfactiv
mai sensibil din timpul sarcinii, care au în
componență flori de portocal și de trandafir. De
reținut: uleiurile nu trebuie folosite timp de o
săptămână înaintea ecografiei abdominale din
timpul sarcinii, altfel calitatea imaginii ar putea
fi afectată.
Pentru sâni, ca sprijin suplimentar puteți opta
pentru un sutien cu poziție mai fixă. În plus,
printr-o alimentație echilibrată, bogată în
vitamina C, vitamina E și proteine, consecințele
întinderii țesuturilor pot fi reduse simțitor.
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Tratamentul
modern al
alergiilor
- imunoterapia specifică

Primăvara ne atrage să petrecem tot mai mult timp în aer liber – însă
pentru persoanele care suferă de alergii, această perioadă presupune de
cele mai multe ori un chin. Atunci când mesteacănul, arinul sau alunul
încep să elibereze polen, începe și perioada rinitei alergice.
Imunoterapia specifică: cea mai eficientă
terapie în alergii

Imunoterapia specifică cunoscută și sub
denumirea de desensibilizare sau vaccinare
antialergică, este menită să combată cauzele
alergiilor. Reacțiile alergice apar atunci
când sistemul imunitar interpretează greșit
substanțe inofensive. Anticorpii generați de
reacția de apărare a sistemului imunitar apar
simptomele cunoscute.
Prin desensibilizare, persoanele alergice sunt
expuse constant la substanțele la care sunt
alergice. De cele mai multe ori, substanțele
sunt administrate prin injecții subcutanate, însă
în prezent există și posibilitatea administrării
orale a acestora, sub formă de picături sau
tablete. Dozele administrate sunt foarte mici la
început și cresc apoi treptat, până la atingerea
unei doze constante. În urma contactului
prelungit, organismul se obișnuiește cu
substanța respectivă, iar sistemul imunitar
nu mai reacționează atât de vehement la
substanțele respective, iar uneori reacțiile sunt
sistate complet.
Dacă pacientul este alergic la mai multe
substanțe, medicul poate prepara anumite
combinații din mai mulți alergeni.
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Desensibilizarea: posibilă nu doar în cazul
rinitei alergice

Prin desensibilizare pot fi tratate mai multe tipuri
de alergii, nu doar rinită alergică, ci și alergii
la acarieni, la anumite ciuperci de mucegai,
la pișcăturile de insecte și părul de animale.
În cazul unei alergii la părul de animale, se
recomandă evitarea contactului cu animalele. În
plus, desensibilizarea poate reduce în intensitate
și simptomele astmului alergic.
Cu toate acestea, desensibilizarea nu se
adresează tuturor pacienților. În cazul unui astm
puternic, a problemelor sistemului circulator
și a tumorilor, a sistemului imunitar scăzut, a
problemelor renale și în timpul sarcinii, nu se
recomandă efectuarea desensibilizării.

De ce depinde rata de succes?

Studiile arată că în special pacienții care
suferă de alergii la polen, la acarieni sau
venin de insecte se bucură de o rată mare a
succesului desensibilizării. Gradul de succes al
desensibilizării depinde de vârsta pacientului și
de tabloul clinic general. Persoanele care suferă
de mai mulți ani de rinită alergică și sunt alergice
la mai multe substanțe, vor înregistra, cel mai
probabil, o rată mai mică de succes comparativ
cu persoanele ale căror alergii sunt mai recente
și cu o manifestare mai puțin intensă.
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Cum funcționează
ceasul nostru
biologic?
Ceasul biologic al organismului este studiat de
medicina tradițională chineză de sute de ani. Aceasta
împarte 12 organe în organe diurne și organe nocturne,
și alocă fiecărui organ un interval de 2 ore de funcționare
la capacități maxime de-a lungul zilei. Astfel, potrivit acestei explicații,
disconfortul regulat resimțit pe parcursul zilei ar fi cauzat de problemele
organului activ la momentul respectiv.
Ziua are 24 de ore – la fel și ceasul nostru
interior?

Ceasul nostru interior se orientează în funcție
de lumina naturală. Dacă am închide o persoană
într-un spațiu ferit complet de lumina naturală,
timp de patru săptămâni, aceasta n-ar mai
putea face diferența între zi și noapte, iar ritmul
vital s-ar ordona în funcție de ceasul interior.
Cele mai multe persoane ajung să trăiască
în astfel de condiții într-un ciclu de 25 de ore,
altele în cicluri de 30 de ore. O dată expuse din
nou la lumina naturală, ritmul lor începe să se
apropie de cel de 24 de ore.

Cum gestionează organismul energia
de-a lungul zilei?

De-a lungul zilei, oscilațiile în concentrația
diferitelor substanțe din sânge produse de propriul
organism variază. Concentrația hormonilor
produși de glanda suprarenală, adrenalina și
cortizonul, începe să crească deja în jurul orei 5.
Procesele metabolice, digestia, producerea de
energie sunt toate la turație maximă dimineața.
Activitatea inimii crește, iar organismul se
pregătește pentru faza activa a zilei.
Potrivit experienței, capacitatea de concentrare,
memoria și capacitatea de exprimare verbală
înregistrează valori înalte între orele 10 și 12.
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În jurul prânzului, performanța intelectuală
și cea fizică încep să scadă. Siesta atât de
răspândită în țările sudice este reacția naturală
a organismului care simte că are nevoie de o
pauză în jurul prânzului.
În jurul orei 14, nivelul endorfinelor din organism
începe să crească, fapt care influențează pozitiv
starea de bine. Mai târziu, în jurul orei 16,
performanța intelectuală și cea fizică începe
din nou să crească. Potrivit oamenilor de
știință, aceasta este ora când se înregistrează
cele mai bune rezultate în antrenamente și
învățare. Seara, organismul intră în faza de
repaus și odihnă. În timpul nopții, organele se
regenerează pentru a face față unei noi zile.

Stilul de viață ne influențează ceasul interior?

Oscilațiile de performanță înregistrate de-a
lungul unei zile depind major de stilul de viață
al fiecăruia dintre noi. Persoanele care se culcă
foarte târziu și se trezesc în jurul prânzului nu
vor înregistra primul salt de energie la ora 10.
Fazele de odihnă și regenerare sunt uneori
prea scurte față de perioada benefică pentru
organism, astfel că se instalează, în cele din
urmă, o stare de oboseală permanentă și se
observă o scădere a performanței.
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!
Farmacist Iulia Niculescu
farmacia Astrofarma, Suceava
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră şi ce v-a inspirat să optați
pentru ea?
Pentru mine, profesia de farmacist reprezintă
o onoare. Încă de mic copil, am fost fascinată
de halatul alb și de ceea ce se întâmplă în
farmacie.
Îmi aduc aminte vag cât de frumos își exprimau
pacienții recunoștința pentru serviciile oferite
de farmacist. Pentru mine, farmacistul era un
erou deghizat în halat alb care salva mereu
situația. Așa că mi-am dorit și eu să fiu o
supereroină!
Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiți-ne puțin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră.
Istoricul farmaciei Astrofarma se poate
rezuma în trei cuvinte: mama mea, eroina. Ea
a înființat farmacia în 1994, eu fiind în clasele
primare în acea perioada.
Îmi aduc aminte cum abia așteptam să ajung la
farmacie să studiez prospecte. Farmacia există
de ceva timp, a trecut prin multe transformări,
dar un lucru sigur nu s-a schimbat: grija
pentru pacienții noștri. Asta a fost și este cel
mai important: să ajutăm oamenii.
Dacă ar fi să vorbiți despre provocările pe
care le aveţi ca farmacist, care ar fi acestea?
La începutul carierei mele, în 2013, când
am absolvit Facultatea de Farmacie din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie
“Gr.T.Popa” Iași, marea provocare a fost pur
și simplu să vorbesc cu pacienții. Fiind o fire
mai timidă, mi-a trebuit ceva timp să-mi înving
frica.
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Îmi aduc aminte prima mea rețetă eliberată,
când am întrebat pacienta ce medicamente mai
luase, dânsa a sunat o prietenă și a întrebat-o:
- Ce medicamente iei?
- Fata ajutor de asistent de farmacie nu știe!
Nici nu știam că există această funcție în lanțul
trofic al farmacistului. Bineînțeles că mi-a fost
greu, dar acum sunt recunoscătoare pentru
acea experiență. M-a învățat să am încredere
în mine și să nu îmi fie rușine când nu știu
ceva. În această profesie mereu este ceva
nou de învățat, provocări sunt la tot pasul, dar
sigur le voi face față (doar port halatul alb de
supererou, nu?).
Care considerați că este rolul unui farmacist
într-o comunitate?
Cum contribuiți dumneavoastră și echipa
dumneavoastră la viața comunității?
Cred că farmacistul de comunitate este cel
care se implică emoțional în problemele de
sănătate ale pacienților, este un bun ascultător
care empatizează cu fiecare pacient în parte.
De când am intrat în familia Alphega, echipa
noastră poate să contribuie la starea de
bine a comunității prin programele ‘’Vârsta
arterială’’, ‘’Vârsta pulmonară’’, prin revistele
oferite pacienților și multe altele.
Care este, din punctul dumneavoastră de
vedere, „reţeta de succes” a unei farmacii?
Prima componentă a unei rețete de succes
cred că este o bună colaborare în cadrul
colectivului, altfel spus, muncă în echipa.
O a doua componentă ar fi să fim cu toții foarte
bine informați, să știm cât se poate de bine
ce medicamente avem în farmacie, cum pot

interacționa între ele, ce reacții adverse pot
determina, pe scurt să avem cu toții cunoștințe
profunde. ‘’Ingredientul’’ principal cred că
este scopul comun al echipei noastre: să
ajutăm pacientul, să îl ascultăm și să oferim
soluțiile cele mai potrivite.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul
‘’farmacist de familie’’?
Pentru echipa Astrofarma, această noțiune se
potrivește perfect, întrucât noi chiar suntem
o familie (mama, fratele meu și eu). Întreaga
dinamică a echipei este una ‘’de familie’’,
incluzând desigur toți colegii noștri.
Farmacistul de familie este cel care, văzând
când un pacient intră, deja îi zâmbește cald
și în cea mai mare parte a cazurilor îl salută
folosind numele de familie. Ne cunoaștem
majoritatea pacienților, chiar și pe membrii
familiilor lor. Pacienții știu că la Astrofarma
vor găsi mereu sfaturi adaptate nevoilor și
veniturilor lor, dar și o vorbă bună și un zâmbet.
De ce ar trebui să se orienteze pacientul
către o farmacie de familie, spre deosebire
de o farmacie de lanţ?
Din mărturisirile pacienților, dar și din
experiență proprie, în majoritatea farmaciilor
de lanț ești tratat ca un client care ‘’vrea
să cumpere ceva’’. În farmacia de familie
Alphega, persoana care pășește pragul este
un pacient care se confruntă cu o situație
neplăcută de sănătate și care are nevoie de
sprijin moral și practic.
Care a fost reacţia pacienţilor când au intrat
în noua farmacie Astrofarma-Alphega?
Pacienții au fost foarte încântați când au intrat
prima dată, câțiva chiar au afirmat că este cea
mai frumoasă farmacie din oraș. Unii au fost
curioși să afle ce înseamnă ‘’Alphega” și leam explicat cu drag că acum facem parte din
marea familie a farmaciilor independente.

mai ales de măsurarea vârstei arteriale. Abia
făceam față la programări și chiar la câteva
săptămâni după terminarea acestui serviciu,
pacienții reveneau să întrebe când îl mai avem.
La unii pacienți au ieșit rezultate alarmante și
i-am sfătuit să meargă la medicul de familie și
să-și facă analize.
Care a fost rolul echipei dumneavoastră în
implementarea serviciului?
Când am aflat de aceste servicii, primul lucru
pecare l-am făcut cu toții a fost să învățăm
exact despre ce este vorba.
Cu câteva săptămâni înainte, le spuneam
pacienților că vor urma anumite servicii
și i-am rugat să vină cu toată familia și cu
prietenii apropiați, să beneficieze cât mai mulți
de aceste servicii. În fiecare zi, un alt coleg se
ocupă de serviciul respectiv; astfel am putut
cu toții să ne bucurăm de acesta.
Care a fost reacția pacienților în urma
testării serviciului?
Cu toții au fost foarte încântați, unii chiar au
promis că țin dietă fără grăsimi și au revenit
după o săptămâna să repete serviciul de
măsurare a vârstei arteriale. Cred că cei
care au avut rezultate mai puțin bune au fost
motivați să-și îmbunătățească starea de
sănătate, ceea ce pentru noi reprezintă un
scop atins.
Aveți un mesaj pentru pacienții
dumneavoastră?
Aș vrea să le mulțumesc pacienților noștri
pentru fidelitatea lor, pentru încrederea pe
care o au de fiecare dată când apelează la
ajutorul nostru.
Vă așteptăm cu drag în continuare în farmacia
Astrofarma și vă promitem că fiecare om care
ne trece pragul va fi tratat ca un membru al
familiei.

Ce s-a schimbat pentru echipa Astrofarma
odată cu aderarea la programul Alphega?
S-a schimbat semnificativ ritmul în care ne
aprofundăm cunoștințele. Aici mă refer la
cursurile on-line, la caietele Alphega și
la cursurile CSA. Totodată, programul
Alphega ne-a ajutat în tot ce ține de aria
de marketing.
Cum a decurs implementarea
serviciului de măsurare a
vârstei arteriale/capacității
pulmonare în farmacia
dumneavoastră?
Atât pacienții cât și noi am fost foarte
entuziasmați de aceste servicii,

25

AFECȚIUNI

Sfaturi
împotriva
răcelii
În cazul în care răceala a pus deja stăpânire
pe dumneavoastră, urmați sfaturile de mai jos
pentru a scăpa cât mai repede de simptomele
enervante ale răcelii:
• Hidratați-vă suficient pentru a scăpa de
expectorație.
• Farmacia verde pentru răceală. Foarte eficiente
în raceală sunt plante medicinale cu proprietăți
expectorante, antiinflamatoare și antiseptice, care
ameliorează simptomele de răceală și hidratează prin
aportul de lichide atunci când sunt adminstrate sub
formă de ceai. Cele mai utilizate plante în răceală sunt
salvia, socul, teiul, cimbrișorul, nalba și pătlagina.
• Ghimbirul este un remediu foarte valoros
pentru răceală. Este un antiinflamator natural
foarte eficient, reduce infamația și calmează
durerea. Fiind și picant, ghimbirul, ca și alte
condimente picante, nu se recomandă în caz de
febră (temperatură peste 390 Celsius).
• Hrăniți-vă corect atunci când sunteți răciți!
Deoarece digestia este un mare consumator
de energie, atunci când suntem bolnavi pofta
de mâncare scade. Se recomandă alimentație
ușoară, bazată în special pe supe, ceaiuri, fructe
și legume proaspete.
• Asigurați-vă aportul optim de zinc și vitamina
C. Zincul nu doar ca pregătește sistemul
imunitar împotriva unei eventuale răceli, dar
reduce intensitatea simptomelor atunci când
răceala este deja instalată și reduce durata
totală a răcelii. Zincul acționează sinergic cu
vitamina C, de aceea, se recomandă frecvent
asocierea lor. Vitamina C stimulează capacitatea
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de apărare a organismului împotriva infecțiilor,
combate oboseala și reduce convalescența.
Surse naturale de vitamina C sunt fructele și
legumele consumate în stare crudă, fructele de
pădure (în special măceșele și catină).
• Seleniul și imunitatea. Seleniul crește
capacitatea de apărare a organismului în rândul
pacienților cu boli autoimune la nivel intestinal,
afecțiuni reumatice sau astm bronșic. În cazul
răcelilor, administrarea seleniului poate ajuta
la reducerea în intensitate a simptomelor și la
scurtarea perioadei de convalescență.
• O baie caldă cu uleiuri eterice contribuie la
starea de relaxare și desfundă căile respiratorii.
• Evitați aerul uscat din locuințe. Cu cât
mucoasele sunt mai uscate, cu atât virușii pot
pătrunde mai ușor în organism. Așezați câte
un bol cu apă pe calorifere și câteva picături de
ulei eteric. Aerisiți încaperile de câteva ori pe zi
pentru a reîmprospăta aerul.
• Ieșiți la plimbare în natură, chiar și atunci
când sunteți răciți (cu excepția stărilor febrile)
și îmbrăcați-vă cu haine nu foarte groase, dar în
mai multe straturi.
• Evitați situațiile stresante, lăsați organismul
să folosească energia în combaterea virușilor.
• Odihniți-vă suficient! Pentru a permite
organismului să se refacă și să lupte eficient cu
virusurile, evitați munca în exces și suprasolicitarea.
Repausul la domiciliu este cel mai bun
tratament pentru răceală!
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Cum alegem
grăsimile
pentru
sănătate?
De ce are organismul nevoie de grăsimi?

Grăsimile reprezintă o sursă importantă de
acizi grași esențiali, necesari pentru diferite
procese metabolice. În plus, grăsimile joacă
rolul de mediatori pentru vitaminele A,D,E și
K, pe care organismul nu le-ar putea valorifica
fără grăsime. Grăsimile sunt mediatori de gust,
ne protejează împotriva frigului, protejează
organele împotriva factorilor externi.
Aproximativ 30% din caloriile consumate zilnic
ar trebui să provină din grăsimi. Tipul grăsimilor
consumate joacă un rol esențial.

Care grăsimi sunt sănătoase și care nu?

Grăsimile vegetale hidrogenate sau grăsimile
trans (ex: margarină) au apărut din necesitatea
de prelungire a termenului de valabilitate a
produselor alimentare comercializate. Nu
sunt grăsimi naturale, se obțin prin procesare
chimică la temperaturi înalte pentru creșterea
stabilității și evitarea râncezirii.
Grăsimile de origine animală (provenind din carne
și lacăte în special) conțin acizii grași saturați.
Numeroase cercetări au arătat că atât grăsimile
de origine animală, cât și grăsimile trans au
efecte nocive asupra sănătății: favorizează
inflamația și oxidarea colesterolului, agravează
dislipidemiile,
accelerează
ateroscleroza,
favorizează apariția obezității și a bolilor
cardiovasculare.
Acizii grași mononesaturati, care se regăsesc
în uleiurile vegetale presate la rece (ulei de
măsline, de cânepă), în fructele oleaginoase
(nuci, migdale), în avocado sau în pește, au un
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efect benefic asupra sănătății, dar și acestea
trebuie consumate cu măsură.

Acizi grași Omega-3 și Omega-6

O importanță deosebită se acordă acizilor grași
polinesaturați, printre care se numără și acizii
grași Omega-3 și Omega-6, de care organismul
are nevoie în cantități corespunzătoare.
Proporția acestor doi acizi grași este foarte
importantă pentru sănătate, raportul optim
Omega-6 : Omega-3 este considerat 4 : 1.
Studiile nutriționale efectuate în întreaga lume
au arătat că alimentația din zilele noastre,
prin alimentele procesate, uleiurile rafinate și
alimentația de tip fast-food, conține în exces
Omega-6 , raportul mediu găsit din analizele
efectuate fiind Omega-6 : Omega-3 peste 20 : 1.
Excesul de acizi grași Omega-6 favorizează
apariția inflamației cronice și, prin aceasta, aduce
multe daune asupra sănătății. Pentru echilibrarea
acestui raport, trebuie redus drastic aportul
de Omega-6 și crescut aportul de Omega-3.
Principala sursă de Omega-6 este reprezentată
de uleiurile rafinate (ex: de floarea soarelui, din
germeni de porumb, etc), care trebuie reduse
semnificativ, până la excluderea din alimentație.
Acizii grași esențiali Omega-3 se regăsesc în
principal în peștele oceanic și în uleiuri presate
la rece, din semințe de cânepă, de in, de soia
și în uleiul de măsline. Somonul, macroul și
heringul reprezintă surse valoroase de acizi
grași Omega-3 cu lanț lung.
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Cine ne fură
calciul din oase?
Calciul: mineral esențial

Nici un alt mineral nu este prezent în organismul
uman precum calciul.
Organismul unei persoane adulte conține în
medie 1000 - 1500 grame de calciu, iar 99%
din această cantitate se regăsește în oase și
în dinți. Sarcina principală a calciului este de a
forma țesuturi tari în organism. Astfel, calciul
este de neînlocuit pentru formarea, creșterea și
reformarea oaselor și a dinților. Bebelușii, copiii
și persoanele în vârstă necesită un consum mai
mare de calciu comparativ cu restul populației.
Calciul întărește nu doar scheletul, ci joacă un
rol important în funcția mușchilor, a coagulării
sângelui, a ritmului cardiac și a proceselor
metabolice importante.

Care sunt cele mai bune surse de calciu?

Pentru sănătatea oaselor este necesară mișcarea
și un regim alimentar bogat în vegetale.
Mișcarea este cel mai puternic stimulant al
formării de masă osoasă.
Lactatele nu reprezintă cea mai sănătoasă
sursă de calciu. Au un nivel ridicat de proteine
animale care generează o pierdere a calciului
pe cale urinară. În plus, grăsimile din lactate nu
sunt sănătoase.
Vegetalele sunt o sursă excelentă de calciu.
Cele mai bogate vegetale în calciu sunt:
conopida, varza, brocoli, semințele de susan,
semințele de chia, tofu etc. Atenție, calciul din
vegetalele care conțin oxalați (spanac, rubarbă,
sfeclă roșie, ceai, tărâțe de grâu), se absoarbe în
cantități foarte mici, deoarece oxalații împiedică
absorbția calciului.

Carența de calciu

Carența relativă sau absolută de calciu
pe termen lung poate provoca apariția
osteoporozei, a rahitismului, a cataractei și
a atrofiei musculare. Carențele de calciu
pe termen scurt se manifestă prin crampe
musculare și tulburări senzoriale.
Nu doar copiii și persoanele în vârstă se
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confruntă cu un necesar sporit de calciu, ci și
femeile în timpul sarcinii și în timpul alăptării,
fapt pentru care se recomandă adaptarea
alimentației în funcție de necesități.
Este important și raportul calciu-magneziu din
organism, care ar trebui să fie de 2:1.
Doza zilnică de calciu recomandată unei
persoane adulte este de 800 miligrame.

Cine ne fură calciul din oase?

Organismul asigură stocuri suplimentare de
calciu în oase, de unde este preluat în sânge
atunci când este nevoie. Atunci când necesarul
de calciu este crescut sau concentrația calciului
în sânge scade sub limitele normale, calciul este
scos din oase și acestea încep să aibă de suferit.
Consumați alimente ce conțin calciu și totuși
aveți deficit de calciu?
Revizuiți alimentația dumneavoastră!
Vinovat pentru această situație poate fi:
- Excesul de fosfați din alimentele procesate,
junk-food și băuturile carbogazoase, care inhibă
absorbția calciului și magneziului.
- Excesul de proteine ( >0,8-1 g /kg corp/zi),
care modifică echilibrul acido-bazic și crește
eliminarea urinară de calciu.
- Excesul de sare > 6g/zi și excesul de cafea,
care scad absorbția și cresc eliminarea urinară
a Ca.
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Cum recunoaștem
durerea de cauză
renală?
Durerile renale pot ascunde diferite afecțiuni, cu grad variat de severitate.
Afecțiunile renale sunt descoperite adesea cu ocazia controalelor de
rutină, cum sunt cele de sânge sau de urină. Uneori, apar dureri în zona
lombară, dar acestea nu sunt întotdeauna căzute de afectarea rinichilor.
Dureri de spate sau dureri renale?

Durerile de spate sau cele din zona rinichilor ne
pot determina să consultăm un medic, urmând că
acesta să stabilească sediul durerilor: musculatura
paravertebrală, coloana sau rinichii.
Durerile renale apar pe flancuri, în special în cazul
afectării bazinului renal. În funcție de rinichiul
afectat, durerile se localizează în partea dreaptă,
stângă sau pe ambele laturi. În timp ce durerile de
spate ne afectează mobilitatea și conduc deseori
la posturi restrictive, acest lucru nu este neapărat
specific în cazul durerilor de renale. Atunci când o
presiune ușoară este aplicată cu marginea palmei
la două-trei degete deasupra crestei iliace, și
provoacă sau accentuează o senzație de durere,
avem de-a face cu o problemă renală.
Pentru clarificarea diagnosticului se recomandă
efectuarea unui test de urină.

Cauzele durerii renale

Persoanele care se confruntă cu dureri renale
ar trebui să se prezinte la medic, deoarece
acestea pot indica prezența unor afecțiuni mai
grave: infecții în bazinul renal, chisturi în țesutul
renal, cancer renal sau calculi renali.

Calculi renali

Calculii renali se formează se formează prin
precipitarea diferitelor substanțe: calciu,
oxalați, fosfați, acid uric și cistină.
Persoanelor care au predispoziție la formarea

34

de calculi li se recomandă evitarea băuturilor
cum ar fi cafeaua, ceaiul negru și alcoolul.

Inflamația la nivelul rinichiului

Durerile renale pot fi un simptom al infecției
bazinului renal (pielonefrita). Pielonefrita
constă într-o inflamație acută sau cronică a
țesutului conjunctiv al rinichilor, de cele mai
multe ori cauzată de o infecție bacteriană.

Chisturile renale

Chisturile renale - de cele mai multe ori
ereditare- pot provoca dureri renale.
La început, chisturile renale nu sunt însoțite
de simptome. După o perioadă mai lungă de
evoluție, pot să apară: infecții la nivelul tractului
urinar, dureri în zona rinichilor și sângerări
spontane la urinare. Treptat, rinichii nu își mai
pot îndeplini funcția.

Cancerul renal – cauză a durerilor renale

Durerile pe flancuri pot ascunde și un cancer renal,
dar acesta este deja în stadiu avansat când apar
durerile. Cancerul renal se manifestă tardiv, prin
triada clasică: hematurie macroscopică (sânge în
urină, vizibil cu ochiul liber), durere în flanc, masă
tumorală palpabilă. Alte manifestări inconstante
sunt: stări febrile, oboseală exagerată, scăderea
apetitului și uneori dureri de oase.
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Măsuri pentru
o digestie
sănătoasă
Digestia noastră are un impact enorm asupra
stării noastre de bine. Intestinul joacă un rol
foarte important în digestie, fiind activ zi și noapte,
pentru digerarea alimentelor pe care le consumăm,
absorbția substanțelor nutritive importante, eliminarea
reziduurilor și protecția împotriva agenților patogeni.
Consumați suficiente fibre

Fibrele vegetale sunt indispensabile pentru o
digestie sănătoasă. Nu sunt digerabile, însă le
revine o funcție importantă în intestin datorită
capacității lor de a ”lega” apa și de a-și mări
volumul odată ajunse în stomac, stimulând
astfel procesul de digestie și apariția sațietății.
Fibrele se găsesc în legume și fructe.

Combateți constipația

Constipația se numără printre cele mai
neplăcute probleme digestive. Se asociază
cu afectarea procesului de digestie. Stresul
și suprasolicitarea în viața de zi cu zi, lipsa
mișcării fizice și aportul prea scăzut de lichide
pot fi responsabile pentru apariția constipației.
În cazul în care constipația este deja prezentă,
aportul ulterior de fibre nu are întotdeauna
efectul dorit.
Pentru depășirea constipației, consumați zilnic
cel puțin 1,5 litri de lichide.

Aveți grijă de flora intestinală

Mucoasa intestinală găzduiește miliarde de
bacterii folositoare care pregătesc alimentele
consumate, produc nutrienți importanți
și sprijină în mod activ sistemul imunitar.
Alimentația de tip fast-food, zahărul și dulciurile
rafinate, stresul, organismele modificate
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genetic, unele medicamente (antibioticele
și antiinflamatoarele) conduc la distrugerea
bacteriilor naturale din intestin, afectând
imunitatea și digestia.

Obișnuiți-vă intestinul cu ritmul biologic
normal

Păstrați orarul regulat al meselor și respectați
periodele de digestie și de eliminare ale
organismului!
Un pahar mare de apă băut pe stomacul gol va
stimula intestinul și va ajuta la funcționarea lui
normală.
Mergeți la toaleta zilnic, de preferat dimineața, între
orele 6 și 8. La primele ore ale dimineții sunt active
în organism procesele de detoxifiere și de eliminare.
Etapa de asimilare începe după ora 10, ora la
care este ideal sa serviți micul-dejun.
Serviți ultima masă în jurul orei 18, deoarece
seara se activează procesele de drenaj și
detoxifiere și nu este sănătos să le întrerupeți
și să forțați organismul să se ocupe de digestie
înainte de culcare sau în timpul somnului.

Faceți miscare

Nu uitați de activitatea fizică. Mișcarea reprezintă
un masaj pentru intestin. Prin plimbări,
gimnastică, mers pe bicicleta, înot, intestinul își
va menține suplețea și funcțiile normale.
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Sporturile potrivite
pentru copii
Copiilor le place mișcarea în mod natural. Le place să sară, să alerge,
să se cațere – sportul înseamnă distracție pentru cei mici și un factor
important în dezvoltarea organismului. Instalarea plictiselii nu are nicio
șansă în fața varietății de sporturi posibile benefice, atât pentru psihic,
cât și pentru fizic.
Beneficiile sportului pentru
copii

Copiii deprind multe lucruri
prin
mișcare.
Postura
corpului este corectată,
musculatura
trunchiului
este întărită, iar durerile
lombare pot fi evitate încă
din copilărie. În mod natural,
de pe urma sportului au de
câștigat și părinții.
Pe lângă funcția stabilirii
unui model de comportament,
practicarea în comun a sportului este
benefică pentru întreaga atmosfera din
familie. Fie că mergeți împreună pe bicicletă,
cu rolele sau bateți mingea, împreună totul este
mai distractiv. Și nu fiți dezamăgiți când cei mici
vor începe să vă întreacă în abilitățile sportive.
Copiii care fac sport de mici au o condiție fizică
mai bună și un simț competitiv pe măsură.
Atunci când copilul dvs. câștigă în sport,
îi crește și încrederea în sine. De aceea,
sporturile în echipă sunt atât de recomandate
copiilor, deoarece învață să funcționeze în
echipă. Abilitățile sociale se deprind în echipă,
sub forma jocului – și înfrângerile sunt mai ușor
de depășit în echipă.

Evitarea pericolelor

Este important ca cei mici să fie întotdeauna
echipați corect, în funcție de sportul practicat,
pentru ca orice accidentări minore să nu
provoace urmări pe termen lung. De exemplu,
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pentru practicarea sporturilor
precum mersul pe bicicletă,
pe schiuri sau patine cu
rotile, purtarea unei căști
de protecție este absolut
obligatorie.
Alegerea
încălțămintei
potrivite
reprezintă
un
criteriu important pentru
practicarea cu succes a unui
sport. Încălțămintea prea mică
este nu doar neconfortabilă, dar
poate avea efecte negative asupra
dezvoltării picioarelor.

Sporturile potrivite în funcție de copii

Nou născuții pot trăi primele experiențe de
mișcare prin înot. Celor puțin mai mari le place
să se miște pe muzică. Încă de la vârstă de doi
ani cei mici pot își pot antrena coordonarea cu
ajutorul bicicletei fără pedale, care îi va ajuta
mai târziu să deprindă mai ușor mersul pe
bicicletă.
Chiar dacă băieții ar vrea să ridice greutăți cu
tații în sala de gimnastică, aceste exerciții ar
trebui evitate până la pubertate, în caz contrar
s-ar putea confrunta cu probleme de dezvoltare.
Sporturile clasice pentru fete și pentru băieți
Așadar: copiii își dezvoltă mușchii în mod
automat, indiferent de sportul pe care îl
practică, astfel că un antrenament muscular
cu greutăți este inutil. În mod clasic, fotbalul
este în continuare iubit printre băieți, în timp ce
fetele optează pentru dans și călărie.
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Seleniul

- un mineral esențial pentru detoxifiere
În organismul uman, seleniul joacă un rol antioxidant, asemănător
vitaminei E, fiind parte a unei enzime care leagă radicalii liberi ce rezultă
în urma distrugerii acizilor grași de către oxigen. În plus, seleniul susține
imunitatea și participă și la formarea hormonului tiroidian.
Cercetările mai noi au demonstrat existența
unei legături între valorile scăzute de seleniu
și
hipertensiunea
arterială,
dereglarea
metabolismului
grăsimilor
și
apariția
arteriosclerozei. De asemenea, există cercetări
care susțin legătura între carența de seleniu și
cancer.

Asimilarea seleniului

Cantitatea de seleniu recomandată a fi
consumată zilnic variază în funcție de greutatea
corporală și se situează în jurul valorii de 0,8–1
μg seleniu / kilogram corp. Așadar, un adult ar
trebui să consume zilnic aprox. 30–70 µg.
Sursele bune de seleniu constau în proteine
de origine animală și vegetală. Alimentele
foarte bogate în seleniu sunt organele, carnea,
peștele, cerealele, alunele și leguminoasele,
dar și ciupercile. Se recomandă, pe cât posibil,
optarea pentru produsele organice, în a căror
culturi nu au fost folosite erbicide cu conținut
de sulf, deoarece cantitatea de seleniu din acele
legume va fi mai mare.
În plus, se recomandă consumul de alimente
cu conținut mare de vitamina A, C și E deoarece
acestea contribuie la biodisponibilitatea
seleniului în organism, și au la rândul lor efect
antioxidant sinergic
cu seleniul.

Seleniu este important pentru detoxifierea
organismului

În calitate de antioxidant, seleniul protejează
organismul împotriva factorilor nocivi (mediu,
țigări, stres). Administrarea de seleniu poate
influența pozitiv bolile cardiace și ale sistemului
circulator.
Seleniul este asimilat și în terapiile
complementare împotriva cancerului, deoarece
întărește sistemul imunitar afectat și este
benefic împotriva infecțiilor acute și cronice.
Nivelul de seleniu din organism poate fi stabilit
cu ajutorul unui examen de sânge.

Seleniul și cancerul

S-a constatat că în regiunile în care se consumă
cu precădere alimente bogate în seleniu,
cazurile de cancer și boli cardiace este mai
mic. Există păreri din partea specialiștilor care
susțin că seleniul ar juca și un rol de protejare
împotriva cancerului și a arteriosclerozei.
Seleniul protejează organismul împotriva
metalelor grele (cadmiu, plumb, arsen, mercur)
și a radiațiilor.
În prezent, seleniul se numără deja printre
tratamentele
complementare
împotriva
a numeroase afecțiuni tumorale. Studiile
internaționale au demonstrat că seleniul
contribuie la prevenția cancerului, prin inhibarea
formării tumorilor și a creșterii acestora.
Seleniul contribuie la prevenția cancerului
prin creșterea imunității, prin neutralizarea
radicalilor liberi și prin susținerea detoxifierii
și eliminarea substanțelor nocive, care altfel,
acumulate în organism pot să conducă la
carcinogeneză.
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Factori
de stres pentru
sistemul imunitar
În copilărie, sistemul imunitar nu este încă dezvoltat complet. Odată cu
înaintarea în vârstă, la fel ca și organele, și sistemul imunitar începe să
dea semne de îmbătrânire și să nu mai funcționeze la parametri optimi.
Ce ne afectează sistemul imunitar?

Pe lângă factorii condiționati genetic și cei
externi (ex: noxele din mediu) care ne afectează
sistemul imunitar, sistemul imunitar este
afectat și de factori individuali cum ar fi: stresul
permanent, suprasolicitarea la locul de muncă,
excesul de alcool și tutun, administrarea în
exces a medicamentelor în general, expunerea
prelungită la soare, alimentația nesănătoasă
și dezechilibrată, zaharul în exces, privarea de
somn, sedentarismul.

Bolile cronice și unele tratamente
slăbesc imunitatea

Sistemul imunitar poate fi afectat și de afecțiuni
metabolice, operații, radioterapie și unele
medicamente. Persoanele cărora le sunt
administrate analgezice o perioadă lungă de
timp se confruntă cu o inhibare a formării de
celule imune speciale.
În cazul persoanelor diabetice, sistemul
imunitar are deseori de suferit, fapt resimțit
cel mai frecvent prin infecții la nivelul căilor
respiratorii, pielii și tractului uro-genital.
Rezistența organismului este puternic afectată
prin radioterapie și folosirea citostaticelor în
cazul pacienților cu tumori.

Cum se manifestă slăbirea imunității?

Persoanele cu un sistem imunitar slăbit sunt
mai predispuse la infecții și suferă, în medie, de
3-4 infecții anual.
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În plus, simptomele bolilor sunt mult mai
accentuate și au nevoie de mai mult timp
pentru vindecare. În plus, se confruntă și cu
o juxtapunere a mai multor afecțiuni: spre
exemplu, pe lângă bronșită suferă și de sinuzită.

Cum vă puteți întări sistemul imunitar?

• Îngrijiți-vă de imunitate tot timpul anului.
Întărirea sistemului imunitar reprezintă o
sarcină de durată. Este greșit să credem că
răcelile pot apărea numai în sezonul rece,
deoarece cei mai frecvenți agenți patogeni
pentru răceli sunt virusurile paragripale care
ne pot afecta indiferent de anotimp.
• Începeți încă de azi antrenamentul sistemului
imunitar: alimentația echilibrată, bogată în
vitamine și fibre vegetale, somn suficient și
mișcarea regulată, gimnastică, înotul, toate
reprezintă un program de succes pentru
rezistența propriului organism. Un bun
antrenament pentru sistemul imunitar poate
consta și în stimularea sistemului circulator
prin vizitele la saună și practicarea dușurilor
alternative.
• Este important să nu exagerați. Sporturile
de performanță afectează în timp sistemul
imunitar, fapt confirmat de medicii sportivi
cu experiență. În schimb, activitatea fizică
moderată și zilnică susține sănătatea întregului
organism și previne multe boli cronice.
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Zgomotele
în urechi

- când sunt un semnal de alarmă?
Tinitus reprezintă denumirea de specialitate pentru țiuitul urechilor. Una din
patru persoane s-a confruntat deja cu o astfel de stare. Din fericire, senzațiile
acestea sunt trecătoare. Sunetele pot varia și se aseamănă unui țiuit, unei
fluierături, unui zumzet, fără însă a exista un zgomot sonor real în exterior.
Tinitus – simptom și nu o afecțiune în sine
Țiuitul urechilor reprezintă numai un simptom,
asemănător durerii și febrei. Ne poate
indica prezența unui semnal de alarmă – de
natură fizică sau emoțională- pe care nu îl
conștientizăm. Astfel, atenția ar trebui orientată
asupra cauzei țiuitului și nu asupra efectului.
În spatele lui se pot ascunde numeroase alte
simptome, precum: tulburări de somn, tulburări
de concentrare, anxietate și depresie.

Cauze și factori de risc

Unii din factorii declanșatori ai țiuitului sunt
cunoscuți, alții necesită încă cercetare. Printre
cauzele posibile se numără infecțiile la nivelul
urechii sau la nivelul căilor respiratorii,
problemele de auz, afecțiuni organice cum ar
fi bolile autoimune, tumori la nivelul nervului
auditiv, borelioza, infecții virale.Țiuitul urechilor
este deseori un simptom însoțitor pentru boala
Menière.
Problemele la nivelul coloanei cervicale sau
în zona maxilarului se pot număra printre
factorii declanșatori ai tinitusului. Alți factori
de risc: consumul de alcool și tutun, diverse
medicamente și stresul.

Tinitus acut

Atunci când țiuitul apare prima dată și nu
dispare după câteva ore sau după o noapte de
somn, ar trebui să consultați un medic. Dacă
vă confruntați și cu alte simptome cum ar fi
scăderea auzului sau amețeală: adresați-vă
imediat medicului!
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Cu cât începeți tratamentul mai devreme, cu
atât aveți mai multe șanse de a vă vindeca!
Cele mai mari șanse de vindecare se
înregistrează în primele trei luni.
Scopul este de a îmbunătăți circulația la nivelul
urechii interne. În cazul în care terapia nu este
eficientă, urmează un tratament staționar.
În clinicile speciale, pot fi diagnosticate și alte
cauze posibile și terapiile aferente, cum ar
fi terapia HBO (terapia hiperbară cu oxigen),
care presupune creșterea alimentării cu oxigen
a vaselor din urechea internă. La acesta se
adaugă și procedurile fizioterapeutice.
O șansă reală pentru pacienții cu tinitus constă
în evitarea situațiilor stresante și concentrarea
asupra stării de sănătate.
Tinitus cronic
Atunci când țiuitul durează mai multe
săptămâni, șansele că acesta să mai dispară
sunt aproape inexistente. Acest stadiu poartă
numele de tinitus cronic.
Atunci când țiuitul este foarte puternic, pacienții
devin tot mai afectați emoțional și apar și alte
probleme precum:
• Tulburări de concentrare
• Tulburări de somn
• Hipersensibilitate la zgomote (hiperacuzie)
• Faze depresive
• Limitarea contactelor sociale
• Scăderea încrederii în sine
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Măsuri
naturiste
împotriva
răcelii
În cazul în care suferiți de o răceală,
nu trebuie să vă adresați imediat
medicului. Puteți trata nasul
congestionat, tusea sau durerile
în gât cu câteva măsuri naturiste.
Dacă însă răceala se extinde peste o
săptămână, adresați-vă unui medic.
Iată câteva metode naturiste pentru tratarea
răcelii:
• În cazul în care nasul este congestionat,
inhalați soluție salină sau uleiuri eterice care să
permită eliberarea căilor respiratorii. Clătirea
nasului cu soluție salina este foarte utilă pentru
decongestionarea nazală și pentru umezirea
mucoasei nazale uscate.
• Dacă aveți o tuse supărătoare. În cazul în care
vă chinuie răceala, tusea nu lipsește de obicei.
Unul dintre cele mai eficiente remedii pentru
tuse este ceaiul de ceapă. Tăiați ceapa cubulețe,
adăugați puțin zahăr și beți sucul acumulat
într-o oră.
• Dacă vă chinuie durerile de gât încercați să
faceți gargară cu ceai de slavie (sub formă de
infuzie mai concentrată). Acesta dezinfectează
gâtul, reduce inflamația și grăbește vindecarea.
Dacă nu tolerați gustul amar, puteți încerca un
ceai de mușețel.
• Mierea este un bun emolient pentru gât și are
un efect antibacterian. Mierea combate eficient
bacteriile din cavitatea bucală și protejează
mucoasa orofaringiană.
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Băutura împotriva răcelii
Iată rețeta pentru un cocktail eficient împotriva
răcelii. Acesta conține numeroase vitamine,
minerale și întărește sistemul imunitar:
• 100 ml suc de mere
• 100 ml suc de portocale proaspăt presat
• ½ linguriță ghimbir proaspăt ras
• 1 lingură sirop de cătină
Această băutură ar trebui consumată la
temperatura camerei înainte de ora de culcare.
Ora potrivită și pentru un preparat de zinc. În
plus, se recomandă și o ceașcă de ceai de soc
sau de flori de tei, îndulcit cu miere.
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Gheara diavolului
- ajutor împotriva durerilor articulare

Denumirea latină a acestei plante este Harpagophytum procumbens
și face referire la fructele prevăzute cu ”gheare”. În traducere liberă,
«Harpagos» înseamnă gheara de jos și «phytum» plantă. «Procumbens»
se referă la poziția lipită de pământ, forma în care crește această plantă,
dezvoltând o tulpină cu o lungime de până la 1,5 metri. Se cunosc aproape
2000 de tipuri diferite, însă beneficiile vindecătoare au fost atribuite și
demonstrate științific numai acestui tip african.
Efectele tratamentului cu gheara diavolului

Tratament cu gheara diavolului

În prezent, rezultatele au fost demonstrate
științific, iar gheara-diavolului a fost permisă
în completarea terapiei pentru afecțiunile
degenerative
ale
aparatului
locomotor.
Un alt avantaj al preparatelor cu ghearadiavolului: de cele mai multe ori sunt mai bine
tolerate decât preparatele chimice, și nu se
cunosc contraindicații în combinație cu alte
medicamente și pot fi administrate pe termen
îndelungat.

Terapia cu gheara-diavolului nu este potrivită
în cazul durerilor acute foarte puternice. În
cazul administrării de preparate cu gheara –
diavolului, pacienții trebuie să rețină că efectele
încep să apară în medie după 3 săptămâni de
tratament.

Inițial, a fost cunoscut doar efectul rădăcinii
acestei plante, care stimulează stomacul și
producția de sucuri digestive. Pentru aceasta, din
rădăcina uscate se obține un decoct care poate fi
consumat împotriva lipsei apetitului și pentru o
producție mai mare a sucurilor gastrice și biliare.
Ulterior, s-a constatat că substanțele gheareidiavolului au efect antiinflamator și analgezic.

Datorită proprietăților sale anti-inflamatoare
și
antinevralgice,
gheara–diavolului
se
numără printre cele mai importante plante ale
fitoterapiei moderne. Printre cei care profită
de pe urma acestei plante sunt pacienții care
suferă de artroză, spre exemplu în cazul unei
uzuri articulare, pacienții cu afecțiuni reumatice
ușoare, însă și cei cu dureri cronice de spate.

Efecte secundare posibile

În general, medicamentele cu gheara diavolului
sunt ușor de tolerat. Efectele secundare cum
ar fi starea de greață, amețeală sau durerile de
cap apar doar rareori.

Când nu este indicată gheara diavolului?

În timpul sarcinii și alăptării, în cazul copiilor
mai mici de 12 ani, nu este permisă folosirea
preparatelor care conțin gheara-diavolului. De
asemenea, interdicția se impune și în cazul
ulcerului de stomac și a celui duodenal.
Pacienții care suferă de diabet, tulburări
cardiace și ale sistemului circulator sau
suferă de calculi biliari, ar trebui să
consulte medicul înainte de a începe
administrarea.
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Constipația în
timpul sarcinii
Aproximativ o treime din femeile însărcinate se confruntă cu simptome
ale constipației în timpul sarcinii, fapt ce poate transforma o perioadă
plăcută, plină de speranța într-o experiență dureroasă și neplăcută.
Constipația se numără printre cele mai
frecvente probleme ale tractului gastrointestinal în timpul sarcinii. Cauzele ei nu au fost
încă descifrate complet de oamenii de știință,
cel mai probabil există o combinație a mai
multor factori care provoacă aceste probleme
dureroase de digestie.

Cauzele constipației în sarcina

Un punct central îl ocupă cu siguranță
schimbarea hormonală care se produce în
organismul oricărei femei gravide. Hormonii
sexuali feminini sunt produși în cantități mai
mari și previn mișcările întregii musculaturi
interne, pentru a proteja fătul din uter (care în
sine reprezintă un mușchi). Acest fapt afectează
și peretele colonului, ale cărui contracții sunt
necesare pentru o digestie obișnuită.
În plus, există și suspiciuni care explică apariția
constipației prin schimbarea obiceiurilor
alimentare și de hidratare, a scăderii activității
fizice în special în ultimul trimestru al sarcinii
și îngustării colonului datorată creșterii în
dimensiune a uterului.

Tratarea constipației în timpul sarcinii

Anumite laxative reprezintă un tabu absolut în
timpul sarcinii, deoarece anumite ingrediente
pot induce contracții timpurii ale uterului,
fapt ce ar putea pune în pericol viața fătului.
Așadar, se recomandă să optați mai întâi pentru
măsurile naturale și să încercați să adaptați
alimentația la situația metabolică modificată.
O alimentație variată, bogată în legume și
fructe conține o cantitate mare de fibre
vegetale care vor stimula activitatea
colonului. În plus, veți menține și nivelul
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glicemiei la o valoare constantă și veți putea
evita diferitele pofte atât de cunoscute în
perioada sarcinii.
Hidratarea suficientă de 2-3 litri de lichide/zi vă
ajută la creșterea în volum a fibrelor vegetale
din intestin, iar la rândul lor acestea for stimula
activitatea colonului. Dacă nu doriți să beți
doar apă, puteți opta pentru ceaiuri de plante
speciale pentru digestie.
În plus, mișcarea fizică va influența pozitiv
activitatea colonului, iar sistemul Dvs. imunitar va
avea doar de câștigat de pe urma aerului curat.

Ajutor din farmacie

Preparatele din semințele în întregime
sau tegumentul seminal de plantago ovata
(psyllium) ar putea fi o soluție: pulberea este
dizolvată în apă și asigură o mai bună motilitate
a colonului. În cazul unei constipații prelungite,
adresați-vă medicului sau farmacistului.
Aceștia vă vor recomanda laxativele potrivite
pentru perioada sarcinii pentru a nu expune
fătul unor riscuri inutile.
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Fibrele și
sănătatea
intestinului
Ce sunt fibrele?

Fibrele alimentare sunt o categorie de
carbohidrați care provine din plante și sunt de
două tipuri: fibre solubile și fibre insolubile.
Fibrele sunt absolut necesare pentru transportul
conținutului intestinal, pentru absorbția
substanțelor nutritive din tubul digestiv și pentru
menținerea unui tract digestiv sănătos.

Care este rolul fibrelor din alimentație?

Menținerea greutății corporale normale
Fibrele solubile contribuie la apariția senzației
de sațietate, te ajută să controlezi cât de mult
mănânci și previn supraalimentația.
Fibrele au efecte benefice în constipație
Fibrele vegetale insolubile aduc beneficii
imediate și pe termen lung în prevenirea
constipației și în obținerea unui tranzit intestinal
regulat. Acestea absorb apă și cresc volumul
bolului fecal și susțin peristaltismul intestinal.

Consumul adecvat de fibre scade riscul
de cancer de colon

- Creează senzație de sațietate și contribuie la
menținerea greutății normale
- Au efect prebiotic (favorizează dezvoltarea
microorganismelor benefice din intestin)
- Previn constipația, contribuie la eliminarea
toxinelor din intestin și menținerea sănătății
intestinului

Fibrele reduc riscul cardiovascular

Numeroase studii au arătat că fibrele vegetale
solubile influențează absorbția grăsimilor și
a glucidelor reduc riscul cardiovascular prin
scăderea colesterolului și trigliceridelor, având
astfel efecte benefice cardiovasculare.
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Alimente bogate în fibre

Alimentele bogate în fibre insolubile includ:
cereale integrale, legume crucifere (varză, varză de
Bruxelles, conopidă, brocoli), sfeclă, napi, morcovi.
Alimente bogate în fibre solubile sunt tărâțele de
ovăz, făina de ovăz, tărâțele de orez, orzul, fasolea,
mazărea, merele, citricele și căpșunile.

Recomandările OMS

Organizația Mondială a Sănătății recomandă,
pentru adulți, un consum zilnic de 27-40 g
de fibre, adică 15-22 g / zi pentru 1.000 kcal
consumate. Pentru cei care consumă între 2.000
și 2.800 kcal se recomandă 40-62 g de fibre pe zi.

Cum poți să crești consumul de fibre în
alimentație?

- Începe prin a înlocui făina albă cu făină
integrală, la pâine și paste în special.
- Crește treptat cantitatea zilnică de fructe și legume.
- Alege să consumi fructele întregi în loc să bei
suc din fructe.
- Alege pentru micul dejun cereale care au ca
ingredient principal boabele întregi.
- O gustare bazată pe legume este de preferat
chips-urilor, ronțăielilor sau tabletelor de
ciocolată.
- De două-trei ori pe săptămână, înlocuiește
carnea din supe sau ciorbe cu fasole păstăi.

Atenție:

• În cazul persoanelor sensibile, un consum ridicat de
fibre vegetale ar putea provoca balonări. Organismul
trebuie deprins treptat cu fibrele vegetale.
• Un consum crescut de fibre vegetale presupune
și un consum mai mare de lichide. Dat fiind faptul
că fibrele vegetale cresc în volum odată ajunse în
intestin, consumul de lichide este vital.
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Sindromul
de ochi uscat
Ce este sindromul de ochi uscat

Cum se tratează sindromul de ochi uscat?

Care sunt cauzele sindromului de ochi
uscat?

Terapia de bază în sindromul de ochi uscat este
reprezentată de lacrimile artificiale. Lacrimile
artificiale ameliorează senzația de arsură și
mâncărime oculară. Se recomandă instilarea
acestora înaintea activităților care pot agrava
simptomele (citit, lucrul la computer, privitul la
TV, expunere la vânt sau soare).
Tratarea cauzelor (ex blefarită) poate fi
necesară. Suplimentele cu acizi grași Omega-3
s-au dovedit eficiente prin efectul antiinflamator
și protector tisular - conform unui studiu publicat
în The Ocular Surface în 2010.

Sindromul de ochi uscat denumit și
keratoconjunctivita sicca se referă la uscăciunea
oculară ce afectează corneea și conjunctiva. Se
caracterizează prin scăderea producției filmului
lacrimal și/sau alterarea calității acestuia.

Sindromul de ochi uscat poate fi cauzat de
deficitul de lacrimi sau de evaporarea lacrimilor.
Deficitul de lacrimi apare în: boli autoimune
(Sindrom Sogren), diabet zaharat, după
intervenții chirurgicale (cataractă, chirurgie
refractivă), anumite tratamente sistemice (ex:
antialergice), sarcina, menopauza, îmbătrânirea
naturală.
Evaporarea lacrimilor apare în următoarele
situații: la purtătorii lentilelor de contact,
anomalii ale fantei palpebrale (exoftalmie, miopie
forte), conjunctivite alergice sau virale, afectarea
suprafeței oculare (conservanții din medicația
antiglaucomatoasă, deficitul de vitamina A,
conservanții din produsele oftalmologice), după
intervenții chirurgicale oftalmologice, scăderea
ratei clipitului (privitul îndelungat la calculator/
microscop/TV, boala Parkinson), lucrul în medii
cu mult praf, fum de țigară, umiditate redusă,
sisteme de aer condiționat.

Cum se manifestă sindromul de ochi uscat?

În stadiile incipiente, simptomele sunt ușoare
dar se agravează odată cu evoluția afecțiunii.
Sindromul de ochi uscat moderat - sever are
aceleași semne cu cel ușor, dar mult mai
accentuate, mai severe.
Simptomele ochiului uscat sunt: senzație de
nisip în ochi sau de corp străin, arsură sau
mâncărime oculară, senzația de pleoape care se
deschid greu dimineața, sensibilitate la lumina,
vedere neclară pasageră, senzație de uscăciune,
incapacitatea de a plânge (de a produce lacrimi).
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Ochiul uscat nu poate fi vindecat sau tratat
cauzal, dar pot fi ameliorate simptomele.
În lipsa tratamentului, sindromul de ochi uscat
predispune la leziuni ale structurilor oculare
(abraziuni, ulcerații etc).

Cum poate fi prevenit sindromul de ochi
uscat?

Pentru a preveni sindromul de ochi uscat se
recomandă:
• Evitarea factorilor agravanți: fumul de țigară,
praful, aerul rece sau uscat, vântul puternic
• Purtarea ochelarilor de protecție (de soare,
sudură, înot etc)
• Adăugarea la ochelarii cu dioptrii a
tratamentului antireflex
• Poziția corectă la computer: monitorul trebuie
să stea la o distanță de 50-70 cm de ochi și să fie
plasat cu 10 – 20° sub nivelul ochilor, lumina nu
trebuie să fie slabă.
• Clipirea intenționată pentru o mai bună etalare
a filmului lacrimal
• Reglarea umidității aerului
• Consumul adecvat de lichide.
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ALIMENTAȚIE

Identificarea
carenței
de potasiu
Potasiul este un mineral important care joacă un
rol semnificativ în echilibrul lichidelor din organism
și transmiterea de impulsuri electrice către celulele
nervoase și mușchi. Nivelul de potasiu este reglat de organism. Cantitatea
necesară de potasiu este asimilată din hrană, iar excesul este eliminat.
Însă, din diverse motive, este posibilă apariția carenței de potasiu în
sânge, care, în funcție de gravitate, ne poate pune viața în pericol.
Cauzele carenței de potasiu

De regulă, prin alimentația echilibrată se
asigură cantitatea necesară de potasiu în corp,
deoarece se regăsește în foarte multe alimente.
În cazul problemelor gastro-intestinale care se
manifestă prin vărsături sau diaree, în cazul
fistulelor intestinale sau a administrării de
laxative sau diuretice pe o perioadă mai lungă
de timp, este posibilă apariția deficitului de
potasiu.
Consumul exagerat de sare, consumul excesiv
de alcool, transpirația puternică și lipsa
hidratării afectează nivelul potasiului din
organism. Printre cei mai afectați se numără
sportivii de performanță, persoanele în vârstă și
pacienții cu bulimie.

Deficitul de potasiu: simptome

Deficitul de potasiu din organism se manifestă
prin simptome precum:
• Oboseala
• Dureri de cap
• Amețeala
• Stări de greață
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Printre simptomele mai puțin vizibile se numără:
• Constipația
• Crampele musculare
• Paralizia
• Probleme la nivelul sistemului circulator
Cele mai importante funcții ale potasiului în
organism constau în reglarea nivelului lichidelor și
a tractului gastro-intestinal, cât și participarea la
funcționarea mușchilor și a nervilor. Atunci când
apar disconforturi în aceste zone, una dintre cauze
ar putea fi carența de potasiu. Acest deficit poate
deveni periculos pentru funcția inimii, deoarece
poate conduce la tulburări de ritm cardiac.

Echilibrarea carenței de potasiu

Echilibrarea lipsei de potasiu din organism nu
necesită un efort sporit. Este suficient dacă cei
în cauză cresc consumul de alimente bogate în
potasiu, precum produsele din făină integrală,
fructe uscate, avocado, banane, cartofi, nuci
pentru a ridica nivelul potasiului din sânge.
O modalitate mai simplă de a asimila potasiu
este prin gătirea cartofilor și a leguminoaselor
pentru un timp mai îndelungat. Potasiul este
solubil în apă și este reținut în apa de fierbere,
care poate fi folosită pentru pregătirea supelor
sau sosurilor și creșterea nivelului de potasiu.

59

MIȘCARE

Sport pentru
persoanele
supraponderale
Prea gras pentru sport? Încetați cu scuzele. Dimpotrivă, numărul motivelor
pentru care persoanele supraponderale ar trebui să se apuce de sport sunt
numeroase. Sportul nu doar că ne ajută să reducem țesutul adipos, dar
este și indispensabil pentru o bună stare de sănătate, iar dacă este ales cu
atenție, poate fi chiar distractiv!
Gata cu scuzele

Scuza numărul unu - “Nu am curaj să merg la
sala de sport.” Nici nu trebuie! Faceți-vă curaj și
ieșiți din casă. Începeți cu o simplă plimbare, și
creșteți treptat intensitatea.
A două scuză: “Rămân imediat fără suflare!”
Nu acesta este obiectivul, dimpotrivă. Acizii
grași sunt arși numai aerob, deci cu suficient
oxigen. Este important ca valorile pulsului să nu
crească prea repede și să rămâneți fără suflare.
Obiectivul trebuie să fie acela de a simți că
depuneți efort moderat, fără însă să exagerați.

Slăbiți cu mișcare regulată

“Nu reușesc să slăbesc?!” Mișcarea regulată
crește arderea caloriilor, întărește musculatura
și reduce țesutul adipos. În plus: țesutul
muscular consumă mai multă energie
decât țesutul adipos, astfel că, în timp, rata
metabolismului bazal crește,la fel și arderea
calorică – astfel că țesutul adipos se topește
mai repede.
În special în cazul persoanelor supraponderale
se recomandă sporturile de anduranță,
practicate de trei ori pe săptămână, în reprize
de câte o jumătate de oră, cu intensitate mică
spre medie, fără a supune articulațiile la un
stres suplimentar.
Pentru a fi sigur că vă protejați articulațiile,
tendoanele și ligamentele, evitați, pentru
început, săriturile și mișcările rapide.
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Ce sporturi sunt indicate pentru
persoanele supraponderale?

Puteți începe cu simple plimbări și drumeții:
mersul nu vă va afecta articulațiile, spre
deosebire de alergare, deoarece piciorul
rămâne în contact cu pământul. Și chiar dacă
efortul depus este mai mic, mișcarea vă va pune
metabolismul la lucru, care la rândul lui va
influența pozitiv valorile sângelui, veți arde mai
multă energie și vă veți întări sistemul imunitar.
Pe lângă plimbare puteți încerca și un program
de gimnastică pentru întărirea musculaturii și
creșterea mobilității.

Împreună este mai ușor

Un sport indicat persoanelor supraponderale
este mersul pe bicicletă. Ne ajută să intrăm în
formă, fără a supune aparatul locomotor unor
sarcini deosebite. Și pentru că, în apă, forța
gravitațională a corpului este redusă cu 90%,
persoanele supraponderale sunt în elementul
lor dacă se decid pentru înot. Înotul asigură cea
mai blândă formă de antrenament, întărește
musculatură și întinde țesuturile.
Și dacă tot ați intrat la apă, de ce nu încercați
o rundă de aqua-fitness sau gimnastică în apă,
ideală pentru arderea țestului adipos. V-ați
putea înscrie chiar la un curs pentru și mai
multă motivație.
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Tai Chi,
ca filosofie
de viață
În ritmul alert în care ne trăim viața, găsirea unui echilibru între mișcare
și viața la birou devine tot mai importantă. O posibilitate de depășire
a stresului și tensiunii ar putea fi Tai Chi (numit și Tai Chi Chuan sau
Taijiquan). Potrivit legendei, Tai Chi a fost dezvoltat de călugarul daoist
Zhang Sanfeng după ce a observat un șarpe luptându-se cu un cocor alb.
Tai Chi este practicat la nivel global

imaginar. Fiecare formă constă din mai multe
așa-numite imagini, care exprimă aspectul
caracteristic al unei mișcări. Astfel, forma este
denumită în funcție de numărul de imagini.
Respectivele imagini reprezintă deseori primele
exerciții ale unui elev Tai Chi Chuan începător. O
formă poate dura de la câte minute altele peste
o oră și jumătate.

Meditație și liniște interioară cu
exercițiile Tai Chi

Tai Chi pentru începători și profesioniști

Nu numai în China, unde este un sport cu
adevărat popular, dar în intreaga lume Tai Chi
a devenit una dintre cele mai îndrăgite forme de
arte marțiale, deși în prezent nu mai este folosită
în scopul autoapărării. Tai Chi nu este doar un
sport; în spatele termenului este o filosofie a
vieții care necesită o practică constantă.

Tai Chi Chuan este apreciat în prezent
pentru antrenamentul unitar menit să
păstreze sănătatea organismului. Acesta
este și motivul pentru care reprezintă o parte
integrantă a medicinii tradiționale chineze
(TCM). Prin exerciții precise, destinate
încordării organismului și respirației, sunt
antrenate stările de conștientizare, postura și
concentrarea.
Exercițiile Tai Chi sunt potrivite pentru toate
grupele de vârstă și condiție fizică. Astfel,
exercițiile sunt ideale și pentru persoanele mai
în vârstă, deoarece prin antrenarea echilibrului
se reduce semnificativ riscul de cădere.

Tai Chi poate fi practicat oriunde

Un element important constă în deprinderea
corectă a formelor Tai Chi. Acestea ajută la
reprezentarea luptei împotriva unui oponent

62

După exercițiile simple de încălzire, care
relaxează mușchii și întregul organism,
urmează o scurtă meditație pentru inducerea
unei stări de liniște la nivel psihic. În Tai Chi
este importantă respectarea unei poziții
corecte a corpului, care se menține de-a lungul
exercițiilor și formelor: cu capul în poziție fermă
și spatele drept sunt efectuate toate mișcările
Tai Chi, într-un flux neîntrerupt. Talia trebuie
menținută permanent liberă pentru a permite
distribuția uniformă a greutății. Coatele și
umerii trebuie lăsați în jos, în poziție relaxată.
Postura în sine reprezintă unul dintre exercițiile
pe care cei care practică Tăi Chi îl pot aplica
permanent în timpul zilei. Astfel, începătorii se pot
antrena deja înainte de a deprinde prima formă.
Dat fiind faptul că Tai Chi reprezintă o formă de
lupta de autoapărare care antrenează caracterul,
forță vine din interior și nu din mușchi.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Cetatea dacică
de la Căpâlna

- din antichitate, un cuib de vulturi pe coastă de stâncă
Dacă v-ați propus să ajungeți anul acesta într-un loc unic şi magic în
acelasi timp, Cetatea dacică de la Căpâlna vă aşteaptă să porniți într-o
călătorie inițiatică. Cei mai sensibili vor simți aici încărcătura spirituală
a locului, care nici după 2000 de ani nu s-a pierdut, ci este vie şi reflectă
istoria a ceea ce a fost cândva cuibul de vulturi al dacilor.
Spre deosebire de celelalte cetăți
dacice, grupate într-un areal relativ
restrâns din Muntții Orăştiei, în
județul Hunedoara, Cetatea
dacică de la Căpâlna se
află de partea cealaltă
a munților, în județul
Alba.
Cetatea
face
parte din ansamblul
Cetăţilor Dacice din
Munţii Orăştiei incluse
din anul 1999 pe
lista obiectivelor din
patrimoniul UNESCO.
Fortificația se află la o
distanță de 2 km de satul
Căpâlna, situat de-a lungul DN
76C (probabil ați ghicit, celebra Şosea
Transalpina!) ce traverează un peisaj mirific
pe Valea Sebeşului, în inima munților. Cel mai
apropiat oraş este Sebeş, situat la o distanță
de 17 kilometri în nord, această porțiune din
Şoseaua Transalpina fiind deschisă tot timpul
anului. Odată ajunşi în Căpâlna, veți lăsa
maşina în sat, pentru a începe un urcuş lin prin
pădure, de aproximativ doi kilometri. Traseul
este marcat cu o cruce roşie şi o sageată albă,
pe care le veți găsi din loc în loc pe copaci şi pe
pietrele mai mari. La marginea cetății, va puteti
odihni pe o băncuță şi citi câteva cuvinte despre
fortificații, pe un panou informativ.

64

În ciuda faptului că altitudinea de 610
metri la care este ridicată cetatea,
nu este una spectaculoasă,
aceasta, fiind înconjurată
de pante abrupte, avea o
singură cale de acces,
aceea dinspre sud-vest,
printr-o şa îngustă.
La fel ca şi în cazul
altor cetăți dacice, şi
aici, pentru a putea
fi utilizată în cadrul
fortificației,
culmea
dealului a fost amenajată
în mai multe terase.
Sistemul de fortificare, încă
vizibil astăzi, este reprezentat
de un şanț de apărare, larg de
aproximativ 5m, săpat în şaua de
acces, două valuri de pământ, cu câte un şanț
interior, un zid de incintă şi un turn-locuință.
Rolul strategic al Cetății de la Căpâlna era acela
de a împiedica pătrunderea trupelor străine în
Dacia intracarpatică, pe drumul ce venea de la
sud de Munții Carpați.
Turnul-locuință a fost amplasat pe platforma
săpată în stânca naturală, chiar în fața şeii
care asigura accesul în cetate. Turnul avea un
plan pătrat, cu latura de 9,5 m, ziduri groase
de 1,7 m, realizate în tehnica murus Dacicus,
de până la 1,7 m înălțime, fiind continuate pe

încă aproximativ 3 metri înălțime, cu zidărie de
cărămidă. Tehnica de construcție a zidurilor,
murus Dacicus (denumirea înseamnă „zid dacic”),
perfecționată de daci şi utilizată la toate cetățile
din Munții Orăştiei şi nu numai, reprezenta un
zid construit din două rânduri de blocuri mari de
roci foarte dure, golul dintre ele fiind umplut cu
un amestec de pământ, bolovani şi calcar, ce, prin
uscare, se întărea ca betonul şi crea o rezistență
deosebită structurii. Acestei tehnici se datorează
existența şi astăzi a elementelor de zidărie ce
dăinuie de peste 2000 de ani.
Zidul de incintă al cetății era prins de laturile de
nord şi est ale turnului, acesta având o lungime
de aproximativ 280 de metri şi o grosime
inegală, de 1,5 – 2,5 metri, fiind realizat în
aceeaşi tehnică (murus Dacicus).
În zona de sud-est se află turnul de poartă,
încorporat în structura zidului de incintă, iar
pe latura de nord-est având o intrare mică, de
serviciu. În incinta fortificației, pe terase şi pe
platou se aflau barăci din lemn, un sanctuar,
iar pe cea mai înaltă terasă, în zona de sud, era
construit un turn de veghe din lemn. Părți din
zid şi turnuri se pot vedea şi astăzi, iar senzația
că te asemeni vitejilor daci, ce au aparat în anii
razboaielor daco-romane, fortificația.
Potrivit vestigiilor şi cercetărilor
arheologice, cetatea a fost

construită la mijlocul secolului I a. Hr., în timpul
regelui Burebista. Se pare că, după primul razboi
daco-roman (anii 101 – 102), în conformitate cu
tratatul de pace încheiat între împăratul Traian
şi regele Decebal, acesta din urmă a fost obligat
să demoleze parțial zidurile de apărare. Înainte
de începerea celui de-al doilea război (anul
105), însă, fortificația a fost refacută în mare
grabă. Cetatea a fost incendiată şi distrusă de
armata romană, probabil în anul 106 p. Hr.
De atunci, pădurea de foioase a încorporat-o în
peisajul ei, iar stâncile reprezintă, în continuare,
sisteme defensive naturale.
Redescoperiți istoria, cu i-Tour!
Sursa info: Institutul Național al Patrimoniului.
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Învinge alergiile
și intoleranțele
alimentare!
Află mai multe informații despre alergii și intoleranțe
alimentare, în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul
campaniei. Întreabă farmacistul Alphega!

66

TIMP LIBER

Unde petrecem
timpul liber
- în perioada 15 aprilie – 31 mai 2018
În această perioadă sunteți aşteptați la concerte,
festivaluri şi evenimente în aer liber.
Începem cu evenimentele dedicate întregii familii
şi vă invităm la alergare. În Bucureşti, va avea loc
Bucharest International 10K, creat la inițiativa
campioanei olimpice de maraton Constantina
Diță. Evenimentul sportiv se va desfăşura
duminică, 22 aprilie 2018, indiferent de vreme.
La ora 8:30 AM se va face inaugurarea oficială şi
alinierea la Start, pe traseul Bulevardul Mareşal
Constantin Prezan, între Arcul de Triumf şi Piața
Charles de Gaulle. Festivitățile şi divertismentul
vor începe la ora 10:00 AM lânga Piața Charles
de Gaulle, în Parcul Herastrau. Detalii pe site:
https://www.runbi10k.ro/.
Maratonul Internațional Braşov, ce va avea loc
în data de 19 mai 2018, între orele 10:00 şi 16:00,
este un eveniment sportiv de masă, un prilej
de sărbătoare pentru oraş şi de promovare a
obiectivelor turistice, culturale şi gastronomice.
Punctul de start este Piața Sfatului. Oricine
poate participa, indiferent de pregătirea fizică
şi vârstă, de la 4 la 90+ ani, alegând una dintre
cele 6 curse.
Înscrierile sunt oficial deschise şi se pot face
online accesând maratonulbrasov.ro/inscriere.
Caravana GAUDEAMUS 2018 ne aduce mai
aproape de cărți şi de eroii lor, dintr-o serie
de evenimente expoziţionale dedicate cărţii
şi educaţiei, organizate în centre culturale şi
universitare de tradiţie, de către Radio România.
Aşadar, vom întâlni Caravana Gaudeamus la
Cluj-Napoca, în perioada 18 - 22 aprilie, în Piaţa
Unirii; la Oradea, în perioada 9 – 13 mai, în Piaţa
Unirii şi la Timişoara, în perioada 17 - 20 mai, în
Piaţa Libertăţii.
Mai multe detalii la http://www.gaudeamus.ro.

Ajungem şi la muzică şi vă recomandăm turneul
artistei Alexandra Uşurelu, intitulat „Lumea
cum ai vrea sa fie”. Despre acesta, cântăreața,
cunoscută pentru stilul său curat şi fără artificii,
spune ”Avem timp limitat să facem lucruri sau
să acționăm. Doar viața noastră. Nu putem
face lumea cum am vrea să fie, dar putem face
lumea noastră interioară curată, iar asta poate
schimba apoi viziunea tuturor.” Concertele vor
avea loc în oraşele Cluj-Napoca (18 aprilie),
Galați (23 aprilie) şi Braşov (27 aprilie). Informații
despre locurile de desfaşurare a concertelor şi
bilete găsiți pe http://alexandrausurelu.ro/.
În Bucureşti, în perioada 19 - 22 aprilie, va avea
loc a şasea ediție a Jazz in Church, festival de
jazz la Biserica Luterană, ce va aduce anul acesta
împreună artiști consacrați din zece țări, de pe
patru continente. Jazz in Church a pregătit un
concert și pentru cei mici: pe 21 aprilie, la ora 11.00
va avea loc matineul Jazz for Kids. Biletele sunt
disponibile online pe myticket.ro și entertix.ro.
Vă invităm în seara de 7 mai, de la ora 19:00,
la Teatrul Naţional Bucureşti (Sala Studio), la
Concertul de Gală „I LOVE CEAIKOVSKI”, dedicat
celui mai mare compozitor rus, magicianul
sunetelor şi creatorul unor lumi fantastice: Piotr
Ilici Ceaikovski. Acest eveniment organizat de
Fundaţia Calea Victoriei este al treilea concert din
seria „I love Classics”, după „I love Mozart” (2016)
şi „I love Verdi” (2017). La această ediţie, dirijorul
Tiberiu Soare şi Symphactory Orchestra îl au ca
invitat pe talentatul pianist Mihai Diaconescu.
În program vor fi Concertul pentru pian şi
orchestră nr. 1, unul dintre cele mai cunoscute
concerte simfonice, Romeo şi Julieta precum si
suitele din Lacul Lebedelor.
Biletele sunt disponibile pe eventim.ro.
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