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EDITORIAL

Ce investigații
sunt necesare
dacă răciți des?
De ce răciți des?

Răceala comună (rinofaringita acută) este cea
mai frecventă afecțiune întâlnită în sezonul rece.
Este o infecție virală, fiind cunoscute peste 200
de specii diferite de virusuri care pot să producă
această boală. Deoarece specii virale diferite
pot circula în același timp, o persoană poate să
dezvolte o nouă răceală imediat după ce a avut
o răceală sau chiar în timp ce mai prezintă încă
semnele vechii răceli. O altă cauză a răcelilor
dese este marea contagiozitate a virozelor și
transmiterea lor aerogenă.

Cât de des este normal să răciți?

Răceala comună afectează oameni de toate
vârstele. Sugarii și copiii mici (1-3 ani) se
îmbolnăvesc de răceală, în medie, de 7-8 ori
pe an, fără ca acest lucru să se considere

patologic. Copiii mai mici de 5 ani care merg
în comunitate (creșă, grădiniță) răcesc în mod
normal de 3-4 ori pe sezon.
În cazul copiilor mari și al adulților, 1-2 răceli pe
sezon sunt considerate normale.

Când trebuie să vă îngrijorați?

În cazul copiilor, răcelile repetate dar și cele
trenante, care durează săptămâni la rând,
sunt motive de îngrijorare. Copilul care tot
timpul este răcit trebuie consultat de medicul
pediatru și investigat pentru stabilirea cauzei.
Cele mai frecvente cauze pentru care copiii
răcesc mai des decât în mod normal sunt:
vegetațiile adenoide, polipi nazali, igiena nazală
defectuoasă (copiii nu știu să sufle nasul), dar
pot să fie și cauze mai grave precum: deficitele
imune, fibroza chistică, bolile metabolice,
astmul bronșic sau bolile congenitale de cord.
Atât în cazul copiilor, cât și în cazul adulților,
pentru aprecierea gravității răcelilor se va lua
în considerare, atât numărul infecțiilor pe
sezon, cât și gravitatea episoadelor.
Motive de îngrijorare în privința
răcelilor pot fi:
• răcelile foarte frecvente (mai
mult de 1-2 răceli pe sezon
la adulți sau 2-4 răceli pe
sezon la copii)
• episoadele lungi de
răceală (simptome mai
mult de o săptămână)
• apariția complicațiilor
(otită, sinuzită, pneumonie) ce pot necesita chiar
internarea în spital

indicii pentru tipul de infecție prezentă în
organism (acută, cronică, virală sau bacteriană)
și despre răspunsul imunitar al organismului.

Verificați dacă aveți o alergie

• lipsa de răspuns la medicația obișnuită
simptomatică (antiinflamatoare, antipiretice)

Analizați-vă stilul de viață dacă răciți des

Stilul de viață nesănătos conduce la scăderea
imunității, și aceasta poate fi cauza pentru care
răciți des. Cauzele ce pot să conducă la slăbirea
imunității sunt:
• alimentația nesănătoasă (alimente rafinate,
zahăr, margarină, aditivii alimentari), alcool, fumat
• suprasolicitarea psihică, stresul cronic,
sedentarismul
• lipsa somnului, munca de noapte
• expunerea prelungită la dispozitive electronice

Evaluați-vă imunitatea prin teste de
laborator!

Imunitatea se poate testa prin analize de laborator.
Persoanele care au probleme cu sistemul imunitar
pot solicita medicului analize de laborator pentru
investigarea imunității. Astfel, imunograma și
hemoleucograma oferă informații valoroase despre
cum funcționează sistemul imunitar al unei persoane.
Imunograma măsoară anticorpii produși de
organism după ce acesta vine în contact cu
microbii (imunoglobulinele Ig A, Ig G, Ig M,
IgE). Nivelul seric al imunoglobulilnelor IgG, IgA
și IgM arată capacitatea de apărare împotriva
infecțiilor virale și bacteriene, iar imunoglobina
IgE indică dacă pacientul suferă de alergii.
Un nivel scăzut de proteine serice reflectă, de
asemenea, probleme de imunitate, anticorpii
fiind constituiți din proteine.
Hemoleucograma este o analiză uzuală foarte
valoroasă, indentifică numărul și procentul
globulelor albe specializate în imunitate
(leucocite, limfocite, macrofage etc.) și oferă

În cazul răcelilor dese este de multe ori
vorba despre un teren alergic. Alergiile au
ca mecanism principal o reacție imunitară
exgerată de apărare la substanțe care nu sunt
în mod normal dăunătoare pentru mucoasa
respiratorie. Alergiile produc inflamația cronică
a mucoaselor căilor respiratorii, care devin
sensibile și reacționează violent la orice infecție
virală. Alergiile întrețin infecțiile virale, iar
infecțiile virale declanșează reacțiile alergice.
Se creează astfel un cerc vicios, cu simptome
trenante și greu de controlat.
Testele pentru alergii se pot efectua la orice
vârstă. Identificarea alergenilor este foarte
importantă, pentru că permite controlul alergiilor
respiratorii prin îndepărtarea sau evitarea
factorilor declanșatori (exemplu: mucegaiul din
casă, părul de animale, polen etc.)

Consultați un specialist ORL

Examenul ORL este important în cazul răcelilor
dese. Poate depista dacă aceste dese răceli se
asociază cu o sinuzită cronică, o otită medie, polipi
nazali sau o deviație de sept nazal. Polipii nazali
apar adesea ca urmare a infecțiilor virale repetate
sau apar pe un fond alergic. Rezolvarea infecțiilor
respiratorii repetate se poate obține numai prin
tratamentul corect al tuturor cauzelor.

Faceți un examen radiologic pulmonar

Examenul radiologic pulmonar este necesar
dacă răciți des sau aveți o răceală trenantă,
mai ales dacă: sunteți fumător, aveți o tuse
cronică mai veche de 3 săptămâni, aveți un
junghi toracic, ați scăzut în greutate recent sau
transpirați noaptea. Este un examen valoros
în aceste situații. și permite diagnosticul unor
afecțiuni grave ce se pot ascunde sub masca
unei răceli capricioase.
Rețineți:
• Răcelile dese nu sunt întotdeauna cauzate de
scăderea imunității.
• În spatele unei răceli care se vindecă greu se
pot ascunde alte afecțiuni.
• Dacă răciți des, nu ezitați să vă adresați
medicului dumneavoastră.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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FARMACIA VERDE

Beneficiile
postului
Fie din motive religioase, spirituale sau de sănătate, postul este la fel de
vechi precum omenirea. Postul poate fi la fel de variat ca și motivațiile
din spatele lui. Pe lângă posturile care pot fi urmate în clinici, mănăstiri,
hoteluri speciale, postul acasă poate fi o variantă la îndemână.
Planul unui post sănătos

Persoanele care sunt convinse de
beneficiile postului se bazează
pe efectele benefice pe
care acesta le are asupra
organismului și a stării
sufletești. Postul ar
trebui să rezulte într-o
stare de bine și de
vitalitate, să întărească
sistemul
imunitar,
deoarece
intestinele
sunt detoxifiate.
Pentru majoritatea persoanelor, postul desfășurat acasă este cel
mai la îndemână, în mediul
familiar, unde nu există presiune
din exterior, și unde putem respecta
postul așa cum dorim.
De reținut: persoanele sănătoase pot respecta
postul și acasă, însă persoanele cu afecțiuni
cronice ar trebui să consulte medicul înainte de
a începe postul. Este nevoie de disciplină pentru
respectarea postului, fie că suntem acasă sau
în alt spațiu.

Posibilitatea pierderii în greutate în mod
sănătos?

Chiar dacă majoritatea persoanelor asociază
automat postul cu pierderea kilogramelor în
plus, slăbirea este doar un efect secundar
al postului, de care mulți se bucură. Totuși,
postul nu ar trebui să însemne doar o dietă
drastică. Scopul principal al postului trebuie să
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fie curățarea organismului. Prin post
urmărim să eliminăm toxinele pe
care le consumăm prin stilul
de viață din prezent.
În primele zile de post
vom elimina în principal
apa, nu celule grase.
Rețineți:
cei
care
își reiau obiceiurile
alimentare
după
încheierea postului, vor
recâștiga kilogramele
pierdute.
Pe lângă alte efecte
pozitive pe care le are,
postul poate fi soluția
ideală pentru schimbarea
pe termen lung a alimentației,
prin renunțarea la vechile obiceiuri
alimentare. În plus, postul poate
reprezenta
pregătirea
pentru
urmarea unei diete.

Postul la domiciliu

Respectarea postului într-un
spațiu familiar poate avea
nenumărate avantaje, însă este
însoțit și de tentații care ne pot
determina să încheiem postul
înainte de termenul propus.
Este important să faceți câteva
pregătiri pentru a reuși să
duceți la bun sfârșit postul.

Iată câteva sfaturi ce vă pot fi de mare ajutor:
1. Cumpărați toate alimentele de care aveți
nevoie în prima și în ultima zi de post. Veți evita
astfel un drum la magazin, care v-ar putea
distrage atenția.
2. Comunicați intenția dumneavoastră. Colegii,
familia sau prietenii vă vor putea motiva
suplimentar când veți simți nevoia.
3. Goliți frigiderul de cât mai multe alimente
care v-ar putea distrage în timpul postului
(dulciuri, mezeluri etc.). Dacă locuiți cu alți
membri ai familiei, puteți să stabiliți intenții
comune, cum ar fi „Renunțăm la dulciuri timp
de o săptămâna“. Postul dvs. va avea astfel un
efect pozitiv și asupra celorlalți.
4. Rețineți că postul este mai dificil în special în
primele zile. Vă veți simți obosiți. De preferat ar
fi să începeți postul la sfârșitul săptămânii, sau
într-o zi liberă.
5. Respectați orele de odihnă de care aveți
nevoie.

6. Planificați activitățile fizice. Plimbări lungi
în aer liber sau alte sporturi ușoare pot
completa în mod pozitiv perioada de post. Pe
lângă activitatea fizică, meditația și respectiv
rugăciunea pentru persoanele religioase,
în timpul postului oferă starea de liniște și
claritate de care aveți nevoie.
7. Dacă sunteți fumător, încercați să evitați
fumatul în timpul postului. Fumul inhalat
supune organismul unui stres inutil, reducând
senzația de curățare internă.
8. Chiar dacă respectați postul acasă, nu ezitați
să cereți sfatul medicului sau farmacistului
înainte de a începe. În principiu, postul la
domiciliu este recomandat numai persoanelor
sănătoase.
9. Răsplătiți-vă pentru fiecare zi de post cu
o mică bucurie: un film, o piesă de teatru, un
buchet de flori.

FAMILIE

Respirație și
alimentație
prin metoda
Mazdaznan
Obiectivul alimentației Mazdaznan este de a deveni un om complet, iar
exercițiile simple de respirație sunt responsabile pentru hrana spirituală.
Mazdaznan - o filozofie de viață

Datoria omului pe Pământ este de a demonstra
prevalența
spiritului
asupra
materiei.
Mazdaznan reprezintă mai degrabă o filozofie
de viață, bazată pe o respirație și o alimentație
conștiente.
Cuvântul
are
următoarea
semnificație: “gândul care controlează totul”.
Pe lângă alimentația corectă, respirația corectă
joacă un rol esențial.

Alimentația conștientă limpezește
simțurile

Adepții acestui stil de viață nu consumă alimente
conservate și carne, însă ouăle și produsele
lactate sunt permise. În alimentația Mazdaznan,
două treimi dintre alimentele consumate sunt
formate din legume, și o treime din amidon,
grăsimi și proteine. Legumele nu trebuie fierte
în apă, ci sotate ușor în puțin unt. Dimineața
se recomandă respectarea unui regim de post,
datorită digestiei accentuate. Sunt permise însă
sucurile de fructe, deoarece sprijină digestia.
Potrivit adepților, metoda Mazdaznan îi
asigură omului tot ce este mai bun din
natură, sporindu-i astfel și puterea spirituală.
Alimentația sănătoasă ajută la creșterea forței,
la extinderea și adâncirea gândirii.
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Respirația corectă este hrana spirituală

Mișcarea Mazdaznan este străveche și își are
originile în rândul preoților din Persia, și a
profetului Zarathustra, care ar fi trăit între anii
1000 și 500 î.Chr. în Iranul arhaic. La începutul
secolului 20, Otto Hanisch a popularizat aceste
învățăminte și în Occident.

Exerciții utile

Un exercițiu de concentrare și creativitate
pentru inspirație: relaxați toți mușchii, ridicați
pieptul și mențineți poziția. Vârful limbii atinge
dinții de jos, ochii sunt îndreptați asupra unui
punct aflat la înălțimea ochilor. Inspirați adânc,
mențineți aerul timp de 20-30 de secunde, după
care expirați până la golirea plămânilor. Repetați
exercițiul de 3-5 ori, menținând de fiecare dată
aerul pentru câteva secunde în plus. Exercițiul
nu trebuie efectuat imediat după masă.
Un exercițiu potrivit împotriva stărilor de
greață și a problemelor sistemului circulator:
toți mușchii sunt relaxați, mențineți limba
în aceeași poziție descrisă mai sus. Expirați,
golind complet plămânii de aer. Așteptați 20
- 30 secunde înainte de a inspira, și abia apoi
umpleți plămânii cu aer. Repetați exercițiul de
3-5 ori.

FAMILIE

Criza vârstei
mijlocii
Problemele cu care se confruntă
persoanele care împlinesc 40 de ani

Multe persoane devin conștiente în
jurul acestei vârste că au trecut în
cea de-a doua decadă a vieții și
au o privire tot mai critică asupra
propriei persoane. În același timp,
sarcinile cresc în jurul acestei vârste.
La angajamentul profesional se
adaugă și grijile creșterii copiilor,
grijile privind proprii părinți, care
au îmbătrânit. Apar probleme de
sănătate, cum ar fi cancerul, demența,
iar responsabilitățile trebuie împărțite
cu ceilalți membri ai familiei. Se produce
schimbul de generații, care se resimte și
care, uneori, poate fi dureros.

Cum să rămâi în formă?

Aniversarea de 40 de ani nu ar trebui să constituie
o sursă de griji. Sfatul specialiștilor: încercați
să abordați problema în mod constructiv. Multe
persoane găsesc acum puterea necesară pentru
a face schimbările pe care le doreau, dar le tot
amânau. Pentru sănătate, ar fi găsirea timpului
necesar pentru mai multă mișcare, renunțarea
la obiceiurile alimentare nesănătoase, mai mult
timp dedicat relaxării.

Deci distracția trece pe locul doi...

Pericolul este în obiceiurile nesănătoase: când
consumăm preparate de tip fast-food sau pe
cele nesănătoase de la cantină, zi de zi.

Recomandări pentru persoanele sedentare

Nu are rost să vă faceți abonament la sală.
Începeți cu pași mici: urcați pe scări în loc să
luați liftul. Înlocuiți băuturile alcoolice cu cele
fără alcool și încercați să renunțați, din când în
când, la preparatele cu carne sau mezeluri. Nu
este vorba despre diete, ci despre schimbarea
obiceiurilor.
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Ce putem face în plus?

Pentru femeile peste 40 de ani, măsurile
preventive împotriva cancerului mamar sunt
foarte importante. După vârsta de 45 de
ani, bărbații ar trebui să se prezinte regulat
la controalele de prostată. De asemenea,
diagnosticarea timpurie a cancerului de colon
este importantă după vârsta de 50 de ani, atât
pentru bărbați, cât și femei.

Schimbări pentru propria sănătate

Alergați de 2-3 ori pe săptămână. Stabiliți întâlniri
cu un prieten la alergare, pentru a fi siguri că nu
găsiți nicio scuză să nu vă prezentați. Acordați
atenție alimentației sănătoase, consumați mai
multe legume și fructe în stare crudă, bogate
în vitamine, minerale și fibre vegetale. Sfârșitul
de săptămână trebuie dedicat relaxării: gătiți
ceva delicios, dar sănătos, și plecați în drumeții,
plimbări lungi în natură.

FAMILIE

Măceșele
- bogate în vitamina C

Nu multor soiuri de fructe le-au fost dedicate poezii, însă măceșul se
numără printre cele norocoase. Generații întregi de copii au învățat pe de
rost versurile de la mijlocul secolului 19, aparținând poetului Heinrich
Hoffmann despre „Omulețul din pădure“ care se acoperă cu mantia
purpurie, începând de la sfârșitul verii până iarna târziu, la marginile
pădurilor și în arboreți. Omulețul oval, micuț și rotunjit nu este altul decât
fructul comestibil al diferitelor soiuri de trandafiri: sălbatici, urcători sau
măceș, a căror tulpină poate atinge înălțimi de până la trei metri și care
înfloresc în luna iunie, în culori ce pot varia de la alb la roz.
Ceaiul de măceșe poate revigora un sistem
circulator obosit. Grecii din antichitate foloseau
fructele de măceș ca remediu, considerândule „fructe ale zeităților“. Cultura măceșului a
început cel mai probabil în Asia, în emisfera
nordică. Avem de-a face de fapt cu un pseudofruct, deoarece fructele propriu-zise sunt
semințele din interior. Substanțele valoroase
din interior se regăsesc în învelișul atrăgător al
acestor fructe sălbatice.

De ce sunt măceșele atât de sănătoase?

Cantitatea de vitamina C care se regăsește în
măceșe este depășită doar de cea din cătină.
De aceea, ceaiurile sau pelteaua de măceșe
este folosită cu succes pentru prevenirea
răcelilor. Fructele sunt benefice și împotriva
reumatismului și a febrei.
În plus, au un efect pozitiv asupra sistemului
imunitar, fapt datorat colorantului natural
roșu, licopina: aceasta ajută la formarea
vitaminei A în corp, care protejează
celulele împotriva radicalilor liberi și a
proceselor de îmbătrânire. Toamna,
când zilele devin mai scurte,
măceșele cresc buna dispoziție
prin
acțiunea
stimulatoare
asupra glandelor.
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Cum trebuie depozitate măceșele?

Măceșele proaspete ar trebui înghețate sau
procesate imediat, deoarece nu sunt foarte
rezistente la păstrare.
Recomandare de pregătire pentru peltea
și marmeladă: spălați și curățați de codițe
măceșele, lăsați-le la înmuiat în apă timp de
30 de minute, apoi treceți prin strecurătoare
pentru a reține semințele. Adăugați miere și
turnați în borcane. Preparatul obținut poate fi
păstrat în frigider timp de 14 zile. Procesați în
continuare cu suc de mere, lămâie și zahăr cu
gelatină, pentru a obține marmelada. Pentru
ceaiuri, uscați fructele pe un grilaj des, la
temperatură scăzută în cuptor.

FAMILIE

Febra la copii
- ce se ascunde în spatele ei?
Dacă observați o stare de oboseală și o
proastă dispoziție a copilului, acesta ar
putea suferi de o infecție însoțită de o
stare febrilă. Unii copii se plâng de dureri
de burtă, stări de greață, uneori chiar
și de vărsături, în timp ce alții prezintă
tuse, dureri de cap și de membre.
Copiii suferă mai frecvent de stări febrile
decât adulții

Febra mare este un indiciu clar al unei afecțiuni
- când temperatura organismului depășește
38,5°C.

Cauze frecvente ale febrei

Printre cauze se numără infecțiile vezicii
urinare, apendicită, bronșita, meningita, infecția
căilor respiratorii superioare, pneumonia,
infecții gastrice, otita, mononucleoza, infecții
virale (ex: anumite boli ale copilăriei).

Cum putem combate febra?

În cazul copiilor foarte mici se recomandă
administrarea medicamentelor sub formă de
supozitoare, siropuri sau granule solubile.
Folosirea siropurilor și a granulelor solubile se
recomandă copiilor mai mari. Ele trebuie dozate
în funcție de vârstă și de greutatea copilului.
Respectați indicațiile de dozare de pe ambalaj,
sau întrebați medicul sau farmacistul.

Când trebuie să vă adresați medicului?

Dacă starea febrilă durează peste 24 de ore,
se recomandă un consult medical. În cazul
sugarilor, febra poate fi singurul simptom al
prezenței unei afecțiuni.
Pediatrul trebuie consultat și în situațiile în
care febra nu scade în ciuda administrării de
supozitoare și medicamente antipiretice, iar
printre simptome se numără și diareea, dureri
abdominale, vărsături, erupții de piele etc.
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10 situații care necesită intervenția
medicului

În următoarele situații este posibil ca starea
febrilă să depășească valorile normale și să fie
necesar un consult medical:
• Când febra începe să pună organismul în
pericol
• Când organismul dă semne că nu reușește să
combată afecțiunea
• Când există alte indicii ale unei afecțiuni
severe
• Febra la nou-născuți înainte de luna a 3-a de
viață
• Când starea febrilă conduce la un refuz
prelungit al celui mic de a bea lichide
• Stare febrilă fără cauze detectabile care
durează mai mult de trei zile
• Febră mare (peste 40°C) care se menține mai
mult de o zi
• Stare febrilă care continuă în ciuda
tratamentului cu antibiotic
• Starea febrilă conduce la o stare prelungită
de oboseală și sfârșeală a organismului (așanumita “stare generală redusă”)
• În cazul în care, chiar dacă niciuna dintre
situațiile de mai sus nu se aplică, însă părinții
sunt în continuare îngrijorați.

FAMILIE

Buna purtare,
deloc întâmplătoare
Aproape cu fiecare generație de părinți, principiile de bună creștere
par să se schimbe radical. În timp ce, până nu de mult, opinia generală
părea să fie cea potrivit căreia copiii nu ar trebui inoculați cu influențele
părintești, un studiu recent a demonstrat că părinții par să pună din nou
preț pe principiile cu care au fost ei înșiși crescuți.
Buna purtare

Copiii deprind majoritatea comportamentelor,
observându-i pe adulți. Buna purtare nu este
o chestiune de noroc, ci ar trebui practicată în
primul rând de părinți. Așadar, rezultatele vor
întârzia să apară dacă le atrageți atenția celor
mici că nu folosesc formule precum „te rog”,
“mulțumesc” și “poftim”, când la rândul lor
părinții nu le folosesc.

Modelele părinților

Acceptarea formulelor de politețe și șansa de
a le introduce în propriul comportament crește
pentru copii atunci când aceștia le înțeleg
rostul. Copiii deprind repede că politețea le
crește probabilitatea de succes și este mai
apreciată de ceilalți. Iar bunele maniere la masă
au în primul rând avantaje igienice. Aceste
explicații sunt înțelese și de cei
foarte mici, mai ales atunci când
îi pot observa pe cei mari și
le pot imita purtarea. Copiii
care deprind formulele
de politețe în primii ani
de viață, vor fi mult mai
încrezători în ei.”
Iată
câteva
dintre
manierele pe care ar
trebui să le deprindă un
copil:
• Diferențierea dintre “al
meu” și “al tău”
• Salutul și răspunsul la salut
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• Spălarea mâinilor înaintea mesei și evitarea
jocului cu mâncarea
• Așteptarea la masă până când toți sunt serviți
și până când toți termină de mâncat
• Acoperirea gurii cu mâna atunci când cască
sau tușesc
• Folosirea formulelor de politețe “vă rog/te
rog” și “mulțumesc”
• Menținerea contactului vizual în timpul unei
discuții cu o altă persoană/alte persoane
• Respect față de plante și animale
• Deprinderea de a permite celorlalți să-și
termine de expus opiniile
• Deprinderea de a cere scuze în cazul
incidentelor neplăcute
• Diferența dintre „tu” și „dumneavoastră”
și folosirea formelor adecvate cu persoanele
adulte
• Oferirea locurilor persoanelor în
vârstă, celor cu probleme de
sănătate și copiilor mai mici,
în mijloacele de transport în
comun
• Deprinderea folosirii
corecte a tacâmurilor și
șervețelului
• Mâncatul fără zgomot
• Respectarea orelor
stabilite
• Purtarea de îmbrăcăminte curată

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!

Monica Maria Ardelean
Asist. univ. drd. UMFT Vasile Goldiș, Arad
Administrator/Farmacist diriginte Farmacia Medica Farm, Arad
Sărbătorile de iarnă se apropie. Care sunt
pericolele la care este supusă sănătatea
noastră în această perioadă, și cum ne putem
proteja de acestea?
Sărbătorile de iarnă constituite perioada cea
mai iubită de oamenii de pretutindeni, un prilej
de bucurie, de relaxare, dar și de excese.
Cele mai frecvente sunt cele alimentare,
când mâncăm după pofta inimii, ignorând
semnalele de sațietate pe care stomacul ni le
indică; consumul ridicat de grăsimi, dulciuri și
alcool din această perioadă complică destul de
mult situația.
Ar fi ideal să fim cât mai echilibrați,
respectând mesele principale ale zilei,
asociind mâncărurilor tradiționale cât mai
multe crudități, pentru un aport suplimentar
de enzime și fibre, care să susțină digestia. Nu
evitați consumul de murături, care sunt o bună
sursă de probiotice, cu rol esențial în reglarea
tranzitului intestinal.
Cum ne putem crește imunitatea?
Imunitatea este un sistem intricat și
interconectat, perfect capabil să funcționeze
și să acționeze în fața oricărui microb, cât
timp organismul este în stare de echilibru,
de sănătate. Vitaminele A, C și E vin în ajutor
datorită acțiunii puternic antiinflamatoare.
Vitaminele B6 și D susțin reacții biochimice ale
sistemului imunitar, iar seleniul și zincul au
proprietăți antivirale.
Protejați flora microbiană intestinală, cu un
aport constant de probiotice de calitate, fie
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prin consum de lactate, fie prin suplimente
alimentare certificate.
De asemenea, natura ne oferă o serie de agenți
fitoterapici putenici, cum ar fi echinaceea
sau ciupercile medicinale japoneze shiitake
și maitake, care de-a lungul timpului și-au
dovedit eficacitatea imuno-modulatoare pe un
număr mare de patologii.
Acestea sunt printre cele mai populare opțiuni
cunoscute de către pacienți, însă adevărul
este că nu există o formulă universal valabilă.
Soluția ideală o putem construi împreună cu
un specialist în sănătate, ținând cont de toate
nevoile individuale.
Ce putem face pentru a ne feri de răceală?
Funcționarea optimă a sistemului imunitar
este condiționată de trei factori pe care
putem să îi controlăm cu succes: alimentația
sănătoasă,
igiena
corespunzătoare,
și
stimularea imunității.
O alimentație echilibrată asigură organismului
nutrienți de bună calitate, astfel încât acesta
să își exercite funcțiile la capacitate maximă.
Imunitatea este capacitatea de apărare
specifică organismului uman, care este
„antrenat” să identifice agenții patogeni și să
îi distrugă.
Aceștia devin dăunători doar odată intrați în
corp. Crearea unei bariere suplimentare, pe
lângă cele anatomice (pielea, mucoasele sau
lacrimile), diminuează riscul unei infecții.
Igiena corespunzătoare, cum ar fi spălarea
mâinilor, reduce riscul de infecții ale tractului

respirator cu până la 21%, iar în cazul
afecțiunilor digestive procentul crește până
la 57%. Foarte utile sunt batistele de unică
folosință și gelurile antibacteriene. Conform
ultimelor studii, unele bacterii eliminate prin
tuse ori strănut pot să „călătorească” până la
4 metri și să supraviețuiască în aer până la 45
de minute de la expulzare. Este important să
ne protejăm propria sănătate, dar și pe a celor
din jur.
Partea de prevenție ar trebui lăsată în seama
specialiștilor, și mă refer aici atât la medicii
de familie, prin campaniile de vaccinare, cât
și a farmaciștilor, ce pot să ofere consiliere și
sfaturi personalizate pacientului, ținând cont
de nevoile acestuia. Este foarte important de
reținut că indiferent de tratamentul ales este
nevoie de consecvență pentru a obține și a
păstra rezultate.
Frigul afectează mobilitatea articulațiilor. Ce
sfaturi ne puteți da?
Durerea ce însoțește afecțiunile osteoarticulare poate să devină problematică în
perioadele reci sau cu umiditate ridicată.
Un rol important în managementul durerii
este căldura. Trebuie acordată o atenție
sporită extremităților corpului (cap, mâini,
picioare), care sunt zonele pe unde se pierde
cel mai ușor căldura corporală, și să purtăm
îmbrăcăminte adecvată. Este mai eficient să
îmbrăcăm mai multe straturi de haine subțiri,
care „blochează” căldura, decât o singură
piesă vestimentară mai groasă.
Administrarea de antiinflamatoare orale se
face doar pentru perioade scurte de timp
și marea lor majoritate sunt cu prescripție
medicală. Există însă produse precum
MSM sau Boswelia, care administrate pe
termen lung, reduc frecvența și intensitatea
episoadelor dureroase.
De asemenea, exercițiile ușoare tind să reducă
durerea și să îmbunătățească flexibilitatea
articulațiilor.
Sărbătorile de iarnă pot fi și stresante pentru
organism. Ce recomandări aveți?
Există un colind care spune că este perioada cea
mai minunată din an, și așa este! Nu ar trebui
să fim stresați, dimpotrivă, dar grijile cotidiene
nu ne ocolesc și pot fi chiar copleșitoare în
această perioadă. Cel mai bun sfat ar fi să ne
sa ne bucurăm alături de cei dragi de tot ce
am realizat pe parcursul acestui an. Dacă nici
asta nu ne alungă temerile, fitoterapia poate

fi un prieten de nădejde, dar cu precauție.
Dacă teiul completează cu succes tradiționala
scorțișoară, sunătoarea poate influența
acțiunea terapeutică a unor medicamente deja
utilizate. De aceea, este important să cerem
înainte părerea specialistului în farmacie.
De obicei, în perioada sărbătorilor, copiii
primesc foarte multe dulciuri. Cum putem să
avem grijă de sănătatea copiilor?
Echilibrul este cheia succesului. Într-o perioadă
în care suntem înconjurați de tentații dulci,
trebuie păstrate mesele principale, calitativ și
cantitativ, iar dulciurile pot să completeze una
dintre acestea ca desert, nu ca recompensă.
De asemenea, de preferat să fie consumate în
prima parte a zilei, pentru a consuma aportul
de energie furnizat de glucoză și a nu perturba
odihna de seară. Igiena dentară ar fi un alt
aspect important, periajul dentar după dulce
fiind foarte important pentru dezvoltarea
sănătoasă a dentiției copilului.
Îngrijirea corpului trebuie să fie o prioritate
în această perioadă. Ce le recomandați celor
care vă vizitează farmacia?
Îngrijirea corpului ar trebui să fie o prioritate
pe toată durata anului. Pielea are două nevoi
majore: hidratarea, prin care își reface
necesarul de apă, și nutriția, prin aportul
de micronutrienți care o mențin sănătoasă.
Perioada iernii, cu temperaturi joase, o
expune la deshidratare severă și la agresiuni
excesive, iar pielea sensibilă are nevoie de
îngrijire specială. Acordați o atenție deosebită
îngrijirii pielii în această perioadă, utilizând
game de produse care să satisfacă nevoile
dumneavoastră specifice.
Un mesaj de sărbători pentru cei care vă
vizitează farmacia.
Farmacia funcționează din anul 2002 și, de
atunci, comunitatea de pacienți s-a dezvoltat
constant, iar relația pacient-farmacist a
evoluat: le-am cunoscut problemele de
sănătate, dar și familiile; le-am fost alături cu
sfaturi și ne-am bucurat pentru reușitele lor.
Cu cea mai mare sinceritate, în numele
întregului colectiv, le dorim sărbători cu
sănătate și bucurii, alături de cei dragi. Vom
fi mereu alături de ei și ne vom strădui la fel
de mult ca și până acum să fim cei mai buni
profesioniști în sănătate.
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Incompatibilitatea
alimentară
Suferiți deseori de crampe abdominale sau alte disconforturi digestive?
Aveți deseori atacuri de tuse, eczeme sau bășici? Simptome asemănătoare
pot fi provocate de diferite forme de intoleranță alimentară.
Ce înseamnă incompatibilitatea
alimentară?

Incompatibilitatea alimentară este un termen
general folosit pentru toate reacțiile nedorite
care apar după consumul anumitor alimente.
Din păcate, incompatibilitatea alimentară este
deseori confundată cu intoleranța alimentară,
fapt care îngreunează distincția celor 2 termeni.

Termeni

Următorii termeni trebuie diferențiați când ne
referim la incompatibilitățile alimentare:
• Alergii alimentare: sistemul imunitar
reacționează printr-o reacție de apărare
împotriva anumitor ingrediente din conținut,
care în cazul persoanelor sănătoase nu
provoacă nicio reacție
• Intoleranțe alimentare: spre deosebire de
alergiile la alimente, nu poate fi demonstrat
niciun mecanism imunologic
• În cazul carenței de enzime, organismul se
confruntă cu lipsa unei proteine sau funcționarea
doar limitată a acesteia; enzima este necesară
pentru digestia anumitor ingrediente din
alimente, fiind folosită pentru descompunere în
intestin și în sânge pentru metabolizare.
• Pseudoalergiile se deosebesc de alergiile
reale, transmițătorii (precum histamina)
fiind activați nu de sistemul imunitar, ci de
alimentul în sine.

Simptomele incompatibilității
alimentare

Iată câteva dintre cele mai frecvente
simptome:
• Tractul digestiv: crampe abdominale,
balonări, stare de rău, diaree
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• Piele: mâncărimi, pete roșii, eczeme, senzații
de arsură și inflamare a mucoasei cavității
bucale
• Căi respiratorii: nas înfundat, strănuturi,
ochi lăcrimoși; în cele mai grave cazuri, există
pericolul unui șoc anafilactic, urmat rapid de
incapacitate respiratorie

Incompatibilități alergice și nealergice

Alergiile pot fi provocate de cantități
minime de produse consumate, iar reacțiile
incompatibilităților sunt suportabile. Astfel, o
persoană alergică la lapte nu va putea consuma
deloc lapte, în timp ce o persoană cu intoleranță
la lactoză va putea consuma cantități mici de
lapte fără a semnala reacții semnificative.
În plus, alergiile apar în cazul tuturor celor
afectați după un anumit interval regulat, în timp
funcția enzimelor fiind afectată la intensități
diferite, de la o persoană la alta.

AFECȚIUNI

Află totul despre
magneziu
Magneziul influențează transmiterea semnalelor de la nervi la mușchi,
eliberarea adrenalinei și mineralizarea oaselor. În calitate de inhibitor al
coagulării sângelui, magneziul poate preîntâmpina apariția trombozelor
(cheaguri de sânge). Aproximativ 60% din magneziul din corp se află în
oase, restul în diferite organe și țesuturi. Când corpul este alimentat cu
prea puțin magneziu, începe să consume din rezervele disponibile.
Doza zilnică și consumul de magneziu

Doza zilnică recomandată este de 350mg, și
o puteți găsi în cantitățile de alimente de mai
jos: 60g tărâțe de grâu, 75g semințe de floarea
soarelui, 200g fasole, 200g nuci, 250g fulgi de
ovăz, 500g spanac, 1200g carne. Cele mai bune
surse de magneziu sunt nucile, semințele și
cerealele integrale.

Simptomele deficitului de magneziu

Simptomele clasice sunt crampele musculare,
stări de neliniște, tremur, probleme circulatorii.
Consumul de alcool, tratamentul cu anumite
medicamente afectează nivelul normal al
magneziului. În aceste situații, se recomandă
suplimentarea dozei de magneziu consumat.
Diferitele tulburări nervoase, anxietăți sau
depresii pot fi declanșate sau agravate de
deficitul de magneziu.

Numărul mare de stări de disconfort se explică
prin rolurile nenumărate pe care magneziul le
joacă în diferitele procese de metabolism din corp.

Excesul de magneziu

Doar administrarea directă în vasele de sânge duce
la excesul de magneziu. În astfel de situații, apar
fenomenele de paralizie, fiind afectate atât respirația
cât și reglarea presiunii arteriale. În cazuri extreme
este posibilă chiar și intrarea în comă.

Acțiunea magneziului

Magneziul
protejează
corpul
împotriva
tulburărilor de ritm cardiac și îmbunătățește
performanța inimii. Crampele musculare sunt
tratate cu succes cu preparate de magneziu,
care sunt prescrise și pentru contracțiile înainte
de termen în timpul sarcinii.
Magneziul tratează și tulburările circulatorii,
prin dilatarea vaselor de sânge, îmbunătățirea
fluidității, fapt ce crește cantitatea de sânge
care ajunge în țesuturi. În preparatele care
acționează ca inhibitori acizi, magneziul ajută
împotriva ulcerului gastric.

Tratarea deficitului de magneziu

Pentru
a
îmbunătăți
valorificarea
magneziului se recomandă relaționarea cu
acidul orotic. Având în vedere că și acidul
orotic este foarte important în realizarea
metabolismului, împreună cu magneziul
formează un factor de protecție
suplimentară.
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De ce ascultă
bărbații doar
pe jumătate?
În timp ce ea discută la telefon cu o prietenă, îi poate schimba scutecul
celui mic, poate pregăti o cafea sau poate mătura în ritmuri de samba. În
timp ce el privește la televizor, poate cel mult să bată ritmul cu piciorul.
Rugămintea «dragă, du și tu gunoiul!» îl lasă fără nicio reacție și pare
că nu ascultă niciodată. Creierul lui nu pare să poată procesa mai multe
lucruri concomitent.
Spre deosebire de bărbați, femeile reușesc
să rezolve mai multe lucruri în același timp,
deoarece creierul femeilor dispune de mai
multe conexiuni între cele două jumătăți. Așa
se explică de ce femeile reușesc să asculte și
să vorbească în același timp.
Teză: femeile vorbesc pentru a întreține o relație.
Bărbații vorbesc pentru a transmite
informații. Un alt motiv posibil:
bărbații se concentrează
mai mult asupra celui
mai important aspect al
comunicării, în timp
ce femeile dezvoltă
mai multă fantezie
în timpul ascultării.

Demonstrat
științific

Atunci
când
bărbații ascultă,
este
activă
o
singură jumătate a
creierului.
Centrul de vorbire se
limitează în jumătatea
stângă,
rațională
a
creierului, cea responsabilă
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pentru aspectele logice. Doar aici este
procesată informația auzită. Acesta este
rezultatul cercetătorilor din cadrul Universității
din Chicago.
Când femeile vorbesc, este activă și jumătatea
emoțională a creierului, jumătatea dreaptă.
În plus, studiile efectuate în Statele Unite ale
Americii au arătat că femeile folosesc
de două ori mai multe cuvinte
decât bărbații pe parcursul
unei zile, respectiv 23.000
de cuvinte.
Însă
tăcerea
la
sfârșitul unei zile
are
un
motiv
concret:
atunci
când un bărbat
încearcă să se
relaxeze după o zi
de lucru stresantă,
jumătatea
creierului folosită pentru
ascultare și vorbire
se oprește temporar
din funcționare.
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Interpretarea
corectă a
semnelor
corpului
Tenul palid, părul lipsit de strălucire,
colțurile uscate ale buzelor, unghiile fragile
spun multe despre carențele și bolile cu care se
confruntă corpul nostru.
Ten palid

Persoanelor cu tenul palid li se recomandă să
petreacă mai mult timp în aer liber, dar paloarea
prelungită a pielii poate indica o tulburare organică.
Cauzele ar putea să constea într-o tensiune
arterială prea mică, anemie, hemoragie sau ulcer
duodenal. Colorarea pielii în galben indică icter.

Colțurile uscate ale gurii

Inflamațiile colțurilor gurii, însoțite de roșeață
și iritare, sunt greu de suportat și se vindecă
greu. Pot fi provocate de ciuperci, bacterii sau
viruși, sau din cauza umezirii buzelor cu limba.
Uneori, cauza buzelor crăpate poate consta
într-o carență de fier sau de vitamine.
Persoanele care suferă mereu de buze crăpate
ar trebui să consulte medicul.

Ochii de culoare galbenă

Dacă ochii sunt galbeni, ar putea fi hepatită,
ciroză hepatică, cancer pancreatic. Consultați
imediat medicul de familie.

Unghii decolorate sau deformate

Unghiile cu creștere neregulată apar deseori
după o perioadă de boală. Petele sau dungile
albe sunt inofensive și rareori sunt provocate de
infecții fungice. Unghiile mate, aproape complet
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albe, pot indica o afecțiune hepatică, iar cele
puternic curbate arată lipsa oxigenului din corp.

Fir de păr subțire și căderi de păr

Stresul continuu poate afecta părul, transformându-l
într-unul lipsit de strălucire și fragil. Cauzele pot
consta în schimbări hormonale, hipofuncția glandei
tiroide, dar și o lipsă de elemente care alcătuiesc
părul, cum ar fi zincul, fierul, cuprul, biotina și
proteine. Lipsa substanțelor nutritive poate fi
stabilită cu ajutorul unui test de sânge.

Limba încărcată

Limba încărcată este normală până la un anumit
punct, fiind cauzată de cele mai multe ori de
resturi alimentare și germeni inofensivi, putând
fi spălată cu o racletă pentru limbă. Stratul alb
și gros este însă un indiciu al unei infecții sau a
unei ciuperci bucale, care se poate transforma
în puncte roșii, dureroase.
Deși inestetică, este inofensivă așa-numita
limbă neagră păroasă. Aceasta se manifestă prin
elongarea și colorarea în verde închis sau chiar
în negru a papilelor. Starea este cauzată de o
modificare a florei bucale, fie prin administrarea
de antibiotice sau a lipsei de niacină. Poate
fi remediată printr-o racletă de limbă sau
mestecarea bomboanelor cu vitamina C.

AFECȚIUNI

Aftele

- tratament și prevenție
Aftele sunt leziuni ale mucoasei din cavitatea bucală, dureroase, de formă
ovală, cu apariție acută, de dimensiunea unui bob de linte. Ele pot să apară
individual, sau în număr mai mare, pe mucoasa cavității bucale sau la
marginea limbii, iar uneori chiar în zona faringelui. Aftele se vindecă, fără
a forma cicatrice, în circa 10-14 zile.
Aftele și apariția acestora

Aftele ar reprezenta reacția sistemului imunitar
la anumiți factori. S-a constatat apariția unui
număr mai mare de afte după consumul
de alune, fructe citrice sau administrarea
de medicamente. Și dereglările hormonale
condiționate de ciclu sau situațiile încărcate
emoțional pot conduce la apariția aftelor.
Aftele recurente sunt favorizate de traume
locale sau hipersensibilitate, și debutează după
pubertate. Aftele recurente neinfecțioase se
împart în 2 categorii:
• Ulcere aftoase minore
- reprezintă 80% din cazuri, simptomele sunt
minore, apar la adolescenți și adulți tineri,
reapar regulat la intervale de 1-4 luni, se
vindecă în 1-7 zile, fără cicatrici
• Ulcere aftoase majore
- sunt mai mari, mai dureroase, durează mai
mult și recurența este mai mare, se vindecă
greu (10-14 zile), se pot vindeca fără cicatrici

Tratarea aftelor

Pe lângă administrarea analgezicelor, o igienă
atentă a cavității bucale este foarte importantă.
Iată câteva exemple:
• Clătirea cavității bucale cu arnică, nalbă,
salvie sau mușețel
• Tincturi din extract de rădăcină de rubarbă
sau smirnă
• Mestecarea de afine

Tratarea aftelor cu remedii naturiste

Gargara cu apă de argilă și infuzia de
gălbenele, coada șoricelului, salvie,
crețișoara, busuioc, propolis și cimbrișor -
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sunt remedii naturiste eficiente în aftele bucale.
Pentru reducerea locală a durerilor se pot folosi
creme sau geluri, care pot fi aplicate direct pe
afte și care au mai puține efecte secundare
decât analgezicele. Împotriva aftelor mici, este
de efect lingerea unui cub de gheață. Consumul
alimentelor puternic sărate sau îndulcite,
acutizează durerea, în timp ce laptele reduce
senzația de disconfort.

Prevenirea apariției aftelor

Reduceți consumul de alune sau fructe
citrice și întăriți-vă sistemul imunitar printr-o
alimentație bogată în vitamine.
Apariția aftelor poate fi evitată în cazul în care
se folosește pe o perioadă mai lungă de timp
pasta de dinți medicinală, care are în conținut
ulei de portocale și glicerină.

AFECȚIUNI

Exerciții de
relaxare împotriva
durerilor
menstruale
Aproximativ jumătate din femei suferă de dureri de spate și abdomen în
timpul menstruației. Aceste dureri pot fi combătute prin mijloace naturale,
cum ar fi sticlele cu apă caldă. Uneori însă, exercițiile fizice pot fi de ajutor
pentru ameliorarea stării generale. Vă prezentăm mai jos cinci exerciții
menite să vă asigure o stare mai bună în zilele menstruației.
Exercițiul 1

Sprijiniți-vă în mâini și genunchi, lăsați capul
să atârne și curbați spatele în sus. Inspirați și
expirați. Mențineți poziția timp de cinci minute.

Exercițiul 2

Întindeți încet capul în sus și curbați coloana în
jos. Mențineți poziția timp de două minute.

Exercițiul 3

Așezați-vă pe spate și ridicați picioarele,
întinzându-le. Ridicați bazinul și așezați o
pernă sub bazin. Coborâți din nou bazinul.
Gâtul, umerii și brațele sunt relaxate pe
podea. Întindeți picioarele în sus și mențineți.
Rămâneți în poziția aceasta timp de câteva
minute și respirați profund.

Exercițiul 4

Așezați-vă pe spate. Aduceți picioarele îndoite
la piept și cuprindeți-le cu brațele. Rotiți-vă
ușor spre dreapta și spre stânga, inspirați și
expirați.

Exercițiul 5

Așezați-vă pe burtă, întindeți brațul
drept în prelungirea corpului și capul
pe braț. Îndoiți piciorul stâng și
aduceți genunchiul cât mai aproape
de corp, până când poziția este
comodă. Mențineți poziția câteva
minute și respirați adânc. Înainte
de ridicare, întindeți-vă.

AFECȚIUNI

Anexita
Ce este anexita?

Anexita afectează în special femeile
active sexual cu vârsta cuprinsă între
15-25 ani. În această grupă de vârstă,
procentul estimat al femeilor afectate
este de 1-2%.
O frecvență mai mare se înregistrează
în rândul femeilor fumătoare, a
celor cu mulți parteneri sexuali,
purtătoarelor de spirală contraceptivă,
pacientelor expuse spălăturilor vaginale
și chiuretajelor.

Cum se instalează anexita?

Cea mai frecventă cauză este infecția de natură
bacteriană. Germenii pot pătrunde în trompele
uterine sau ovare pe trei căi: ascendent prin
vagin, descendent de la organele învecinate
(cum ar fi apendicele) sau hematogen, prin
sânge.

Diagnostic și complicații

În funcție de evoluția bolii se descriu două forme
de anexită: acută și cronică. Printre simptomele
tipice ale anexitei, care pot apărea împreună
sau separat, se numără:
• Anexita acută: cele mai frecvente sunt
durerile puternice în abdomenul inferior și
febra de peste 38°C. Abdomenul este încordat
la palpare. De asemenea, sunt posibile secreții
vaginale cu miros neplăcut, stări de greață,
tulburări de defecație sau tulburări menstruale.
Uneori apar și dureri în timpul micțiunii.
• Anexita cronică: Atunci când infecția acută
nu se vindecă, simptomele se pot menține luni
sau chiar ani de zile. Pacientele resimt dureri
în pelvis, dureri de spate, în special în timpul
contactului sexual, tulburări menstruale,
constipații, reducerea performanței generale,
oboseala și scăderea apetitului.
În cazul stadiului acut, complicațiile pot consta
în extinderea infecției și la organele învecinate,
precum apendicele și peritoneul, stare
care poate pune în pericol viața pacientelor
(abdomen acut).
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Tratament

Tratamentul presupune repaus la pat,
administrarea de antibiotic împotriva unei game
extinse de germeni și administrarea de perfuzii.
Pot fi administrate și medicamente cu efect
antiinflamator. Așezarea unei comprese reci
pe abdomenul inferior poate calma durerile.
Este importantă o hidratare suficientă și golirea
regulată a vezicii și a colonului. Se recomandă
evitarea contactelor sexuale și tratarea
partenerului, dacă este cazul. De asemenea, se
interzice fumatul în timpul tratamentului.
Odată depășită faza acută, fapt verificat prin
test de sânge, poate începe tratamentul
cu împachetări termale pentru stimularea
circulației sângelui. Pacientelor li se recomandă
controale regulate.

Prevenție

Este importantă menținerea unui echilibru al
florei vaginale (evitarea folosirii exagerate a
sprayurilor intime). De asemenea, se recomandă
o alimentație sănătoasă, multă mișcare în aer
liber și evitarea fumatului. De asemenea, în
perioadele reci, picioarele și pelvisul trebuie
menținute calde și îmbrăcămintea umedă
trebuie imediat schimbată.

ÎNGRIJIRE

Cardamom pentru
un stomac
liniștit
Pe lângă șofran și vanilie, cardamomul
se numără printre cele mai costisitoare
condimente din lume. Cardamomul face
parte din aceeași familie de plante ca ghimbirul
și este foarte apreciat în bucătăria asiatică, unde
este folosit pentru condimentarea preparatelor picante, dar și în cafea sau
ceaiuri. În Europa, cardamomul este folosit cu precădere în sezonul rece,
pentru condimentarea turtei dulci și a vinului fiert.
Condimentul cardamom

Cardamomul verde și negru sunt folosite
drept condimente, însă în preparate diferite.
Condimentul cardamom este obținut din
semințele plantei și parțial din fructele uscate.
Semințele de cardamom conțin uleiuri eterice,
care conferă condimentului aroma specifică.

Cardamom verde și negru

Cardamomul verde are un gust dulceag-picant.
Aroma lui este mult mai volatilă, fapt pentru
care ar trebui să optați pentru capsule de
cardamom în locul condimentului deja măcinat.
Cardamomul verde este folosit în preparatele
indiene, în ceaiuri și cafele, dar și în preparate
dulci.
Cardamomul negru are o aromă mai degrabă
amară, de aceea este rareori folosit în preparate
dulci și mai degrabă în cele sărate, în special în
cele cu carne.

Acțiunea cardamomului

Semințele de cardamom conțin uleiuri eterice
care influențează pozitiv sănătatea. Cardamomul
are proprietăți benefice asupra stomacului
și intestinelor, deoarece stimulează digestia,

34

combate balonările, crampele și durerile de
stomac. Ceaiul de cardamom este recomandat
dacă suferiți de dureri de stomac.
De asemenea, cardamomul poate combate
și mirosul neplăcut al gurii. În unele culturi,
cardamomul este mestecat după consumul de
băuturi alcoolice sau pentru a ascunde mirosul
de usturoi. În țările arabe, cardamomul este
mestecat și pentru proprietățile benefice pentru
care le are asupra stării de spirit și pentru cele
afrodisiace.

Dozarea și folosirea cardamomului

Cardamomul negru se adaugă preparatelor cu
carne, orez și legume, dezvoltându-și aroma în
contact cu căldura. Așadar, ar trebui adăugat în
preparate cât mai devreme, în timpul pregătirii.
Cardamomul verde este folosit în preparate
picante, cum ar fi masala, dar și în ceaiuri și
cafea. Prin adăugarea de cardamom, preparatele
sunt mai ușor de digerat. În Europa, cardamomul
este asociat cu sezonul rece și sărbătorile de
Crăciun, fiind nelipsit din rețetele de turtă dulce
și vin fiert.

ÎNGRIJIRE

De ce
plângem
când
tăiem
ceapă?
Atunci când tăiem ceapă, cele două substanțe
întră în contact, enzima separă aminoacidul
de unde rezultă substanța iritantă pentru ochi,
care la rândul lor lăcrimează pentru a elimina
substanța iritantă.

Ce putem face?

• Încercați să tăiați ceapa stând jos. Aerul se
ridică perpendicular, iar din poziția șezut puteți
evita gazul emanat de ceapă.
• Așezați ceapa decojită în apă rece, tăiați pe
jumătate, așezați apoi pe tocător și începeți
să tăiați ambele jumătăți longitudinal și
apoi transversal. Puteți scăpa de mirosul
de ceapă de pe mâini și ustensile prin
clătirea cu apă rece înainte și după
ce ați tăiat ceapa. Pentru a scăpa
de mirosul neplăcut din gură după
ce ați mâncat ceapă, încercați
să mestecați câteva frunze de
pătrunjel.

Efectul benefic al cepei

Substanțele „înțepătoare” din
ceapă au și un motiv biologic:
țin dăunătorii la distanță.
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Fiecare dintre noi a tăiat măcar o
dată în viață o ceapă și a trăit pe
propria piele experiența aceasta
– ochi care lăcrimează și se
înroșesc, iar nasul care curge.
Probabil că v-ați întrebat mereu
de ce apare această reacție. Atât
timp cât ceapa nu este decojită, nu
părem să avem nicio problemă.
De îndată ce îndepărtăm cojile,
din ceapă este emanat un gaz
care ne irită ochii. Fiecare celulă
a cepei conține două legături.
În celulele din stratul extern se
regăsesc aminoacizi cu conținut
de sulf, așa-numitul Iso-Alliin. În
celulele din interior se regăsește
enzima alinaza.
Astfel, ceapa este sigură împotriva șoarecilor,
potrivit teoriilor oamenilor de știință. Ceapa are,
de asemenea, efecte benefice împotriva răcelilor
și a febrei. Are efect antibacterian, inhibă
infecțiile, are efect diuretic și calmează durerile.

ÎNGRIJIRE

Masajul

- relaxare fizică și psihică
Masajele au fost folosite în scopuri terapeutice în numeroase culturi, din
cele mai vechi timpuri. Varietatea de tehnici de masaj existentă în prezent
este cu adevărat impresionantă.
Acțiunea masajelor

Pielea, musculatura și țesutul
conjunctiv sunt influențate
mecanic,
sub
efectul
presiunii, întinderii sau
tracțiunii. Prin diferitele
mișcări pe care le
aplică maseurul este
stimulată circulația
la nivelul pielii și
a musculaturii. În
plus, este stimulat
metabolismul celular
la nivelul țesuturilor,
tensiunea și pulsul
scad, iar masarea pielii
și a musculaturii are un
efect relaxant. Contracțiile
musculare pot fi diminuate cu
ajutorul masajului, care poate calma
și anumite dureri.

Când este recomandat masajul?

• Dureri de spate și contracții în zona spatelui
(dacă suferiți de dureri de spate, prezentațivă mai întâi la medic pentru stabilirea
diagnosticului și adresați-vă ulterior unui
fizioterapeut calificat)
• Probleme de circulație
• Stres psihic
Masajul este cu atât mai eficient dacă este
precedat de o baie caldă, o ședință la saună sau
prin împachetări cu argilă.

Când nu este recomandat masajul?

În general, masajele nu sunt recomandate
atunci când organismul se confruntă cu o infecție
acută. În prezența unei infecții, organismul este
supus deja unui factor de stres, iar masajul ar
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presupune suprasolicitarea corpului
și ar înrăutăți tabloul clinic.
Masajul ar trebui evitat și
în cazul bolilor de piele.
Prin contactul zonei
afectate cu uleiul de
masaj, starea s-ar
putea înrăutăți. De
asemenea, masajul
în timpul sarcinii
este permis numai
după
consultarea
medicului ginecolog,
pentru a stabili formele
de masaj potrivite.
În plus, în cazul în care
vă confruntați cu leziuni și
răni deschise, evitați masajele
până la vindecare. Aplicarea de
presiune asupra unui țesut deja traumatizat
poate înrăutăți starea acestuia și poate fi
contraproductiv.

Sfaturi pentru un masaj relaxant

Încercați să creați o atmosferă calmă, alegeți o
muzică potrivită, aprindeți câteva lumânări.
Iată alte câteva sfaturi care v-ar putea fi de
ajutor:
• Părțile corpului care nu sunt masate în acel
moment trebuie acoperite cu un prosop pentru
a nu se răci
• Înainte de aplicarea pe piele, încălziți uleiul
în palme, altfel contactul cu uleiul rece va fi
neplăcut
• Masați întotdeauna în direcția inimii. Spre
exemplu, în cazul picioarelor, de jos spre șolduri
și nu invers

ÎNGRIJIRE

Cariile la copii
- cariile dinților de lapte

Frecvența cariilor la copii – începând cu al doilea an de viață – este în
continuă creștere. Cauza principală constă în consumul de băuturi dulci –
ceaiuri, sucuri de fructe și băuturi răcoritoare care le sunt oferite copiilor
în biberoane. Începând de la cariile dinților incisivi, aceste obiceiuri
alimentare ajung să afecteze toți dinții de lapte. Procesul de apariție a
cariilor este și mai rapid în cazul consumului de sucuri de fructe, deoarece
acizii din fructe atacă suprafața dinților, facilitând prinderea bacteriilor
care declanșează cariile.
Cariile sunt detectate de cele mai multe
ori prea târziu

Dat fiind faptul că mamele nu detectează de
la bun început schimbările suferite de dinți
în materie de asprime, acestea se adresează
stomatologului
prea
târziu.
Intervenția
stomatologică este foarte stresantă pentru
pacienții până în anii 3-4 de viață. Astfel că de
cele mai multe ori se recurge la anestezii, fapt
care implică mai mult personal și costuri mai
mari, dar și riscuri medicale pentru cei mici.
Dacă însă cariile sunt atât de avansate sau au
cauzat procese purulente, dinții de lapte trebuie
extrași.

Pentru reluarea funcției masticației și de
vorbire, pentru evitarea poziției incorecte a
dinților și pentru a evita stresul psihic, se
poate recurge la proteze dentare încă din anii
preșcolari.

Cauza principală: băuturile dulci

Frecvența cariilor este undeva între 5 și 20%,
observându-se o creștere ca urmare a ofertei
tot mai bogate de sucuri cu conținut de zahăr.
Cariile pot fi evitate, dacă mamele aleg să le
ofere celor mici în biberoane băuturi precum:
ceai neîndulcit, apă plată sau lapte. Consumul
de alimente și băuturi cu conținut de zahăr
poate fi menținut dacă are loc în timpul celor
trei mese principale, însă gustările dulci dintre
mese ar trebui refuzate cu strictețe.

Preîntâmpinarea cariilor la copii

Imediat după apariția primilor dinți, se
recomandă periajul o dată pe zi, seara,
înainte de a merge la culcare, cu o pastă
de dinți cu conținut de fluor (cantitatea de
pastă de dinți nu trebuie să depășească
dimensiunea unui bob de mazăre).
Începând din al doilea an de viață,
numărul periajelor zilnice trebuie
să crească la două. În plus, se
recomandă o vizită la medicul
stomatolog începând cu primul an de
viață pentru a permite identificarea
la timp a cariilor și soluționarea fără
probleme a acestora.

ÎNGRIJIRE

Efectele benefice
ale căldurii
împotriva
durerilor
Căldura are efect calmant, poate relaxa, stimula procesele metabolice,
îmbunătățește circulația, stimulează sistemul imunitar și alină durerile. Pe
cât de variate sunt efectele căldurii, pe atât de numeroase sunt și formele
de aplicare. Cea mai simplă metodă este împăturirea corpului cu prosoape
calde. Sunt foarte apreciate și săculețele cu boabe de cereale, cu sâmburi
de cireșe care pot fi încălzite în cuptor sau în cuptorul cu microunde.
Căldura împotriva durerii

În cazul durerilor acute de spate, a mușchilor
tensionați, a articulațiilor dureroase, căldura
poate fi foarte eficientă: folosiți mai multe
prosoape pentru a forma o cuvă. Turnați apoi
apă fierbinte în cuva formată și aplicați apoi
prosoapele pe locul dureros.

Împachetări cu nămol și băi fierbinți

Împachetările și băile de nămol sunt folosite
de mulți ani în tratarea durerilor. Pot fi aplicate
local sau general, la nivelul întregului corp.
Razele infraroșii sunt folosite deseori în cazul
infecțiilor. Unele metode presupun și folosirea
ultrasunetelor care provoacă încălzirea
țesutului prin oscilațiile mecanice.

Cum acționează căldura?

Organismul își reglează temperatura prin
mecanisme complicate. Când temperatura
ambientală este scăzută, organismul încearcă
să reducă la minim pierderea căldurii în
organism, reducând circulația sângelui.
Mâinile și picioarele sunt primele care resimt
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temperaturile scăzute. Când căldura este
aplicată din exterior, este stimulată circulația
sângelui la nivelul pielii și a celorlalte țesuturi.
Stimularea circulației sângelui conduce
concomitent la o creștere a proceselor
metabolice. Țesuturile sunt alimentate mai bine
cu oxigen și nutrienți, iar produșii metabolici
sunt eliminați mai repede. Inclusiv sistemul
imunitar este stimulat. Datorită circulației
mai bune a sângelui, celulele imunitare ajung
mai repede la țesutul afectat. Căldura ajută
la relaxarea mușchilor, a tendoanelor și
ligamentelor și alină astfel eventualele dureri
acumulate.

Nu și în cazul infecțiilor!

Căldura nu este recomandată împotriva
durerilor. În cazul durerilor provocate de o
infecție, căldura ar putea avea exact opusul
efectului dorit, deoarece căldura poate stimula
evoluția infecțiilor. Persoanele care nu sunt
sigure în ce măsură un tratament cu căldura
le-ar putea fi benefic, ar trebuie să se adreseze
mai întâi medicului.

ÎNGRIJIRE

Sănătatea dinților
- mai mult decât dinți sănătoși

Problemele gingivale și dentare pot influența riscul apariției de boli,
dar și a nașterilor premature. Periajul regulat al dinților și igiena orală
ajută nu doar la întreținerea unui zâmbet atrăgător, ci și la prevenirea
numeroaselor boli.
Igiena orală necorespunzătoare
favorizează extinderea bolilor

Cele mai frecvente probleme ale cavității bucale
sunt cariile și parodontita, a căror răspândire este
influențată semnificativ de consumul de alimente
dulci, alcool și fumat. Aceste procese cronice
distrug gingia și dinții, provoacă dureri, un miros
neplăcut al gurii și chiar pierderi de dinți.
Se pare că ar exista o interdependență între
bolile cronice ale căilor respiratorii, sindromul
metabolic, bolile gastro-intestinale, bolile
musculare și osoase.

Prevenția corectă

Riscul apariției bolilor poate fi diminuat prin
îmbunătățirea igienei orale și urmarea din timp
a tratamentelor stomatologice.

Mai afectate: persoanele diabetice și
gravidele

Este foarte important ca persoanele
diabetice să-și trateze paradontita. Odată cu
îmbunătățirea igienei orale, se încetinește și
procesul de calcifiere a vaselor, iar pericolul
coagulării puternice a sângelui scade.
O igienă orală atentă le este recomandată și
femeilor gravide. Oamenii de știință sunt de
părere că ar exista o legătură între inflamațiile
cavității bucale și travaliul timpuriu, așadar a
nașterilor premature.

Sfaturi pentru o mai bună igienă orală
• Folosiți pasta de dinți care conține fluor
și periați dinții de cel puțin 2 ori pe zi,
la aproximativ o jumătate de oră după
servirea mesei
• Nu uitați de periajul interdentar și de
folosirea aței dentare, cel puțin o dată
pe zi, seara
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• Nu uitați de periajul limbii – cel puțin o dată
pe zi, seara
• Înlocuiți regulat periuța de dinți, de cel puțin
patru ori/an
• Periați dinții după fiecare preparat dulce
consumat
• Mestecați gumă fără zahăr (doar în cazuri
excepționale)
• Controalele stomatologice de cel puțin 2 ori/
an
• Profilaxie stomatologică profesională, de cel
puțin 2 ori/an
• După fiecare pahar de suc consumat, beți și
apă; după consumul de citrice, așteptați cel
puțin o jumătate de oră pentru a peria dinții,
altfel acidul citric ar putea afecta smalțul dentar
• Hrăniți-vă variat și cu măsură
• Consumați alimente bogate în minerale și
calciu
• Mestecați bine hrana; la mestecare, glanda
salivară produce mai multă salivă, care
protejează dinții

ÎNGRIJIRE

Cum apar
sângerările
nazale?
Rănile mici la nivelul vaselor de
sânge din mucoasa nazală pot provoca
sângerări nazale. De cele mai multe
ori, sângerările nazale sunt inofensive
și pot apărea fără motiv. Pierderile de
sânge sunt minime. Mucoasa nazală este
formată dintr-un țesut foarte bine irigat cu
sânge, deoarece joacă un rol foarte important. În
medie, în nas sunt încălziți între 10 000 și 15 000 de litri de aer respirat,
pe o distanță de circa 7cm, la o temperatură de 30 de grade Celsius, fiind
saturați până la 90% cu vapori de apă.
Cauzele sângerărilor nazale

Sângerările nazale apar atunci când se sparge
un vas de sânge din mucoasa nazală. Motivele
pot fi numeroase:
• Infecții acute, precum gripa
• Accidentări sau leziuni de impact la nivelul nasului
• Coriza, rinita alergică
• Răniri ușoare a vaselor de sânge, spre
exemplu prin curățarea nasului
• Uscarea mucoasei prin expunerea la aer
condiționat
• Efecte secundare ale medicamentelor care
influențează coagularea sângelui
• Creșterea tensiunii arteriale

Cum reacționăm?

Așezați mai sus partea superioară a corpului
(trunchiul), capul înainte, aplecați și aplicați
câteva comprese reci pe ceafă pentru a reduce
irigarea cu sânge a mucoasei nazale. În plus,
aplicați presiune timp de câteva minute pe nara
afectată. Dacă simțiți cum sângele pătrunde în
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cavitatea bucală, încercați să nu îl înghițiți, ci
să îl eliminați. Poate fi de ajutor și introducerea
unui tampon în nas sau a unei comprese.
Dacă sângerarea s-a oprit, evitați suflarea
nasului timp de câteva ore. Persoanele cu
mucoasa nazală sensibilă, predispuse la
sângerări, ar trebui să ungă mucoasa cu creme
speciale de îngrijire și să evite suflarea cu
putere a nasului.

Sângerări nazale – nu întotdeauna
inofensive

În unele cazuri, este necesară solicitarea
asistenței medicale, atunci când sângerarea
nu se oprește după 20 de minute sau când se
produce pe ambele nări sau în cazul sângerărilor
frecvente fără motive aparente.
Sângerările nazale pot indica prezența altor
afecțiuni, cum ar fi tulburări la nivelul vaselor de
sânge sau a sistemului circulator, hipertensiune
arterială sau arterioscleroză, însă și tulburări
hemoragice sau de coagulare.

ÎNGRIJIRE

Diareea la copii
- remedii

Afecțiunile care sunt însoțite de diaree sau vărsături îi pot deshidrata
foarte rapid pe copii. Pericolul este semnificativ mai mare în cazul
sugarilor, a copiilor foarte mici și a persoanelor în vârstă. Se recomandă
înlocuirea cât mai rapidă a lichidelor și sărurilor, și administrarea lor în
cantități cât mai mari, câte 3-4 litri de lichide în cazul adulților și cantități
ușor mai mici în cazul copiilor.
Recomandările medicilor

Apa minerală, diferite ceaiuri de plante și sucuri
din fructe puternic diluate. În cazul sugarilor și
copiilor foarte mici, ceaiul trebuie administrat
cu lingurița.
Recomandarea specialiștilor pentru prevenirea
și tratamentul deshidratării la copiii cu diaree
este reprezentată de soluțiile cu electroliți,
disponibile în farmacii.

Alimentația recomandată

Când copiilor le revine pofta de mâncare,
se recomandă să începeți cu alimente cât
mai ușoare, care să ajute la revitalizarea
organismului. Puteți încerca mere răzuite, piure
de banane, fulgi de ovăz, piure de cartofi, și abia
apoi carne macră, supe. Evitați preparatele
condimentate, grăsimile și lactatele în primele
zile. De cele mai multe ori, micii pacienți resimt
chiar repulsie la gândul acestor alimente.
Preparatele cu lactobacili pot accelera procesul
de vindecare, sprijinind imunitatea intestinală.
Flora intestinală afectată este astfel ajutată să
își revină. Specialiștii pediatri recomandă
părinților să evite să administreze
medicamente
celor
mici,
fără
consultarea unui medic în prealabil.
Anumite preparate antidiareice
și împotriva vărsăturilor nu sunt
potrivite pentru copii, și pot
provoca chiar mai multe daune
organismului.
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Următoarele simptome indică prezența unei
afecțiuni severe și necesită prezentarea
imediată a copilului la medic:
• Scaun apos timp de peste 6 ore
• Oboseală, apatie
• Febră și vărsături
• Fontanela adâncită
• Frecvența redusă de mișcare a pleoapelor
• Producție scăzută de urină
• Copilul refuză să bea lichide și să mănânce

Măsuri de igienă

Iată cele mai importante măsuri de igienă:
spălarea frecventă a mâinilor cu apă caldă și
săpun din plin. Evitarea contactului direct cu
scaunul sau vărsăturile, purtarea de mănuși de
unică folosință și spălarea hainelor cu detergent
și apă la o temperatură de cel puțin 60° C.

ALIMENTAȚIE

Alimentele care
ne binedispun
Bananele, fructele exotice precum ananasul, smochinele proaspete,
papaya și avocado constituie surse de substanțe bioactive valoroase,
vitamine și minerale, dar și de bună dispoziție. Acestea conțin serotonină,
responsabilă pentru buna dispoziție. Se recomandă în special fructele
bine coapte, cu un conținut mare de carbohidrați. Pe lângă acestea, din
când în când, se recomandă și o bucățică de ciocolată.
Alimentele bogate în carbohidrați combat
stările de proastă dispoziție

Iarna, nivelul de serotonină din sânge este
scăzut. Mecanismul de control diferă în funcție
de intensitatea luminii și de durata orelor de
lumină din timpul zilei. Primăvara, barometrul
dispoziției crește. Cei care doresc să stimuleze
producția de serotonină, pot încerca prin
alimentație.
Din păcate, serotonina este conținută direct
numai în câteva alimente. De cele mai multe
ori este formată în creier din triptofan, parte
componentă a proteinelor. Corpul nu poate
forma singur substanța triptofan. Este necesară
obținerea acesteia din alimente.
Astfel, cu cât alimentația conține mai mult
triptofan, cu atât mai bine putem produce
serotonina. Iată câteva alimente care conțin
triptofan: alunele caju, alunele braziliene,
amarant, alac, brânză, germenii de grâu și
produsele din boabe de soia. Pentru a asigura
că triptofanul ajunge în cantitate suficientă în
creier, are nevoie și de carbohidrați suficienți.
Cea mai simplă metodă: o porție de cartofi copți
cu brânză și verdețuri.

Ciocolata – alimentul dulce cu efect
garantat

Ciocolata este recunoscută pentru efectul
benefic pe care îl are asupra dispoziției,
deoarece provoacă o creștere a nivelului de
serotonină din creier. Carbohidrații prezenți în
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ciocolată stimulează producția de insulină din
pancreas. Ciocolata aparține „dietei de bună
dispoziție”. Totuși, evitați excesele. Câteva
bucăți vă vor bine dispune, însă câteva tablete
vă vor îngrășa.
În plus, aminoacizii, bazele proteinelor, sunt
transportați în musculatură. Excepția este
aminoacidul triptofan. Dat fiind faptul că acesta
nu este transportat, crește concentrația din
sânge și astfel cea din creier, transformându-se
în serotonină. Acest transmițător, deseori numit
“hormonul fericirii”, reglează printre altele
ritmul de somn, libidoul și temperatura.

ALIMENTAȚIE

Alimentația în
cazul problemelor
articulare
Carnea grasă, mezelurile, untul, smântâna,
slănina și brânza, dar și celelalte alimente de
origine animală constituie un factor de risc
pentru articulații și procese inflamatoare
dureroase, când sunt consumate în cantități
mari. O alimentație prea bogată în grăsimi
poate rezulta și în supraponderabilitate, care
la rândul ei afectează articulațiile.
Alimentație sănătoasă pentru articulații

Cea mai bună rețetă pentru articulații fără
probleme: multă mișcare combinată cu o
alimentație sănătoasă formată din multe
legume și fructe pentru combaterea proceselor
inflamatorii dureroase. Pe termen lung, un
astfel de stil de viață v-ar putea ajuta chiar să
reduceți doza de analgezic.
În cazul kilogramelor în plus, o dietă echilibrată
vă poate ajuta să normalizați greutatea corporală
și să eliminați surplusul de sarcină pe care îl au
de suportat articulațiile. Supraponderabilitatea
se numără printre cei mai importanți factori
de risc pentru dezvoltarea artrozei, deoarece
fiecare kilogram în plus reprezintă un efort
suplimentar pentru articulații. Nu este cazul să
renunțați la mâncarea gustoasă.

7 sfaturi importante pentru o alimentație
sănătoasă

• Nu mâncați în grabă: bucurați-vă de fiecare
masă – doar așa veți observa mai repede când
se instalează saturația
• Uleiul de măsline virgin reprezintă o sursă
importantă de grăsimi, dar și celelalte uleiuri
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vegetale presate la rece conțin vitamina E,
foarte importantă pentru articulații
• Mic dejunul este cea mai importantă masă
a zilei; pâinea integrală sau müsli sunt o
alternativă mai sănătoasă la pâinea albă și
cornflakes
• Puteți consuma de 2-3 ori/săptămână: pește
de captură (nu de crescătorie), fructe de mare,
carne bio de pasăre sau vânat. Peștele și
fructele de mare sunt nu doar gustoase, ci și
foarte sănătoase. Renunțați complet la carnea
grasă, carnea roșie (porc, vită, ied, miel), carnea
provenind de la animale tratate cu hormoni de
creștere, și la carnea procesată (carne tocată
și/sau afumată, mici, salam, cârnați, costiță,
şuncă, bacon etc.)
• Consumați doar lactate bio și preferabil
fermentate;
evitați
laptele
procesat,
convențional și toate lactatele nedegresate
• Legumele și fructele sănătoase conțin vitamine
și nutrienți importanți pentru articulații
• Apa minerală, plată sau ceaiurile de fructe și
plante sunt ideale pentru a vă potoli setea

ALIMENTAȚIE

Sfaturi pentru un
Crăciun sănătos
Toate sunt permise, însă cu măsură! Dacă veți respecta acest moto, nu va
trebui să vă abțineți de la nimic din ce veți găsi pe masa de Crăciun. Astfel,
veți reuși să rămâneți sănătoși și în formă.
Vă oferim câteva sfaturi legate de alimentația
în perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât
să vă puteți bucura de ele, fără însă a exagera
consumul de calorii:
• Încercați să înlocuiți biscuiții și prăjiturile cu
fructe. Puteți alege între kaki, kiwi, portocale
sau mere coapte. Inelele de mere uscate sau
caisele sunt mai sănătoase decât dulciurile.
• Faceți loc pe platouri pentru fructe, precum
mandarine, portocale și mere. Aceste
fructe nu trebuie să lipsească de pe masa
de Crăciun. Nu uitați de nuci și conținutul
lor valoros, însă rețineți că acestea conțin
multe calorii. Consumați-le cu măsură.
• Beți cel puțin doi litri de lichide pe zi.
Se recomandă în special apa și ceaiul
neîndulcit. Hidratarea suficientă va
stimula metabolismul și va ține în frâu
apetitul.
• În cazul în care doriți să consumați
ciocolată sau glazuri de ciocolată, alegeți-o
pe cea amăruie.
Datorită conținutului mare de cacao, aceasta
reduce tensiunea arterială și are efect antioxidant.
• Cei care nu doresc să renunțe la dulciuri în
perioada sărbătorilor, le pot înlocui pe cele
pregătite cu unt, cu variante mai sărace în
calorii. Încercați să le consumați cu măsură.

Mișcare după masa de Crăciun

Persoanele care fac mișcare după mesele
bogate de Crăciun, pot evita depunerea
kilogramelor în plus prin arderea caloriilor
consumate.
Faceți o plimbare pe jos cu familia, mergeți la
patinoar sau la schi.
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Puteți arde calorii și printr-o repriză de schimb
de bulgări în grădină sau în parc.
În plus, mișcarea în aer liber vă va ajuta să
scăpați de senzația de sațietate pe care o
resimțim, de regulă, după mesele bogate din
timpul sărbătorilor de iarnă.

ALIMENTAȚIE

Băuturile
cu chinină

- nerecomandate în perioada sarcinii
Băuturile cu apă tonică sau bitter lemon conțin chinină, iar consumul
în cantități mari poate fi periculos. Specialiștii recomandă evitarea
consumului de băuturi cu chinină în cazul femeilor gravide, pe întreaga
perioadă a sarcinii.
Folosirea chininei

Chinina este un praf cristalin, cu gust amărui,
obținut din scoarța arborelui quina. În medicină,
alcaloidul a fost folosit în tratarea malariei și a
crampelor musculare. Chinina se regăsește
însă și în băuturi precum apa tonică și limonada,
fiind cea care asigură gustul amar, specific.
În literatura de specialitate, este amintit cazul
unui nou-născut care a prezentat simptome de
sevraj la 24 de ore de la naștere, constatânduse ulterior că pe toata perioada sarcinii, mama
respectivă consumase peste un litru de apă
tonică pe zi. Testele de laborator au demonstrat
prezența chininei în urina nou-născutului. După
două luni, simptomele au început să dispară.
Băuturile tonice sunt consumate în special
în lunile calde. În plus, internetul este plin de
recomandări adresate femeilor gravide, care sunt

sfătuite să consume băuturi cu chinină pentru a
evita crampele musculare nocturne sau grețurile
matinale. Cu toate acestea, experții în medicină
recomandă evitarea băuturilor cu chinină pe
perioada sarcinii, iar în ceea ce privește folosirea
chininei ca medicament, contraindicațiile sunt
clare în ceea ce privește sarcina.

Alte grupuri de risc

Persoanele care au primit recomandarea
medicului de a evita administrarea de chinină
ar trebui să evite și alimentele care conțin
această substanță. Persoanele aflate sub
tratament pentru tulburări de ritm cardiac,
precum medicamente anticoagulante, ar trebui
să solicite părerea medicului cu privire la
consumul de băuturi tonice.

Este nevoie de o etichetare pe măsură

Experții sunt de părere că etichetele ar
trebui să conțină și indicații mai detaliate
pentru grupurile de risc, cu privire la efectele
chininei, spre exemplu. Simptomele care
apar în cazul intoleranței la chinină, și care
se manifestă și după consumul unei cantități
foarte reduse de chinină, sunt în general
necunoscute pentru marele public. Printre
aceste efecte se numără: tinitus (zgomote
în urechi), tulburări de vedere, stare de
amețeală, hematoame. În aceste cazuri,
se recomandă întreruperea imediată
a consumului băuturii respective și
consultarea unui medic.

MIȘCARE

Cum influențează
mișcarea
colesterolul
și glicemia?
Schimbarea obiceiurilor alimentare nu este întotdeauna o măsură
suficientă. Prin practicarea regulată a unui sport de anduranță, persoanele
cu un nivel ridicat al colesterolului, pot ajuta valoarea colesterolului HDL
„bun” să crească. În plus, mișcarea are un efect pozitiv asupra tensiunii
arteriale și îmbunătățește sensibilitatea la insulină a celulelor. Inima este
astfel protejată și vasele își păstrează elasticitatea.
HDL vs. LDL

Cu ajutorul unui tratament medicamentos de
reducere a nivelului de colesterol din sânge și
printr-o alimentație constantă, din care sunt
eliminate alimentele bogate în colesterol,
grăsimi animale saturate și grăsimi trans
(ouăle, untul, margarina, fructele de mare, mai
ales homarii, produsele lactate nedegresate,
carnea de pui, antricotul de vită, ficatul,
produsele de patiserie) se poate ajunge la un
raport mai bun între colesterolul rău și cel bun.
Colesterolul „bun“, HDL, protejează vasele și
ajută la reducerea colesterolului în exces, prin
ficat. Astfel, cu cât valorile HDL sunt mai mari și
cele LDL sunt mai mici, cu atât mai bine.

Scăderea colesterolului LDL și a
glicemiei prin sport

Numai cei care practică un sport minimum 30
de minute, de trei ori pe săptămână, regulat
și consecvent, vor avea rezultate pe termen
lung, respectiv vor reuși să reducă valoarea
colesterolului LDL. În cazul persoanelor cu
valori mari ale colesterolului și ale glicemiei,
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se recomandă practicarea unui tip de sport prin
care mișcările să permită menținerea pulsului
și a respirației la același nivel. Printre aceste
sporturi se numără: jogging, nordic-walking,
ciclismul, înotul, drumețiile, dansul sau vâslirea.
Se recomandă evitarea sporturilor cu vârfuri
înalte de forță sau mișcări neregulate, cum ar fi
baschetul, atletismul sau sporturile de contact,
deoarece acestea pot conduce la hipoglicemii.
Sporturile de anduranță nu doar că permit o
scădere mai rapidă a kilogramelor în plus, dar
au și un efect benefic asupra metabolismului,
fapt confirmat de nenumărate studii.

Verificările regulate indică succesul

Aparatul pentru determinarea rapidă a
colesterolului total sau a glicemiei este
disponibil în piață și este foarte simplu de folosit
– este de ajuns o simplă picătură de sânge.
După împlinirea vârstei de 35 de ani, în special
persoanele supraponderale ar trebui să solicite
doctorilor de familie realizarea unor teste
complete a grăsimilor din sânge și a glicemiei,
cel puțin o dată pe an, ideal la intervale de 6 luni.

MIȘCARE

Jogging iarna

7 sfaturi

Alergarea este sănătoasă, punând întreg
sistemul circulator în mișcare. În plus, în
timpul alergării, organismul reușește să
ardă o cantitate mare de calorii.
Așadar, alergarea regulată este nu doar
plăcută, ci și benefică pentru siluetă.

1. Start bun

Când temperaturile sunt joase, se recomandă
să optați pentru distanțe mai scurte și sesiuni
mai dese de alergare. Încălzirea este foarte
importantă și puteți începe chiar de acasă.
Persoanele astmatice nu ar trebuie să opteze
pentru sporturi de anduranță practicate afară,
în condițiile unui aer uscat și rece.

5. Îmbracaminte
corespunzatoare

2. Protectie buna

Este important să optați pentru îmbrăcăminte
din material respirabil, dar impenetrabilă la
vânt și ploaie, aplicând principiul mai multor
straturi. Îmbrăcămintea din bumbac este mai
puțin potrivită deoarece reține transpirația și
temperatura organismului scade imediat. Dacă
simțiți încă senzația de răcoare după câteva
minute, înseamnă că v-ați îmbrăcat corect.

3. Respiratie buna

Nu uitați să vă hidratați înainte și după sesiunea
de sport. Chiar dacă senzația de sete este
mai puțin acută iarna și dacă aveți impresia
că transpirați mai puțin, organismul are în
continuare nevoie de suficiente lichide.

Căciulile și mănușile din material respirabil
sunt elementele obligatorii pentru alergarea
în timpul iernii. Când solul este înghețat, se
recomandă încălțăminte de alergare cu tălpi cu
amortizare.
Inspirați pe nas și expirați pe gură pentru a
permite aerului să se încălzească înainte de a
ajunge în bronhii. În plus, puteți opta pentru un
șal ușor sau o helancă pentru a evita durerile
în gât.

4. Vizibilitate

Se recomandă o pereche de ochelari de soare
cu stabilitate bună. Veți evita astfel lăcrimarea
ochilor. Dacă alergați seara, se recomandă să
optați pentru îmbrăcăminte reflectorizantă sau
chiar să purtați o lanternă frontală. Rețineți însă
că sunt mai sigure rutele bine iluminate.
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6. Hidratare

7. Încheiere pe masura

După
alergare,
schimbați-vă
imediat
îmbrăcămintea cu una uscată și continuați
exercițiile de întindere în locuință. Un duș cald
sau o baie relaxantă cu eucalipt sau rozmarin vă
va ajuta împotriva crampelor musculare.
Dacă ați suferit o întindere musculară, apelați la
următorul principiu: pauză, gheață aplicată pe
zona dureroasă, compresie (cu bandaj elastic)
și sprijinirea la înălțime a membrului dureros.
Puteți încerca și un gel împotriva durerilor și
pentru retragerea inflamațiilor.

Tommee Tippee, marcă premiată, a fost
lansată în Marea Britanie cu peste 50 de
ani în urmă și a fost înfiinţată cu un singur
scop - de a face viaţa de zi cu zi un pic mai
ușoară pentru părinţii din întreaga lume.
Se păstrează linia obiectivului original și
astăzi, așa cum a fost în 1965. De aceea se
lucrează neobosit pentru a crea produse
inovatoare și elegante, care sunt bazate
pe simplitate și intuiţie.
Tommee Tippee a revoluţionat piaţa
produselor destinate hrănirii copiilor
datorită gamei de biberoane și accesorii
Closer to Nature. Inspirate din natură,
și dezvoltate în colaborare cu doctori,
mame care alăptează, și copii, biberoanele
Tommee Tippee, datorită formei unice
a tetinei care imită sânul mamei, fac
ușoară, atât combinarea alăptării la sân
cu hrănirea cu biberonul, cât și trecerea
de la alăptarea la sân la hrănirea cu
biberonul, fiind preferate de mulţi copii.

Oferind o gamă completă de produse,
Tommee Tippee deţine un loc important în
opţiunea de cumpărare a consumatorului.
Clienţii pot rămâne fideli acestor produse,
care acoperă necesităţile copilului pentru
mai multe etape de vârstă, precum pompe
de sân, recipiente de stocare, biberoane,
tetine,
sterilizatoare,
pentru
nounăscuţi și bebeluși, sau produse pentru
diversificarea hranei pentru copii mai
mari.
• Tommee Tippee este în top 5 mărci de
accesorii pentru copii la nivel global;
• Este una dintre mărcile cu cea mai rapidă
creștere pe piaţa globală a accesoriilor
pentru copii;
• Brandul nr. 1 în rândul produselor de
hrănire pentru sugari și copii mici din
Marea Britanie și Australia;
• Brandul nr. 1 în rândul coșurilor pentru
scutecele murdare în multe ţări, inclusiv
Marea Britanie, Franţa, Italia și Spania;
• Este prezent în 65 de ţări.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Anul Centenar,
100 de ani de România.
Atunci şi acum.
Anul 2018 se încheie şi a fost, probabil, unul dintre cei
mai plini de evenimente istorice şi culturale, pentru că
am sărbătorit împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea
statului modern România. S-a vorbit foarte mult despre Anul
Centenar în termeni metaforici, însă ştiți oare că, în fiecare an, treceți prin
locuri cu însemnătate concretă pentru acele evenimente? În continuare, vom
povesti despre acestea, astfel încât, data viitoare când mergeți la Predeal,
pe Valea Prahovei, la Târgu-Jiu, pe Valea Jiului, la Sibiu, pe Valea Oltului sau
chiar la Slănic Moldova, aproape de Oituz, să le priviți cu alți ochi.
La intrarea în Primul Război Mondial, România
era formată din Dobrogea, Moldova şi Țara
Românească, provinciile istorice Transilvania,
Bucovina şi Basarabia fiind încă sub stăpânirea
altor state. Recuperarea Transilvaniei şi a
Bucovinei a fost şi motivul pentru care țara noastră
a intrat în război, iar vitejia şi jertfa soldaților
români de atunci sunt motive ale mândriei şi
bucuriei noastre de astăzi. Atunci când călătorim
prin țară, vedem, în unele locuri, cimitire şi
monumente închinate eroilor din război.
De câte ori ați fost, în ultimul timp, pe Valea
Oltului, la Călimăneşti-Căciulata sau la Sibiu?
Trebuie să ştiți că Valea Oltului, precum şi zona
Sibiului au fost teatre de operațiuni pentru mari
bătălii din toamna anului 1916, între armatele
române şi armatele Imperiului Austro-Ungar
(care deținea Transilvania) şi ale Germaniei.
Bătălia de pe Valea Oltului a făcut parte din
operațiunea de apărare a trecătorilor din Munții
Carpați, iar armatele române au frânat şi oprit
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avansul trupelor inamice. De asemenea, urcând
spre Sibiu şi Avrig, veți merge pe urmele altor
armate române, care s-au luptat, pierzând
poziții importante, în fața armatelor inamice. În
Biserica Fortificată Cisnădioara, de lângă Sibiu,
veți putea vedea plăci cu numele soldaților
căzuți cu ocazia acelor lupte. Data viitoare
când priviți Munții Parâng, dinspre Călimăneşti
şi Mănăstirea Cozia, să ştiți că nu au fost
întotdeauna atât de liniştiți.
Valea Jiului a fost, de asemenea, o poartă de
intrare în România, pe care soldații noştri au
apărat-o cu vitejie, în toamna anului 1916. Prima
bătălie a fost un real succes al trupelor române,
acestea reuşind să țină piept armatelor austroungare, însă cea de-a doua a adus înfrângerea
românilor şi pătrunderea inamicilor prin Pasul
Surduc, acum denumit Pasul Lainici, prin
defileul Jiului, până în oraşul Târgu-Jiu. Aşadar,
când veți merge la Mănăstirea Lainici, să căutați
Monumentul Generalului Ioan Drăgălina, iar

la Mărăşti, un impresionant monument dedicat
eroilor români, pe care merită să îl vizitați când
sunteți în zona Panciu-Lepşa.

odată ajunşi în Târgu-Jiu, mergeți până la Jiu,
prin Parcul Constantin Brâncuşi, pentru a
vedea podul pe care, acum 100 de ani, se luptau
soldați şi oameni de rând cu armatele Puterilor
Centrale.
O altă bătălie, pe lângă urmele căreia trecem
fără să realizăm, a fost cea de pe Valea Prahovei,
din octombrie 1916, care a oprit forțarea Munților
Carpați a Armatei 9 germane, spre Bucureşti.
Luptele s-au dat în zona Predeal-ClăbucetAzuga. Veți vedea şi astăzi monumente închinate
soldaților români şi cimitire ale eroilor în Sinaia,
Buşteni, Azuga şi Predeal. Cu siguranță că
admirați de fiecare dată Crucea de pe Vârful
Caraiman, ce apare, aproape sfidătoare, pe unul
dintre cele mai înalte vârfuri ale Munților Bucegi.
A fost ridicată în memoria eroilor neamului
căzuți în Primul Război Mondial.
La începutul lui decembrie 1916, armata
germană pătrundea în Bucureşti, după
Bătălia pentru Bucureşti, ce s-a desfăşurat în
sudul capitalei. Mănăstirea Comana şi Delta
Neajlovului stau mărturie luptelor de atunci.
În anul 1917, după ocuparea Olteniei şi
Munteniei de forțele Puterilor Centrale
şi relocarea capitalei României la Iaşi,
populația şi armata română s-au
mutat în Moldova, de unde vor da
luptele emblematice. Armata
română se reface, datorită
suportului primit din partea
aliaților. În vara anului 1917
au loc trei bătălii decisive,
câştigate de armatele
româno-ruse. Prima a
fost la nord de Lepşa,
în zona Mărăşti, unde a
fost ridicat Mausoleul de

A doua bătălie, din august 1917, s-a dat în zona
Vrancei în spațiul dintre râurile Siret și Putna ,
și aliniamentul Muncelu - Mărășești, rezultând
în eșecul ofensivei germane și stabilizarea
frontului. Ca urmare, a fost ridicat Mausoleul de la
Mărăşeşti, probabil, unul dintre cele mai frumoase
monumente dedicate eroilor români căzuți în
luptele de eliberare. În acelaşi timp, se desfăşura
Bătălia de la Oituz, pe axele principale ale Văilor
Slănicului, Oituzului și
Cașinului. Armatele
româno-ruse înving şi blochează ofensiva inamică,
însă pierderile sunt mari. De la Slănic Moldova,
dacă sunteți cu maşina, mergeți să vedeți Pasul
Oituz şi Monumentul Eroilor Cavalerişti din Primul
Război Mondial de pe Dealul Coşna.
Anul 1918 aduce rezoluțiile pentru Marea Unire
de la Alba Iulia, armistițiul semnat de Germania
şi remobilizarea armatei române cu direcția
Transilvaniei. În 1919, România luptă pentru
românii din provinciile vestice, participând şi la
conferințele de pace care vor consemna noile
granițe.
Acum, la 100 de ani de la acele evenimente,
sărbătorim Anul Centenar şi retrăim poveşti,
imagini şi sunete. Însă amintirile întâmplărilor
de atunci sunt în permanență în jurul nostru, şi
este bine să avem ochii larg deschişi pentru a le
putea vedea, înțelege şi aprecia.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

vouchere Emag
în valoare de

1.000 lei

Iarna vine cu
premii pentru tine!

Vino în farmaciile Alphega, achiziționează orice supliment alimentar,
dispozitiv medical sau produs cosmetic, înscrie codul bonului pe site
și poți câștiga unul dintre cele 11 vouchere Emag în valoare de 1.000 lei!

Ofertă valabilă în perioada 01.12.2018-15.01.2019, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.
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