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EDITORIAL

Arsurile gastrice
- cum le tratăm corect?

Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

De ce apar arsurile
gastrice?

Arsurile gastrice apar
datorită creșterii secreției
de suc gastric acid.
Creșterea acidității gastrice
(hiperaciditatea) se întâlnește
în gastritele acute, în ulcerul
gastroduodenal precum și la
persoanele sănătoase, după
o alimentație care stimulează
secreția acidă a stomacului
(condimente, alcool, cafea),
fumat excesiv, stres sau
după administrarea unor
medicamente.
Hiperaciditatea gastrică
poate fi însoțită de reflux
gastroesofagian (sucul gastric
în exces trece, prin reflux, din
stomac în esofag. și produce
iritația mucoasei esofagiene)
care se manifestă clinic prin
senzația de arsură ce urcă
din epigastru în sus, spre gât
(pirozis), regurgitații acide
(gust acru), halenă, tuse
iritativă.

Cum tratăm
hiperaciditatea gastrică?

Tratamentul medicamentos
al hiperacidității gastrice
se realizează după un
consult medical prealabil, cu
neutralizante ale acidității
gastrice, antiacide, inhibitori
de pompă de protoni, blocanți
ai receptorilor H2.
O alternativă terapeutică
eficientă sunt preparatele
fitoterapeutice. Pintre plantele
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medicinale recunoscute
pentru proprietățile lor
antiacide și protectoare
gastrice se numără: lemnul
dulce (Glycyrrhiza glabra),
mușețelul (Matricaria
chamomilla), salcâmul
(Robinia pseudacacia),
obligeana (Acorus
calamus),
sunătoarea
(Hypericum
perforatum),
smochinul
(Ficus carica),
gălbenelele
(Calendula
officinalis), iarba
tâlharului (Mycelis
muralis herba), isopul
(Hyssopi herba).
Plantele medicinale pot fi
folosite drept alternativă
terapeutică, dar și în asociere
cu terapia clasică, având
efecte complementare,
protectoare gastrice foarte
valoroase.
Tratamentul hiperacidității
gastrice trebuie completat cu
identificarea și îndepărtarea
pe cât posibil a cauzelor
(fumat, alcool, stres,
alimentație nesănătoasă,
unele medicamente, infecții),
respectiv tratarea lor (infecția
cu Helicobacter pylori).
Persoanele cu arsuri gastrice
frecvente trebuie să facă
testarea pentru Helicobacter
pylori.

Recomandări generale
pentru a evita apariția
ulcerelor sau gastritelor

• Evitați excesul alimentar;
• Respectați orarul regulat al
meselor (serviți masa la ore
fixe);
• Serviți masa într-o
atmosferă calmă,
liniștită;
• Nu mâncați
atunci când
sunteți
supărați,
nervoși sau
mânioși;
• Mestecați bine
hrana;
• Nu consumați
alimentele prea reci
sau prea fierbinți;
• Nu faceți efort fizic imediat
după masă;
• Nu vă așezați în poziție
orizontală (nu vă întindeți în
pat) cel puțin 30 minute după
masă;
• Spălați-vă des pe mâini
și obligatoriu înainte de a
mânca. Spălați bine fructele
și legumele înainte de a le
consuma. Principala sursă a
infecției cu Helicobacter este
igiena deficitară;
• Evitați stresul, fumatul
și alcoolul - factori care
contribuie la creșterea
acidității gastrice.

Recomandări dietetice
- Alimente interzise în
hiperaciditatea gastrică
• Carne grasă, sărată,

afumată, mezeluri, cârnați,
supele de carne sau zeama în
care fierbe carnea adăugată
la alte mâncăruri, vânat;
• Pește gras, sărat, afumat,
conserve de pește;
• Lactate: brânzeturi
fermentate, sărate, afumate,
lapte bătut, iaurt, kefir;
• Grăsimi: untură, slănină,
alimente preparate cu
grăsime încinsă, rântașuri,
maioneză;
• Făinoase: pâine moale,
pâine prăjită, pâine neagră,
găluște de făină sau griș,
tăiței grași, pesmet prăjit;
• Dulciurile concentrate:
marmeladă, dulceață, miere,
ciocolată, cacao, compoturile,
aluaturile dospite proaspete,
aluaturile fragede și foitajele
(ștrudel), prăjiturile cu cremă;
• Zarzavaturi crude cu multe
fibre sau celuloză (castraveți,
ridichi, gulii, sfeclă, varză),
roșii (mai ales sub formă
de sos sau supă de
roșii), legume picante
(ceapă, usturoi,
ardei iute);
• Condimente iuți
și iritante: piper,
boia, ardei iute,
hrean, muștar,
oțet, murături;
• Băuturi:
orice băutură
foarte rece
sau fierbinte,
băuturi acre,
alcool, cafea.

digestive, cum sunt de
exemplu antibioticele,
antiinflamatoarele
nesteroidiene și cele
steroidiene.

Gândiți-vă și la infecția cu
Helicobacter pylori!

• Infecția cu Helicobacter
pylori este o cauză frecventă
a ulcerului și a gastritei.
Ignorarea acestei infecții
conduce la recidiva ulcerului
sau a gastritei, în ciuda
tratamentului antiacid, și
poate genera complicații
grave, cum este cancerul
gastric.
• Persoanele cu arsuri
gastrice frecvente trebuie să
testeze prezența Helicobacter

pylori (testul respirator cu
uree, depistarea antigenului
Helicobacter pylori în
materiile fecale sau testul
din proba de biopsie din
mucoasa gastrică prelevată
prin endoscopie digestivă
superioară).
• Atenție! Testarea
anticorpilor Helicobacter
pylori IgG în sânge nu este
un test diagnostic al infecției
active! Un astfel de test pozitiv
poate indica și o infecție
veche, vindecată

Atenție la
consumul de
medicamente!

• Persoanele
cu sensibiliate
digestivă, cu istoric de
hiperaciditate gastrică,
reflux gastroesofagian,
hernie hiatală, BRGE, gastrită,
ulcer sau hemoragii digestive
trebuie să evite adminstrarea
de medicamente ce pot
prezenta reacții adverse
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FARMACIA VERDE

Plantele
adaptogene
- pentru o viață fără stres

Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Stresul este principalul factor de risc pentru majoritatea bolilor cronice.
În asociere cu sedentarismul, așa cum se caracterizează viața omului
contemporan, stresul crește exponențial riscul de îmbolnăvire.
Boli cauzate de stres

• Tulburări psihice: anxietate,
depresie, atacuri de panică,
dependenţă de medicamente
şi alcool;
• Boli cardiovasculare.
Dezechilibrul psihic şi
emoţional influenţează
activitatea inimii şi a vaselor
de sânge, ceea ce poate
duce la o cantitate scăzută
de oxigen spre ţesuturi,
tahicardie, palpitații,
hipertensiune arterială,
angină pectorală şi chiar
infarct miocardic;
• Dislipidemie, obezitate,
sindrom metabolic, diabet
zaharat;
• Cancer. Stresul este una
dintre cauzele importante
ale cancerului. Statisticile
arată că incidenţa cancerului
este mult mai mare printre
persoanele care locuiesc
sau lucrează în mediu
stresant;
• Boli ale aparatului
digestiv. Cortizolul în exces
provoacă creşterea poftei
de mâncare şi, implicit, a
greutăţii, creşterea acidului
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gastric, crize biliare, crize de
constipaţie sau diaree;
• Boli endocrine (hipotiroidie),
boli autoimune (tiroidita
Hashimoto), boli de piele.
Mai mult de jumătate din
cazurile de psoriazis, vitiligo,
urticarie, eczeme, dermatite
sau acnee sunt declanșate în
urma unor episoade de stres
cronic sau depresie;
• Disfuncții sexuale;
• Amenoree (absența
menstruației) cauzată de stres
la femei.

Ce sunt adaptogenele?

Adaptogenele sunt substanțe
care au capacitatea de
a normaliza funcțiile
organismului și de a
crește rezistența acestuia
împotriva multitudinii de
factori stresanți din mediul
înconjurător și/sau factori
emoționali.
Cele mai cunoscute remedii
naturale cu efecte adaptogene
sunt plantele medicinale
(rhodiola rosea, busuiocul,

ashwaganda,
astragalus, ginseng,
rădăcina de lemn
dulce, tulsi) și anumite
ciuperci (cordyceps,
reishi, shiitake, etc).

Care sunt efectele
plantelor adaptogene?

Plantele adaptogene
sunt recunoscute pentru
acțiunea lor de modulare a
răspunsului organismului
la stres, influențând
secreția hormonilor și a
neuromediatorilor.
Cresc rezistența la stres și
au capacitatea de a restabili
echilibrul emoțional și starea
psihică, acționând în caz
de anxietate, extenuare,
oboseală, depresie,
instabilitate emoțională.
Plantele adaptogene au
de asemenea importante
proprietăți imunostimulante și
antioxidante.
Astfel, protejează celulele
de radicalii liberi de oxigen
și restabilesc capacitatea de
apărare naturală împotriva
bolilor (imunitatea). Prin
aceste acțiuni plantele
adaptogene atenuează
efectele stresului asupra
organismului.

Rhodiola rosea - rădăcina
de aur a sănătății și a
echilibrului

Rhodiola rosea, numită
si „rădăcina de aur” sau
„rădăcina arctică”, este
considerată o plantă sacră.
Dioscoride, medic, farmacolog

și
botanist
grec o
menționa în Materia
Medica, în anul 77 î.H., ca
având proprietăți de creștere
a vitalității, longevității și a
abilitatiilor cognitive. Studiile
științifice au confirmat în
secolul XX proprietățile
pentru care Rhodiola
rosea este folosită
de peste 2000 de
ani.
Rhodiola rosea
acționează
prin stimularea
secreției de
serotonină
și dopamină
- neurotransmițători
responsabili cu starea de bine
și prin reglarea întregului
sistem hormonal, inclusiv
reducerea hormonilor de
stres.
Rhodiola rosea are efecte
benefice asupra întregului
organism. Are rol energizant
și revigorant asupra
organismului, are acțiune

antioxidantă
și imunostimulantă,
îndepărtează oboseala
fizică și psihică, și reduce
efectele stresului asupra
organismului.

Secretul unei vieți
fără stres

Cea mai
importantă
măsură pentru
combaterea
stresului este
simplificarea
vieții.
Renunțarea la atât
de multe griji și limitarea
unor preocupări care nu sunt
vitale pentru existență pot să
rezolve multe din tulburările
cu care se confruntă oamenii
în prezent, în special tinerii:
insomnia, atacurile de
panică, depresia, dependenţa
de medicamente şi alcool,
hipertensiunea etc.

Este important să înțelegem cauzele unor tulburări, deoarece tratamentul corect al bolilor nu
este cel adresat simptomelor.
Dacă stresul este cel care induce hipertensiune arterială, amenoree, creșterea colesterolului,
depresie sau alte tulburări, aceste tulburări se corectează nu cu antihipertensive, hormoni sau
hipolipemiante, ci cu adaptogene, sedative sau anxiolitice, și modificarea stilului de viață.
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Alphega îţi oferă
o vară colorată!

Cumpără din farmaciile semnalizate Alphega suplimente alimentare,
produse cosmetice sau dispozitive medicale din selecția Alphega
și poți câștiga pe loc un Set de colorat, format din carte de
colorat și creioane inscripționate „Alphega”.
Campania se desfășoară în perioada 1 iunie 2019 – 15 iulie 2019, în limita stocului
disponibil. Lista categoriilor de produse participante la Campanie este disponibilă
spre consultare, gratuit, în farmaciile Alphega participante și în Regulamentul
Campaniei disponibil pe http://www.alphega-farmacie.ro.
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.

NOUTĂŢI MEDICALE

Atacul de cord

- un nou test depistează riscul cu 5-10 ani înainte
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Cercetătorii au descoperit recent un nou test de sânge ce
poate indica riscul de atac de cord (infarct miocardic),
accident vascular cerebral (AVC), insuficiență cardiacă
(AVC) sau moarte de cauză cardiovasculară, cu mulți
ani înainte de orice semne de boală cardiovasculară.
Cu mulți ani înainte de
orice semne de boală

Studiul ARIC (Atherosclerosis
Risk in Communities) a inclus
8121 participanți din Statele
Unite ale Americii, cu vârste
cuprinse între 54 și 74 de ani,
fără boală cardiovasculară la
înrolarea în studiu, care au
fost urmariți timp de 15 ani.
Analiza datelor a fost făcută
independent de alți factori
de risc cardiovascular.
Rezultatele studiului ARIS au
fost publicate în luna mai 2019
în Circulation- Journal of the
American Heart Association.
Concluziile cercetătorilor
au fost ca nivelul crescut
troponinei este puternic
asociat cu o incidență crescută
a bolilor cardiovasculare în
populația generală (boală
coronariană, infarct miocardic,
accident vascular ischemic,
insuficiență cardiacă,
spitalizare și mortalitate
de cauză cardiovasculară),
independent de factorii de
risc tradiționali.

Nou : Testul cu
sensibilitate ridicată
la troponină I

Noul test de sânge a fost
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evaluat ca parte a studiului
ARIC (Atherosclerosis Risk
in Communities) privind
riscul de ateroscleroză în
populația general, conceput
pentru a investiga cauzele
și rezultatele clinice ale
aterosclerozei și accidentelor
ischemice acute. Folosind
date din acest studio, echipa
de cercetare a concluzionat că
testul de troponină I ar putea
ajuta la prezicerea debutului
problemelor cardiovasculare
la adulți sănătoși de vârstă
mijlocie sau mai în vârstă.

Troponina - un predictor
mai bun decât factorii de
risc cunoscuți

Cercetătorii au examinat mii
de persoane cu vârsta
între 54 și 74 de ani
din studiul ARIC
care nu au avut
istorie de boli
cardiovasculare.
Potrivit
cercetătorilor,
persoanele care
nu prezintă semne
de boli de inimă, dar
au niveluri ridicate
de troponină I, au risc
crescut de a prezenta în viitor

episoade
cardiace
cum ar
fi: atacuri de cord, boală
coronariană, accident
vascular cerebral sau
insuficiență cardiacă. Riscul
crescut a fost independent de
alți factori de risc cunoscuți,
cum ar fi nivelurile ridicate
ale colesterolului, tensiunea
arterială, fumatul, obezitatea
și diabetul.

Enzima care indică leziuni
cardiace
Enzimele sunt substanțe
pe care corpul le utilizează
pentru a accelera anumite

reacții chimice.
Dacă inima suferă
anumite leziuni
celulare, chiar și
minore, eliberează
enzime specifice
ce pot fi testate
pentru a confirma
prezența acestor
leziuni. Aceste
enzime care
au fost corelate
cu riscul de a
dezvolta un atac de
cord în viitor sunt
numite troponina T
(TnT) și troponina I
(TnI). Ceea ce a fost cu
adevărat surprinzător
a fost că studiul a adus
informații suplimentare
care adaugă cele două
tipuri de troponină împreună.
Aceste teste oferă o evaluare
foarte bună a riscului bolii
cardiovasculare.
Nivelurile de troponină sunt în
mod normal atât de scăzute
încât nu pot fi detectate,
astfel încât un test pozitiv de
troponină înseamnă că s-a
produs o leziune la nivelul
inimii.
Testul cu sensibilitate ridicată
la troponină I poate detecta
niveluri scăzute ale acestei
enzime.
Cercetătorii au spus că testul
pozitiv a fost asociat cu un
risc semnificativ mai mare de
boli cardiovasculare - chiar și
după mulți ani mai târziu.

Testul fals pozitiv

Există nenumărate alte
condiții care pot cauza
creșterea troponinei. Acestea
includ, de la infecție la
insuficiență renală, și leziuni
cardiace bruște.

Pentru că
există atât de
multe alte cauze ale
troponinei ridicate, există
riscul de a avea un test fals
pozitiv la testul predictiv.
Cercetătorii au folosit o
versiune extrem de sensibilă
a unui test de sânge obișnuit
care detectează niveluri
scăzute ale acestei enzime.
Testul nou a funcționat și
mai bine atunci când a fost
asociat cu rezultatele unui
calcul al riscului bolilor
cardiovasculare, pentru
a elimina rezultatele fals
pozitive.

Modificările stilului de
viață fac diferența

ar fi sexul, vârsta și istoria
familială, există pași pe
care îi puteți face pentru a
reduce riscul de evenimente
cardiovasculare acute, cum
sunt: infarctul miocardic și
accidentul vascular cerebral.
Modificarea stilului de viață
poate reduce riscul bolilor
cardiovasculare.
Dieta, exercițiile fizice și
pierderea în greutate sunt în
continuare piatra de temelie
pentru a reduce posibilitatea
apariției unui atac de cord.

Deși nu putem modifica
anumiți factori de risc pentru
bolile cardiovasculare, cum

Surse:
• High-Sensitivity Troponin I and Incident Coronary Events, Stroke, Heart Failure Hospitalization, and Mortality in the ARIC Study. Xiaoming Jia et all. Circulation.
Journal of the American Heart Association (JAHA) may 2019.
• True 99th centile of high sensitivity cardiac troponin for hospital patients: prospective, observational cohort study. BMJ 2019; 364 doi: https://doi.org/10.1136/
bmj.l729 (Published 13 March 2019)
• New Version of Blood Test Can Predict Heart Attacks, Strokes Years Before Symptoms. Healthline Media. May 5, 2019
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Îngrijirea pielii
diabeticilor
Afectarea pielii în diabet

Persoanele care suferă de
diabet trebuie să acorde o
atenție deosebită îngrijirii
pielii, deoarece pielea unui
diabetic produce mai puțin
sebum și transpirație decât
ar fi necesar în mod normal.
Astfel, pielea devine mai
aspră și mai expusă factorilor
externi. Pielea afectată are un
aspect uscat, descuamat, cu
mâncărimi chinuitoare.
Diabetul poate afecta și
funcția nervilor și a capacității
de percepție a durerii.
Pielea diabeticilor este slab
vascularizată, fapt care
contribuie la dezvoltarea de
infecții și la o vindecare foarte
lentă a rănilor.

Îngrijire optimă și
consecventă

Persoanele care suferă de
diabet trebuie să protejeze
pielea împotriva uscării și
trebuie să practice o îngrijire
foarte blândă a pielii. Mulți
ar fi tentați să apeleze la o
cremă foarte grasă pentru a
trata pielea uscată. Această
regulă nu se aplică însă în
toate cazurile, în unele efectul
fiind chiar contrariul celui
scontat. Odată cu aplicarea
unui strat gros de cremă, pe
piele se formează o peliculă
grasă care obturează porii și
împiedică respirația naturală
a pielii. În cosmetică sunt
folosite două tipuri de emulsii:
U-A, respectiv ulei în apă și

A-U respectiv emulsia
apă în ulei. Prima
(U-A) constă întrun procent mai
mare de apă,
iar grăsimile
și uleiul sunt
diluate în
cantități foarte
mici. Aceste
emulsii conferă
hidratare, fără a
forma o peliculă
grasă la nivelul pielii.
Aceste emulsii sunt
recomandate pentru pielea
aspră, cu mâncărimi.

Crema cu uree pentru
pielea diabeticilor

Cremele și loțiunile hidratante
sunt cele recomandate pentru
îngrijirea pielii diabeticilor.
Medicii dermatologi și
farmaciștii recomandă creme
cu ingrediente formate din
complexele lipide similare
pielii. Substanțele care se
regăsesc în propria barieră a
pielii pot ajuta la echilibrarea
pielii și sunt mai bine
tolerate. Numeroase produse
dezvoltate special pentru
pielea diabeticilor conțin uree.
Ureea este cunoscută pentru
capacitatea de reținere a
umidității, reușind să calmeze
astfel și mâncărimile. O
combinație de substanțe
active care și-a dovedit
eficiența este cea obținută din
uree și lactat.

Atenție la cosmetice și la
hidratare

Pe lângă aplicarea de creme,
loțiuni și spume de protecție,
se recomandă protejarea
în general a pielii. Evitați
băile lungi și optați pentru
dușurile scurte și nu foarte
fierbinți. Pielea trebuie
protejată împotriva pierderilor
de grăsime și împotriva
deshidratării. Produsele
cosmetice folosite nu ar
trebui să conțină conservanți,
parfum sau coloranți. După
duș, uscați bine pielea pentru
a evita dezvoltarea de micoze.
În plus, pe lângă îngrijirea
directă a pielii cu produse
cosmetice, nu uitați să vă
hidratați suficient. Beți zilnic
cel puțin 2 litri de apă pentru
a asigura organismului și
pielii cantitatea necesară de
lichide.
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Trusa de
prim-ajutor
pentru
vacanță
Înainte de a pleca în vacanță, nu uitați să verificați și trusa de prim–ajutor.
Verificați din timp:

• Medicamentele din trusă au
expirat?
• Medicamentele pe care le
administrați în mod regulat:
dispuneți de ele în cantități
suficiente?
• V-ați informat în legatură cu
eventualele măsuri speciale
care trebuie luate pentru
destinația de vacanță? (ex: în
zonele cu malarie, anumite
vaccinuri). Solicitați sfatul
medicului sau farmacistului!
• Dispuneți de soluție de
protecție solară în cantități
destule? Pentru fiecare adult
este necesară o cantitate de
20ml de cremă de protecție
solară/zi, iar pentru copii o
cantitate de 10ml. O arsură
solară poate strica și cea mai
reușită vacanță!
Chiar dacă medicamentele
sunt mai ieftine în țara în
care urmează să călătoriți,
asigurați-vă că aveți doza
necesară de medicamente
încă de la plecarea de acasă.
Înainte de a opta pentru
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medicamente necunoscute
care pot avea urmări serioase
și efecte secundare asupra
stării dvs. de sănătate,
consultați farmacistul și înnoiți
stocurile de medicamente din
trusa de vacanță.

Lista medicamentelor care
nu ar trebui să lipsească
din trusa de vacanță:
• Analgezice și antipiretice
• Creme/soluții împotriva
înțepăturilor de insecte, a
urticariilor și a arsurilor solare
• Produse pentru protecție
solară
• Tablete antidiareice și
probiotice
• Dezinfectant pentru răni
• Picături împotriva infecțiilor
țesutului conjunctiv
• Pentru bandaje: plasturi,
comprese, seringă de unică
folosință cu ac
• Termometru, foarfece,
pensetă

Medicamente
recomandate pentru drum

• Medicamente împotriva

stărilor de greață și rău
de mișcare ( ghimbir,
medicamente homeopate)
• Vitamine și minerale sub
formă de tablete
• Tablete împotriva durerilor
de stomac
• Creme împotriva
accidentărilor sportive
• Tablete împotriva
constipației
• Picături nazale

Atenție la următoarele
indicații:

• Împachetați trusa de prim
ajutor în bagajul de mână
• Depozitați trusa – pe cât
posibil - la rece și feriți-o de
razele solare directe
• Nu faceți baie în apele
tropicale
• Evitați orice formă de
contact intim neprotejat
• Bolnavii cronici trebuie să
urmeze tratamentele și în
concediu (eventuală atenție
la fusul orar schimbat
atunci când calculați
ora de administrare a
medicamentelor).

FAMILIE

Deshidratarea ne
îmbolnăvește și
ne îngrașă
Probleme digestive, probleme ale pielii, disfuncții la nivelul vezicii urinare
și a rinichilor, oboseală, dureri de cap - acestea sunt doar câteva dintre
efectele negative ale deshidratării. Apa este la fel de importantă ca și
aerul pe care îl respirăm. De aceea nu ar trebui să ignorăm recomandările
privind hidratarea zilnică (minimum 2 litri de apă). Iată mai jos câteva
dintre cele mai importante motive pentru care hidratarea este esențială.
Setea ca ultim semnal
de avertizare privind
deshidratarea

Știați că organismul suferă
de deshidratare înainte
ca senzația de sete să fie
resimțiță? Cea mai bună
metodă de combatere a
deshidratării este de a
consuma cantități mici de
apă pe durata întregii zile.
Asigurați-vă că aveți la
îndemână întotdeauna un
pahar cu apă.

Semnele deshidratării

Printre primele simptome ale
deshidratării se numără:
• Durerea de cap
• Amețeala
• Constipația
• Urina de culoare galbenînchis
• Oboseala
• Lipsa apetitului
În cazul unei pierderi de
lichide care depășește 20%
din cantitatea normală de apă
din organism, deshidratarea

ne poate pune viața în
pericol. În astfel de cazuri se
intervine prin administrarea
intravenoasa de electroliți,
soluție care este foarte bogată
în minerale.

Copiii și deshidratarea

Deshidratarea poate fi foarte
periculoasă, în special
în rândul copiilor și al
bebelușilor, deoarece aceștia
nu pot comunica atunci când
resimt senzația de sete.
De reținut: dacă cel mic a
trecut prin episoade repetate
de vărsături sau de scaun
moale, este foarte important
să creșteți cantitatea de
lichide pe care o consumă, fie
prin lichide simple sau prin
hrană.

Seniorii și deshidratarea

În special persoanele în
vârstă trebuie să acorde o
atenție deosebită hidratării
corespunzătoare. În ciuda
scăderii senzației de sete,
organele vitale cum ar

fi rinichii, trebuie să fie
alimentați constant cu lichide
pentru a putea lucra la
parametri normali.

Preferabil apa

Din păcate, multe persoane
sunt de părere că sucurile
dulci, limonadele sau ceaiul
sunt la fel de benefice ca apa
minerală. Din contră: dacă
băutura respectivă conține
zahăr și sare, organismul va
folosi cantități importante de
apă pentru a le elimina din
organism. Cei care nu doresc
să renunțe la cafea, ar trebui
să consume câte un pahar de
apă pentru fiecare ceașcă de
cafea consumată.

Apa ne poate ajuta să
pierdem kilogramele în
plus

Consumul de apă stimulează
metabolismul și ne ajută să
atingem mai repede starea de
sațietate. Așadar, este cea mai
sănătoasă metodă dacă dorim
să slăbim!
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Pielea copiilor
- cum o îngrijim?

Pielea noastră este cu adevărat miraculoasă. Reglează temperatura
corpului la fel ca un termostat, ne protejează împotriva factorilor nocivi
din mediu și a agenților patogeni, este importantă pentru metabolismul
nostru, transmite chiar și stările de bine. Așadar, este esențial să îi
acordăm atenția pe care o merită – iar această atenție trebuie să înceapă
cât mai devreme, respectiv în copilărie.
Pielea copiilor este mai
sensibila

De fapt, îngrijirea pielii începe
încă de la naștere, când
mamele se preocupă de
sugari, protejându-i împotriva
eczemelor. În medie, unui
sugar i se schimbă 4000-5000
de scutece, ocazie cu care îi
sunt aplicate diferite creme. Un
efort necesar, deoarece pielea
bebelușilor este mult mai
subțire și mai sensibilă decât
cea a adulților. În plus, pielea
sugarilor nu este încă pregătită
să le protejeze organismul în
mod eficient. Această trăsătură
a pielii se formează în timp,
odată cu creșterea.

Spălare cu apă

Părinții știu că celor mici le
face plăcere să fie îmbăiați și
masați. Lucrurile se complică
atunci când încep să crească
și să refuze șamponul,
săpunul iar dușul ajunge
pe lista celor mai
neplăcute lucruri.
Părinții ar trebui să evite
aprofundarea discuției.
Pot face o concesie,
un duș de două ori pe
săptămână este suficient
dacă cei mici sunt spălați în
mod regulat.
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Un șampon pentru piele
sensibilă, care nu va irita
ochii, poate face minuni și
pentru cei mai mofturoși
copii. În plus, săpunurile sunt
disponibile într-o varietate
de culori și pot fi aplicate pe
corp ca niște vopsele. Există
chiar și tablete de baie care
colorează apa: roșu, albastru,
verde – ora de baie se poate
transforma într-o adevărată
distracție.
Produsele colorate de îngrijire
se cer a fi adaptate nevoilor
pielii sensibile a copiilor.
Părinții ar trebui să aleagă
numai produse care nu conțin
substanțe iritante. Spre
exemplu, parfumurile pot irita
pielea celor mici.

Buna măsură

Curățenia este bună cu
măsură. Unora le place să
petreacă prea mult timp în apa
cu spumă. Nu doar șamponul
și produsele de curățenie, ci și
apa pot duce la deshidratarea
pielii. Problema este destul de
răspândită. Aproximativ două
treimi din copiii de sub 10 ani
au pielea uscată ca urmare a
spălării prea intense.
Recomandare: pielea sensibilă
a copiilor este deseori prea
uscată. În astfel de cazuri
puteți încerca îmbăierea
cu ulei, până la intrarea în
pubertate, când pielea devine
în mod natural mai grasă.

Fructe în loc de ciocolată

Iubitorii de dulciuri trebuie
să fie atenți. Ciocolata are
un gust minunat și ne dă
imediat o dispoziție mai
bună, însă poate afecta
pielea deoarece activează
histamina din organism,
iar această substanță
asemănătoare hormonilor
poate sensibiliza pielea la
influențele din exterior.
Încercați o alternativă
sănătoasă, gustoasă și plină
de energie: fructe proaspete
și alimente crude!

FAMILIE

Miliaria

- erupția cutanată provocată de căldură
Miliaria provocată de căldură reprezintă o afecțiune
inflamatorie a glandelor sudoripare. Erupția
cutanată apare în urma obturării ductelor
glandelor sudoripare. Este mai frecventă în
clima caldă și umedă (tropicală).
Miliaria poate afecta atât
copiii cât și adulții

Această formă de erupție
cutanată este foarte
răspândită în rândul copiilor
și bebelușilor. Motivul este
îmbrăcămintea prea groasă
care nu permite pielii să
respire. Mulți părinți încearcă
să își protejeze copiii,
îmbrăcându-i în haine mult
prea groase pentru vremea
de afară. În lipsa posibilității
de exprimare, cei mici suferă
de supraîncălzire, care
duce la obturarea ductelor
glandelor sudoripare. La
acestea se adaugă mediul
umed de la nivelul pielii, care
permite înmulțirea bacteriilor.
Urmarea: erupția cutanată
provocată de căldură.
Și adulții pot fi afectați,
atât femeile cât și bărbații.
Îmbrăcămintea strâmtă care
nu permite pielii să respire și
care menține transpirația pe
suprafața pielii, poate provoca
apariția miliariei.
Aspect
Există trei forme de erupție
cutanată cauzată de caldură.
Forma tipică, Miliaria
cristalină, se manifestă
sub forma unei erupții cu
lichid transparent. Bășicile

depășesc rareori mărimea
unei gămălii de ac și sunt
dispuse în grup.
Erupțiile sunt localizate
în special în zona axilelor,
între umeri, pe spate, în
zona decolteului. De regulă,
această formă cristalină
evoluează fără inflamare,
fapt pentru care bășicile nu
sunt însoțite și de o înroșire a
pielii. Sub presiune, bășicile
se sparg, glandele sudoripare
intră în contact cu suprafața
organismului și este eliminat
lichidul transparent, similar
transpirației.
Forma inflamatorie a erupției
cutanate de căldură, Miliaria
rubra, este mai pregnantă
datorită înroșirii pielii și a
mâncărimii. Pielea afectată
se inflamează, prezintă
mâncărimi și este dureroasă.
Această formă nu poate fi
tratată și îndepărtată prin
presiune.
La adulții care au avut
antecedente cu numeroase
episoade de miliaria rubra,
poate să apară Miliaria
profundă, care afectează
zonele mai adânci ale
glandelor sudoripare, cele
secretorii, situate în derm.

Ce putem
face împotriva miliariei?

Există numeroase metode de
tratament pentru miliarie, în
funcție de natura acesteia.
Este importantă o terapie
simptomatică pentru
calmarea pruritului și a
disconfortului local. Sunt
recomandate straturile subțiri
de îmbrăcăminte lejeră
(tip ceapă) pentru evitarea
erupției cutanate de caldură.
Se pot administra soluții
topice precum calamină,
zinc, alcool mentolat sau
panthenol, care să calmeze
pruritul.
Pacienților cu miliaria
profundă li se poate
administra topic lanolină
anhidră sau panthenol, cu un
efect puternic de hidratare.
În cazurile mai severe medicul
va putea considera necesară
administrarea topică de
corticosteroizi sau antibiotice.
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Diareea de
călătorie
Zilele frumoase de
vacanță pot fi umbrite
de simptome precum
greață, vărsături și
crampe intestinale, cu
alte cuvinte diareea
de călătorie. Mai
mult de jumătate
dintre toți turiștii
se luptă constant cu
diaree atunci când
călătoresc.
Cauzele diareei
călătorului

Agenții patogeni care provoacă
diareea de călătorie sunt
deseori bacterii, viruși și
microorganisme. Intestinul
sănătos funcționează pe
baza unui echilibru format
din diferite bacterii. O
mare parte a cazurilor
poate fi evitată printr-o
abordare corespunzătoare
a preparatelor culinare și a
băuturilor. Dat fiind faptul că
în multe cazuri, diareea se
datorează consumului de apă
sau de alimente contaminate,
se recomandă reținerea
următoarei reguli: Cook it,
peal it, boil it or forget it!
Aceasta s-ar traduce în felul
următor: alimentele trebuie
fierte, decojite sau evitate.

Diareea de călătorie: apa
ca sursă de infecție

În special în țările exotice se
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recomandă
evitarea apei
de la robinet,
a sucurilor
proaspăt
stoarse, a
salatelor,
a cuburilor
de gheață,
a peștelui și
cărnii prăjite
mediu. Dacă în
ciuda tuturor măsurilor
de prevenire, nu reușiți să
evitați diareea de călătorie,
trebuie să vă asigurați o
hidratare pe măsură. Prin
diaree, organismul pierde
o cantitate mare de apă
și minerale. Amintiți-vă
că sistemul circulator
este puternic afectat de
pierderile semnificative de
lichide. Vă veți putea regăsi
echilibrul prin consumul
de apă minerală, ceaiuri,
sucuri de fructe. Ca măsură
suplimentară pentru copii
și persoane vârstnice, se
recomandă soluțiile cu
electroliți disponibile în
farmacii. Acestea echilibrează
deficitul provocat de diaree.
Diareea reprezintă o reacție
normală a corpului nostru,
prin care sunt eliminați din
organism agenții patogeni.

Remedii împotriva diareei
Orice trusă medicală de
concediu trebuie să conțină
remedii împotriva diareei.
Pe termen scurt puteți alege

medicamentele care inhibă
mișcările intestinale. Puteți
porni astfel la drum, fără
teama unui eventual episod de
diaree. Aceste medicamente
nu trebuie administrate pentru
o perioadă mai lungă de două
zile, altfel va avea de suferit
procesul natural de curățare
și de eliminare a agenților
patogeni. Dacă simptomele
nu dispar și se instalează o
stare febrilă, se recomandă
să apelați la un medic. Printre
celelalte medicamente
care și-au dovedit eficiența
se numără probioticele și
absorbantele intestinale
(cărbune, diosmectită).

Alimentația în cazul
diareei

După un episod de diaree,
se recomandă reducere sau
chiar sistarea consumului de
alimente. Puteți începe ușor cu o
supă sau orez cu lapte. În primul
rând trebuie să îi permiteți
organismului să se refacă prin
odihnă timp de câteva zile.
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Măsuri pentru o
digestie sănătoasă
Digestia are un impact enorm asupra stării noastre de bine. Astfel,
intestinul joacă un rol foarte important, fiind activ zi și noapte pentru
digerarea alimentelor pe care le consumăm și pentru a oferi corpului
substanțe nutritive esențiale și pentru a-l proteja împotriva agenților
patogeni. Intestinul realizează tot acest proces într-un mod foarte subtil.
Devenim conștienți de
importanța majoră a
intestinului pentru bunăstarea
noastră, doar atunci când
echilibrul acestuia este
perturbat și apar problemele
de digestie. Cauzele
dezechilibrelor intestinale
sunt variate, iar impactul este
specific, pe măsura cauzelor.

Fibrele vegetale indispensabile pentru o
digestie sănătoasă!

O dietă echilibrată cu
multe fibre este cheia unei
digestii controlate. Fibrele
vegetale 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.
Fibrele se găsesc în legume
și fructe.
Din păcate, în contextul unor
diete moderne supuse adesea
presiunii timpului, aceste
alimente apar mult prea
rar în alimentația noastră.
Atunci când dieta noastră are
un conținut redus de fibre,
digestia se îngreunează:
conținutul intestinului pierde
în volum și în hidratare,
rezultând astfel într-o
digestie neregulată. Pentru
a asigura condițiile pentru
o digestie obișnuită, dintr-o
dietă echilibrată nu trebuie să
lipsească fibrele vegetale!

Hidratare și mișcare

Stresul și
suprasolicitarea în
viața de zi cu zi, lipsa
mișcării fizice și
aportul prea scăzut
de lichide pot fi
responsabile pentru
apariția problemelor
digestive.
Pentru evitarea
constipației și pentru
o digestie normală

este esențial un consum
semnificativ de lichide și să
aveți o viață activă.

Flora intestinală: foarte
eficientă și foarte
sensibilă

Flora intestinală sănătoasă
reprezintă o garanție
fundamentală pentru starea
de bine. Mucoasa intestinală
găzduiește miliarde de bacterii
folositoare care pregătesc
alimentele consumate, produc
nutrienți de bază și sprijină în
mod activ sistemul imunitar.
În anumite condiții – cum ar fi
în cazul diareei, a constipației
sau a administrării anumitor
medicamente - este posibilă
distrugerea bacteriilor
necesare din intestin.
Urmarea: sistemul digestiv
este suprasolicitat, fapt care
ne dă o stare de oboseală, de
epuizare.
Dat fiind faptul că aceste
simptome sunt nespecifice,
sunt rareori puse pe seama
florei intestinale de către cei
în cauză. Este vital să acordăm
o atenție sporită semnalelor
organismului și să luăm
din timp măsurile necesare
pentru a menține echilibrul
florei intestinale.
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Kilogramele în
exces afectează
genunchii
Artroza - afecțiune foarte
răspândită

Peste 75% dintre toate
persoanele de peste 50 de ani
suferă de probleme articulare,
fapt datorat procesului
fiziologic de îmbătrânire.
Doar uzura prematură și
exagerată este considerată o
afecțiune în sine.

Greutatea în exces
afectează mai mult
genunchiul decât șoldul

Genunchiul este cea mai mare
articulație și este supus unei
sarcini imense.
Problemele specifice artrozei
sunt foarte frecvente la nivelul
genunchilor: aproape 25%
din populație se plânge de
dureri în zona articulației
genunchiului. Cu cât greutatea
este mai mare, cu atât riscul
dezvoltării unei artroze este
mai ridicat. Greutatea în exces
afectează mai mult articulația
genunchiului decât pe cea a
șoldului, spre exemplu.
În special în cazul obezității,
întreaga coloană și
extremitățile inferioare sunt
supuse unor sarcini sporite.
Echilibrul musculaturii
spatelui și abdomenului
este afectat. Se ajunge la o
înclinare în regiunea lombară,
iar centrul de greutate se
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deplasează, fapt ce
afectează suplimentar
articulația genunchiului.

Alți factori de risc

În afara excesului
ponderal, alți factori
care facilitează apariția
problemelor la nivelul
genunchilor sunt :
• Solicitare extremă în urma
activității sportive
• Afecțiuni metabolice (diabet:
una din urmările posibile în
cazul kilogramelor în plus)
• Poziții greșite ale picioarelor
• Traumatisme în urma
accidentelor
• Fracturi osoase vindecate
greșit
Urmările artrozei sunt durerile,
deformările, îngroșările
articulațiilor afectate, diferite
în funcție de stadiul artrozei.
De regulă, artroza evoluează
progresiv. Pacienții pot petrece
câteva luni fără niciun fel
de durere, urmate apoi de
intervale dureroase.

Alinarea durerilor de
genunchi

Dat fiind faptul că greutatea
în exces supune genunchiul
la o măcinare suplimentară
a cartilagiilor, kilogramele
în plus ar trebui eliminate.
Activitatea fizică regulată,

cum ar fi înotul, mersul pe
bicicletă, gimnastica, joacă
rolul de măsuri profilactice,
și sunt măsuri importante
împotriva distrugerii
articulației genunchiului.

Măsuri împotriva
reumatismului

Pentru persoanele care suferă
de reumatism, calitatea vieții
este afectată semnificativ.
Deși există medicamente
antireumatice care reduc
intensitatea durerii, folosirea
acestora pe termen lung
nu este lipsită de efecte
secundare precum ulcerul.
Uzura articulațiilor poate
fi prevenită. Este cunoscut
faptul că greutatea în
exces favorizează apariția
artrozelor, fiind unul dintre
motivele pentru care trebuie
să încercăm să menținem
o greutate normală pe tot
parcursul vieții.
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Deficitul de potasiu
- cum îl recunoaștem și cum îl corectăm?
Cum apare carența 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. Din diverse motive
însă, 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
organism din corp, deoarece
potasiul se regăsește în foarte
multe alimente.
În cazul problemelor gastrointestinale 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 din
organism se manifestă prin
simptome precum:
• Oboseală
• Dureri de cap
• Amețeală
• Stări de greață
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 gastrointestinal, cât și participarea
la funcționarea mușchilor
și a nervilor. Atunci când
apar disconforturi în aceste
zone, una din 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.
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Sfaturi împotriva
problemelor
picioarelor
Problemele picioarelor apar cel mai adesea vara,
când petrecem prea multe ore în încălțăminte prea
strâmtă sau mergem mai des la ștrand. Iată câteva dintre
cele mai frecvente probleme cu care s-ar putea confrunta picioarele
dumneavoastră și cum le puteți combate.
Picioare grele, dureroase
și umflate

Persoanele care petrec multe
ore în picioare, mai ales dacă au
încălțămintea necorespunzătoare
se plâng seara de dureri ale
picioarelor, senzație de picioare
grele și umflate.
• Se recomandă pantofii comozi,
cu talpă naturală și moale.
• Încercați o baie a picioarelor
și adăugați în apă mentol
sau uleiuri de plante care să
stimuleze circulația sângelui
și să vă relaxeze.
• Ștergeți picioarele cu un
prosop moale și aplicați
o cremă de picioare. Se
recomandă cremele nu foarte
grase, dezodorizante cu un
conținut mare de hidratare.
Masați ușor.
• Încercați să mergeți cât
mai mult cu picioarele goale.
Greutatea se dispune pe
partea din față a tălpii și este
mai ușor amortizată.

Piele uscată

Pielea moale a tălpilor și
a călcâielor este foarte
sensibilă. Cea mai mare
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problemă: pielea uscată,
crăpată. 1 din 2 persoane
cu vârsta de peste 50 de ani
suferă de aceste probleme.
Bacteriile se înmulțesc mai
ușor în aceste condiții și pot
cauza infecții.
• Săpunurile alcaline
favorizează uscarea pielii,
deoarece distrug protecția
acidă naturală a pielii, fapt
pentru care ar trebui evitate.
Se recomandă în schimb
produsele cu pH neutru sau
emulsiile care nu conțin
săpun.
• Ștergeți picioarele și lăsațile să se usuce liber timp de 15
minute. Aplicați apoi o cremă
specială pentru picioare
uscate, cu un conținut mare
de uree.

Transpirația picioarelor

Umiditatea excesivă poate
reprezenta o problemă
pentru picioare. Transpirația
picioarelor depinde de
predispoziție, însă și de
încălțăminte. În combinație
cu bacteriile din piele, se
formează mirosul neplacut

al picioarelor, iar riscul
aparițiilor ciupercilor crește.
• Spray-urile de picioare pe
bază de alcool, pudrele de
picioare cu oxid de zinc și acid
salicilic, sărurile de aluminiu
și alaun, camforul - reduc și/
sau absorb transpirația, unele
având și efect dezinfectant.

Probleme cu unghiile

Unghiile încarnate, galbene
sau fisurate pot fi tratate cu
îngrijire corespunzătoare:
• Tăiați unghiile imediat după
baie, rotunjiți colțurile pentru
a evita rănirea țesutului din
jur și încarnarea unghiei.
Evitați tăierea prea scurtă a
unghiilor. Treceți apoi cu pila
peste unghii.
• Aplicați un ulei de unghii
și masați. Acesta conține
substanțe nutritive și conferă
unghiilor un aspect strălucitor.
• Aspectul galben al unghiilor
indică prezența unei ciuperci.
Puteți încerca lacurile
medicinale, inodore și incolore
care se aplică similar ojei.
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Băutura
probiotică din
pâine fermentată
Băuturile din pâine fermentată (asemănătoare borșului) sunt populare
în zona răsăriteană a Europei. Băutura Brottrunk (R) deține proprietățile
benefice pentru sănătate și poate combate probleme, precum
constipația, afecțiunile intestinale, dar și răceala.
Băutura probiotică

Băutura Brottrunk se
numără printre alimentele
probiotice. Acestea conțin
microorganisme care ajung vii
în intestine. În plus, trebuie să
fie suficient de rezistentă la
sucul gastric, la acidul biliar,
dar și la enzimele digestive.
Printre probiotice se numără
bacteriile lactobacillus și
bifidus. Băutura probiotică
Brottrunk conține bacterii
lactobacillus reuteri.

Efecte benefice pentru
sănătate

Un studiu efectuat asupra
șoarecilor, a indicat o scădere
a nivelului de colesterol,
respectiv preîntâmpinarea
creșterii nivelului de colesterol.
Spre deosebire de majoritatea
bacteriilor lactice, efectul de
scădere asupra colesterolului
a continuat să se mențină
inclusiv după încetarea
consumului de probiotice.
Așadar, lactobacillus reuteri
are un efect pe termen lung
asupra nivelului colesterolului
din sânge. Acizii lactici care
se regăsesc în băutura
Brottrunk întăresc sistemul
imunitar, stimulează
tranzitul intestinal și
digestia.

Ingrediente

Băutura Brottrunk
este benefică și
în tratarea unor
afecțiuni cronice
precum neurodermită
sau psoriazisul. În plus,
Brottrunk este bogată în
minerale precum zincul,

în fier și mangan, și conține
vitaminele B1, B2 și B12.
Brottrunk este obținută
din numai două materii
prime: apă și pâine din
făină integrală. Fermentația
provocată de bacteriile lactice
dă naștere acizilor lactici
care conduc la rândul lor la
o scădere a valorii pH, fiind
cea care asigură gustul acru
specific al acestei băuturi.

Istoria acestei băuturi

Tradiția fermentării pâinii
cu apa provine din Rusia.
Amestecul obținut (Kwass)
este foarte bogat în alcool,
iar traducerea ar însemna
"băutura acră". Băutura
Brottrunk disponibilă în
magazine este obținută prin
acizi lactici, așadar nu conține
deloc alcool. Pentru a asigura
menținerea proprietăților
benefice ale băuturii, se
recomandă consumul unui
pahar pe zi.
Prin numai cele 6 kilocalorii
la 100 ml pe care Brottrunk le
conține, fac ca această băutură
să fie ideală în timpul dietelor.
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Ce puteți face
împotriva
bufeurilor?
În timpul menopauzei, hormonii feminini se
modifică și organismul începe să producă tot mai
puțin estrogen, fapt resimțit mai puternic de unele
femei. Printre stările de disconfort specifice,
amintim bufeurile, transpirația abundentă, stările de amețeală.
Iată câteva recomandări
pentru diminuarea
disconfortului la menopauză:

Mai multă activitate fizică

Plimbări în natură, mers pe
bicicletă: acestea stabilizează
tensiunea arterială, întăresc
inima, sistemul circulator,
vasele de sânge și musculatura
– și întrețin mai bine echilibrul
temperaturii din creier.

Dușuri alternative
calde-reci

Se recomandă și dușurile
alternative calde-reci pentru
brațe și pentru picioare, de
mai multe ori pe săptămână.
Mențineți o temperatură a
apei de aprox. 38 de grade,
timp de cinci minute, urmate
de 10 secunde de apă rece (10
grade). Încheiați întotdeauna
cu dușul rece.

Limitați cafeaua, alcoolul
și tutunul
Cafeina, alcoolul și nicotina)
scad nivelul de estrogen
din organism și afectează
echilibrul temperaturii.
În cazul în care suferiți de
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bufeuri, ar trebui să reduceți
consumul de cafea și alcool la
o ceașcă, respectiv un pahar și
pe cât posibil să evitați țigările.

Alimentație ușoară

Consumați multe fructe,
legume, verdețuri, produse
din făină integrală, produse
lactate, puțină carne roșie,
puțină grăsime – și atunci
doar grăsime vegetală, ulei
de măsline sau de rapiță. De
asemenea, nu uitați să vă
hidratați. Consumați minimum
doi litri de lichide pe zi, în
special apă, ceaiuri neîndulcite
sau sucuri de fructe diluate cu
apă în raport 50:50. Alimentația
ușoară combinată cu mișcarea
va avea un efect de echilibrare
asupra tuturor funcțiilor
corpului, reducând și bufeurile.

Folosiți remedii naturale
• Cohosul negru (Actaea
racemosa): Acționează
ca estrogenul produs de
organism – fără efectele
secundare ale celorlalte
preparate hormonale;
este benefic și împotriva
tulburărilor de somn, a

schimbărilor de dispoziție și a
durerilor de cap.
• Mielarea (Vitex Agnus Castus):
Acest preparat din plante este
benefic în special la începutul
menopauzei, când ciclul nu a
dispărut complet. Reglează
producția de progesteron și
activează ovarele.
• Soia (Gycine max): Femeile
din Asia nu cunosc de regulă
disconfortul menopauzei și
probabil datorită consumului
mare de soia. Izoflavonele din
soia acționează ca estrogeni
vegetali.
• Trifoi roșu (Trifolium
pratense): Această plantă
comună este o sursă bună de
hormoni vegetali.
• Sunătoarea (Hypericum
perforatum): Dacă bufeurile
sunt asociate cu stări
depresive, sunătoarea poate fi
benefică. Trebuie consumată
zilnic, însă efectul se resimte
doar după câteva săptămâni.
• Salvia (Salvia oficinalis): Dacă
transpirați abundent, salvia poate
fi benefică. O puteți consuma
sub formă de ceai, în cure de 3-4
săptămâni (zilnic, câte două cești)
– cald, neîndulcit.
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Sănătatea urinară
- recomandări
Sistemul de excreție al
corpului

Rinichii reprezintă un sistem
de filtrare impresionant:
filtreaza zilnic aproximativ
180 de litri de apă, prin
aproximativ un milion de
nefroni (unități funcționale
ale rinichilor). Aproximativ 1.5
litri de urină sunt eliminați
prin vezica urinară și uretră.
Rinichii, ureterul, vezica
urinară și uretra servesc în
principal pentru eliminarea
urinei. Din păcate, acest
sistem complex de excreție
este predispus la diferite
afecțiuni și interferează cu
eliminarea produșilor rezultați
de pe urma proceselor
metabolice și perturbă astfel
balanța de sare și apă din
organism.

Litiaza urinară

Calculii urinari se formează pe
fondul unei suprasaturații cu
săruri și minerale, de exemplu
în urma unui aport prea
scăzut de lichide. Depozitele
de astfel de săruri și minerale
formează la început așa
numitul nisip, dar acesta
crește treptat în dimensiune,
formând cristale, respectiv
calculi. Cea mai bună măsură
preventivă este asigurarea
unei hidratări optime.

Cistita - o afecțiune
frecventă a femeilor

În special femeile - datorită
uretrei lor mai scurte - suferă
adesea de infecții ale tractului
urinar, fie că sunt cauzate de

viruși, ciuperci sau bacterii.
Necesitatea constantă de a
urina și senzația arzătoare
care însoțește micțiunea
reprezintă primele semne
ale unei cistite bacteriene.
Cauzele sunt, de obicei,
hipotermia, consumul redus
de lichide și un sistem
imunitar deficitar.

O problemă tipică pentru
bărbați

Bărbații de peste 40 de ani au
adesea probleme cu urinarea.
Cauza nu se datorează
organelor excretoare, ci unei
prostate mărite, care presează
uretra. Ca măsură preventivă
se recomandă activitatea
fizică (sporturi de anduranță
obișnuite) și menținerea unei
greutăți corporale normale.

Dieta bogată în carne
afectează prostata

Consumul de carne facilitează
creșterea în dimensiune
a prostatei. La fel și
alimentele bogate în calorii
(dulciurile), deoarece au un
conținut mare de grăsimi
animale. Există și studii care
susțin că medicamentele
antiinflamatoare ar duce și ele
la o creștere în dimensiune a
prostatei.

Recomandări pentru
sănătatea urinară

Hidratarea. Cea mai bună
măsură de prevenire: beți
cât mai multe lichide pentru
a clăti foarte bine vezica
urinară: cel puțin 2,5 până la

3 litri/ zi. Pentru probleme
precum cistita, ceaiul de
urzică sau de mesteacăn este
ideal.
Plantele medicinale, cum ar
fi urzica, mesteacănul, coada
calului, ienupărul, afinul sau
păpădia sunt remedii foarte
valoroase și sunt recomandate
pentru regimuri diuretice și
sănătate urinară.
Evitarea frigului. Se
recomandă să evitați răcirea
zonelor vezicii urinare și
a rinichilor. Optați pentru
jachete și pulovere care vă
acoperă șoldurile, schimbați
imediat costumul ud de baie
sau lenjeria udă și nu vă
așezați pe suprafețe reci.
Alimentația. De asemenea,
se recomandă evitarea
dietelor bogate în proteine (în
special produsele de origine
animală), în alimente cu
conținut mare de acid oxalic
(spanac, rubarbă, sfeclă
roșie), în alimente bogate în
purine (carne, pește și piele
de pasăre, sardine, hering,
macrou). Rețineți că fasolea,
lintea, soia și cerealele sunt
alimente care protejează
prostata și sistemul urinar.
Asigurați-vă că dieta
dumneavoastră conține
suficiente fibre vegetale
(cereale integrale, salată
verde, legume) și folosiți
foarte puțină sare.
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Alimente pentru
frumusețe
Frumusețe din interior

Cu cât se încălzește vremea,
cu atât mai multă piele
este expusă agresiunilor
(căldură, praf, radiații UV
etc.). Sunt suficiente măștile
cu castraveți sau cremele
îmbogățite cu substanțe
nutritive? Drajeurile cu
vitamine sunt eficiente? Există
alte soluții pentru obținerea
unui ten neted? Încă din
timpul Cleopatrei, femeile
obișnuiau să se îmbăieze în
lapte și miere. Substanțele
aplicate din exterior sunt cu
adevărat eficiente doar dacă
sunt valoroase. Frumusetea
însă, poate fi asigurată și
din interior, cu o alimentație
sănătoasă și echilibrată.

Alimentație sănătoasă și
echilibrată

Hrana pe care o consumăm
trebuie să fie bazată pe
alimente integrale, și nu pe
cele procesate și rafinate.
Nu uitați de cele minimum
două porții zilnice de fructe
și de cele minimum trei porții
zilnice de legume. Peștele
trebuie consumat de două ori
pe săptămână, iar carnea și
mezelurile cât mai rar.

Nu uitați să vă hidratați

Atunci când nu asigurăm
suficient de multă apă pentru
piele, aceasta devine uscată
și ridată. Astfel, pentru
adulți este recomandată o
cantitate de 1,5 - 2 litri de
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apă/zi și chiar mai mult în
condiții de temperaturi înalte
și activități sportive. Cele
mai potrivite băuturi: apa
minerală, ceaiurile de plante
și fructe sau sucurile naturale
neîndulcite.
Cafeaua, ceaiul negru și verde
nu ar trebui să constituie
singurele surse de lichide.

Vitamine importante
pentru frumusețe

Anumite vitamine și minerale
joacă un rol deosebit de
important pentru pielea lipsită
de probleme.
Iată câteva vitamine vitale
pentru părul și pielea
dumneavoastră:
• Vitamina A este vitală pentru
formarea de noi celule de
piele. Aceasta stabilizează
pereții celulari și asigură un
aspect proaspăt și neted al
pielii. Gălbenușurile, peștii
grași, cum ar fi scrumbia și
somonul, sunt surse bune
de vitamina A. Legumele și
fructele asigură necesarul
de betacaroten, pe care
corpul îl transformă
în vitamina A.
Betacarotenul se
regăsește în special
în legumele intens
colorate precum
morcovi, caise,
broccoli, gulii și
ardei.
• Vitamina E întărește
țesutul conjunctiv și
reduce pierderile de

lichid din piele. Pielea își
păstrează astfel aspectul
tânăr. Vitamina E este
liposolubilă, și se regăsește
în semințe și alune, în făina
integrală și uleiurile presate
la rece.
• Vitamina B5 (acidul
pantotenic) conferă catifelare
și elasticitate pielii, și se
regăsește în special în drojdia
de bere, legumele crucifere
(varză, brocoli, conopidă),
semințele de floarea soarelui.

Substanțe minerale
importante

Dintre substanțele minerale,
magneziul, fierul și zincul
sunt cele mai importante
pentru păr. O carență de
minerale se face remarcată
prin pielea aspră, părul
deteriorat, plăgi care se
vindecă greu și predispoziția
la eczeme.
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Apa minerală
- efecte surprinzătoare
Cum acționează dioxidul
de carbon din apa
minerală?

Unii sunt de părere că
dioxidul de carbon ne gâdilă
plăcut limba și ne ajută să
diferențiem gusturile dintre
diferitele feluri de mâncare și
vin. Alții sunt deranjați tocmai

de această senzație pe care o
provoacă dioxidul de carbon și
îl evită.

papilele gustative. În plus,
generează un flux mai bun al
salivei și sprijină digestia.

Apa minerală care provine
din regiuni vulcanice cu roci
este mai mult sau mai puțin
carbogazoasă, în funcție de
conținutul de dioxid de carbon.

Acidul carbonic conferă
senzația de sațietate și este
recomandat în timpul dietelor.
În cantități mari însă,
senzația de sațietate poate
deveni neplăcută și se poate
transforma în balonare sau
constipație. Cei care au
nevoie de o hidratare masivă
– sportivii sau persoanele
supuse unei munci fizice
intense - preferă apa minerală
mai săracă în dioxid de
carbon.

Care este efectul acidului
carbonic în organism?

Acidul carbonic din apa
minerală are diferite efecte.
Acesta asigură o bună
vascularizare a mucoasei din
cavitatea bucală și curăță

Apa minerală
carbogazoasă în bucătărie

Bucătarii apreciază apa
minerală carbogazoasă
nu doar în compania unor
preparate fine, ci și ca
ingredient în sosuri și
deserturi. În rețetele de copt,
apa minerală poate înlocui
praful de copt, deoarece poate
provoca anumite procese
de fermentare care cresc
blaturile în volum. Carnea
poate fi prăjită în apa minerală
carbogazoasă, fără nici un
adaos de grăsime.
De asemenea, conținutul
carbogazos al apei
prelungește durata de
valabilitate a acesteia prin
distrugerea bacteriilor, fapt
apreciat și în combinație cu
sucurile de fructe, limonade
etc.
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Sport și
alimentație
Carbohidrați pentru
mușchi, nervi și creier

Prezența carbohidraților
în cantități suficiente în
alimentație este importantă
pentru toți sportivii.
Organismul are nevoie de
carbohidrați pentru a forma
glicogenul care conferă
energia mușchilor.
Creierul și nervii au și ei
nevoie de carbohidrații
responsabili de dextroză
pentru a acoperi necesarul
de energie. În cazul în care
nu consumăm suficienți
carbohidrați, puterea de
concentrare și coordonarea au
de suferit.
Sportivii trebuie să mențină
rezervele de glicogen la un
nivel stabil. În funcție de
intensitatea antrenamentului,
rezervele de glicogen pot
asigura energie pentru 6090 minute. Cei care doresc
să asigure zilnic rezerve
suficiente, trebuie să consume
55-60% din întregul aport
energetic sub formă de
carbohidrați. Alternativa
mai bună decât zahărul
simplu (fructoza) constă în
carbohidrați complecși care
se regăsesc în toate produsele
de panificație (pâine, fulgi
de ovăz, orez etc.), în cartofi,
legume și fructe.
Carbohidrații simpli care nu ar
trebui consumați în cantități
mari (max. 10 % din consumul
zilnic de energie) sunt potriviți
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pentru situațiile în care
avem nevoie de o doză de
energie rapidă.

Proteine – pentru
mușchi și sistemul
imunitar

Printre altele,
organismul are nevoie
de proteine pentru
masa musculară, pentru
sistemul imunitar și cel
enzimatic. Pentru a asigura
o administrare suficientă de
proteine este destul un consum
zilnic de 0,8 g proteine/kg
per masă corporală. Deseori
însă, consumul de proteine
depășește această valoare
recomandată.
Optați pentru un consum
combinat de proteine de
origine animală si vegetală,
cum ar fi de exemplu cartofi
și ouă, cartofi și lapte sau
cereale și carne.

Minerale pentru echilibru

În timpul sportului, prin
transpirație se pierd
numeroase minerale care
trebuie înlocuite cât mai
repede posibil. Pentru astfel
de situații se recomandă
băuturile sportive, în special
apa minerală, sucurile diluate
de fructe (1:3–1:1) și ceaiurile
(însă nu ceaiul negru). În ciuda
acestor măsuri preventive,
numeroși sportivi se confruntă
cu un consum insuficient
de magneziu și fier care le
afectează performanța.

Vitamine

Pentru sportivii amatori,
consumul suplimentar
de vitamine sub formă de
suplimente alimentare nu
este necesar. Doar celor
implicați în activități sportive
de anduranță li se recomandă
consumul de preparate cu
multivitamine.

Gustările dintre mese

Pentru a evita scăderile de
performanță dintre mese
se recomandă gustările
bogate în carbohidrați, dar cu
conținut redus de grăsime,
spre exemplu: fructe (în
special banane), biscuiți
din făină integrală, fructe
uscate, mezeluri slabe,
brânzeturi slabe. Acestea
mențin constantă valoarea
glicemiei din sânge, previn
scăderile de performanță și de
concentrare.

MIȘCARE

Combaterea
durerilor
de spate
Șezutul prelungit, postura greșită și greutățile se resimt cu timpul: trei
sferturi din populație suferă de dureri de spate ocazionale și mare parte
dintre acestea devin cronice. Mișcarea activă, specifică este deseori metoda
cea mai eficientă prin care putem preveni sau alina durerile de spate.
Iată cele mai bune sfaturi
pentru combaterea durerilor
de spate:

Mențineți mișcarea

Repausul prelungit la pat
nu este recomandat în cazul
durerilor de spate. Mișcarea
în limitele lipsite de durere
ajută la depășirea acesteia.
Mișcați părțile corpului care
nu sunt afectate de durere.
Persoanelor care se află
după o perioadă lungă de
inactivitate, li se recomandă
o consultație de specialitate
pentru a evita mișcările
greșite.

Eliminarea greutății de pe
coloana vertebrală

Pe lângă mișcarea activă,
mutarea greutății poate
fi de ajutor prin relaxarea
musculaturii coloanei
vertebrale și a nervului sciatic.
Pentru aceasta trebuie să vă
întindeți și să aduceți piciorul
într-un unghi drept, în sus.
Discurile vertebrale preiau
astfel lichid pentru funcția de
amortizare.

Evitarea posturilor prin
care se evită durerile

Posturile de evitare a durerii
nu corespund de regulă cu
cele echilibrate, astfel că
anumite grupe de mușchi sunt
suprasolicitate și tensionate.
Orice astfel de postură va
dăuna de fapt spatelui în loc
să îl ajute.

Căldură împotriva
punctelor de tensiune

Căldura este benefică în
combaterea musculaturii
tensionate. Așezați un prosop
umed peste partea dureroasă
și deasupra o sticlă cu apă
fierbinte.

Antrenamentul corect
pentru spate

La antrenamentele de spate,
fizioterapeutul are grijă ca
segmentul afectat al coloanei
să fie mobilizat cu atenție și
mușchii să se extindă.

Masaje ajutătoare

Masajul poate îmbunătăți
circulația sângelui din
musculatură, poate calma

sistemul nervos și vă poate
scăpa de punctele tensionate.

Reducerea stresului

Stresul provoacă tensiuni care
se reflectă asupra mușchilor
și a șirei spinării. De aceea,
durerile de spate trag un
semnal de alarmă pentru un
nivel de stres prea ridicat.
Deprinderea posturii corecte
În cursurile specializate,
fizioterapeuții vă pot învăța
mișcările și posturile corecte
pe care le puteți adopta în
timpul zilei, spre exemplu la
birou, în fața calculatorului.

Reducerea kilogramelor
în plus

Fiecare kilogram în plus de pe
burtă vă aduce într-o poziție
de hiperlordoză care va afecta
suplimentar coloana vertebrală.

Consult de specialitate

Dacă în loc să scadă, durerile de
spate se acutizează după câteva
zile, sau dacă la toate acestea
se adaugă și o imposibilitate de
mișcare, ar trebui să consultați
medicul reumatolog.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Un altfel de
concediu
la mare
Mulți dintre noi asociem concediul la
mare cu plajă, soare şi cazare aproape
de malul mării. Dar dacă v-am spune că
o călătorie la mare înseamnă mult mai
mult, că în loc de o plimbare pe faleză,
puteți descoperi o cetate grecească de
peste 2500 de ani sau o bisericuță îngropată
în pământ? Iar, în loc de ieşirea la mall
într-o după-amiază innorată, puteți cunoaşte
secretele vechiului port al Constanței?
Haideți cu noi!
Începem cu oraşul Constanța,
unde aproape fiecare casă din
centrul vechi are o poveste
de spus. Din fericire, există
oameni pasionați de istorie
şi patrimoniu cultural şi
excelenți ghizi pentru iubitorii
de cunoaştere mici şi mari.
Peninsula, înconjurată de
apele mării, adăposteşte
câteva obiective turistice unice
în țară, precum: Moscheea
Regală Carol I, construită din
bunăvoința regelui Carol I,
acum peste 100 de ani, Farul
Genovez, cu temelia ridicată
de genovezi în secolul al
XIV-lea, Edificiul roman cu
mozaic Tomis, ce a servit
ca gară maritimă şi club al
armatorilor şi negustorilor,
de la finele secolului al IIIlea la începutul secolului al
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VII-lea, Statuia lui Ovidiu, ce
străjuieşte în Piața Ovidiu, un
loc de unde pornesc multe
dintre legendele urbane ale
Constanței de odinioară.
Toate acestea le puteți afla
plimbându-vă agale, alături de
Constanța Walking Tours cu
Diana Slav.
Vă invităm să vă aventurați
pentru o zi la nord de
Constanța, pentru a descoperi
rezervații naturale unice în țară,
cetăți antice şi genoveze şi o
bisericuță îngropată în pământ.
Unul dintre cele mai
cunoscute obiective turistice
culturale din Dobrogea este
Cetatea Histria. Drumul
dinspre Constanța redă
peisajul unic dobrogean,

presărat
cu sate
tradiționale,
berze, egrete şi alte
specii de păsări şi animale
protejate, din Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării.
Cetatea Histria se află la doar
65 de km de Constanţa, în
satul Istria, comuna Istria, pe
malul lacului Sinoe.
Cetatea Histria a fost
întemeiată la mijlocul
secolului al VII-lea î.Hr.
de colonişti greci veniţi
din Milet. Oraşul a avut o
dezvoltare neîntreruptă timp
de aproape 1300 de ani,
începând din perioada greacă
şi până în epoca romanobizantină. În această perioadă
Histria cunoaşte un regim
democratic, aderarea la Liga

turcii ce incă stăpâneau în
secolul al XIX-lea Dobrogea.
Satele dobrogene au un
specific aparte, cu case
joase, din chirpici, văruite în
alb, cu acoperiş de stuf sau
țiglă, cu garduri la stradă din
bolovani. Totul este auster şi
usor prăfuit, mai ales vara,
însă farmecul locurilor nu
vă va lăsa indiferenți şi
veți dori să descoperiți
gospodăria tradițională
dobrogeană din Casa
muzeu a Paraschivei
Constantin, din satul
Vişina, Jurilovca. Este
chiar pe drumul ce
vă duce la Cetatea
Argamum.

Maritimă
Ateniană,
comerţ intens
şi chiar monedă
proprie – prima emisiune
de monedă de pe teritoriul
Romaniei.
In comuna Istria, situată la
câțiva kilometri de cetate,
veți găsi Biserica Sfânta
Treime-Sfântul Nicolae, cu o
arhitectura unică în România.
Biserica este pe jumătate
îngropată în pamânt, nu
are turle – este fără glas, în
pereții săi sunt încastrate
52 de amfore grecesti şi stă
sprijinită pe contraforți groşi,
ca de cetate. Secretul său
vine din faptul că a putut fi
construiă doar respectând
anumite reguli impuse de

Ceva mai la nord,
la aproximativ 53 de
kilometri de Cetatea
Histria, veți găsi Cetatea
Argamum sau Orgame,
una dintre cele mai vechi
aşezări greceşti de pe
teritoriul actual al Dobrogei.
Cetatea a fost ridicată de
coloniştii greci din Asia Mica,
în secolul al VII-lea î. Hr, pe
ceea ce era anterior malul
Mării Negre: Capul Doloşman,
iar astăzi malul complexului
Razelm Golovița, ce face parte
din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Vestigiilor oraşului
grecesc Orgame le sunt
suprapuse cele din epoca
romană târzie, devenind
Argamum. Săpăturile au dat
la iveala urme de locuire înca
din epoca bronzului.
Accesul către cetatea
Argamum, dinspre Jurilovca,
se desfăşoară în condiții
foarte bune, pe un drum
pitoresc, amenajat şi asfaltat,
iar o mică porțiune trebuind
parcursă pe jos. Veți rămâne
impresionați de frumusetea
locurilor şi de peisajul zonei.
La 20 de kilometri spre nord
se află Cetatea Enisala,

construită de negustorii
genovezi în secolul al XIV-lea,
ce priveşte şi acum de pe
dealul său, dominând o zonă
întinsă a Dobrogei. Cetatea
se află în județul Tulcea, în
apropiere de Babadag, la 2
kilometri de satul Enisala.
Localitatea care apare sub
numele de Bambola sau
Pampulo în secolele al XIII-lea
şi al XIV-lea a fost edificată,
pentru prima dată, cu cetatea
Enisala. Numele de Yeni-Sale,
care înseamnă Satul Nou, a
fost mentionat, însă, abia în
secolul al XV-lea, în cronica
lui SüKrüllah. Fortificația de
la Enisala a făcut parte din
lanțul de colonii genoveze
care îngloba oraşele de la
Gurile Dunării. Între 1397 şi
1418, în timpul domniei lui
Mircea cel Bătrân, cetatea
a făcut parte din sistemul
defensiv al Țării Româneşti,
însă după cucerirea Dobrogei
de către turci la 1419/1420 aici
a fost instalată o garnizoană
militară otomană, cetatea fiind
părăsită ulterior înaintării
turcilor spre nord.
La întoarcere, vă invităm
să vizitați Cheile Dobrogei,
străbătute, spre deosebire
de alte chei celebre din țara
noastră, de şosea, aşa încât
veți avea posibilitatea să le
admirați trecând chiar prin
centrul lor. Cheile Dobrogei
s-au format, la fel ca Munții
Măcin, cei mai vechi munți din
România şi unii dintre cei mai
vechi din Europa, în perioadele
paleozoic şi jurasic. De aici,
după aproximativ 50 de
kilometri ajungeți, din nou, în
Constanța
Concediu plăcut,
Echipa i-Tour
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CHICCO

- protecție naturală împotriva țânțarilor
Protecție naturală
împotriva țânțarilor
pentru femei însărcinate
și copii

Majoritatea produselor de
pe piața din România conțin
ingrediente active de origine
chimică (DEET și Icadirin),
nerecomandate sub vârsta de
2 ani.
Gama de cosmetice Chicco
este concepută pentru a oferi
protecție naturală împotriva
înțepăturilor insectelor.
Ingredientul activ este de
origine vegetală și de aceea
este potrivit pentru pielea
sensibilă și delicată a copiilor
și a femeilor însărcinate.

DE CE SĂ ALEGI
COSMETICELE CHICCO?
100% Protecție naturală
Noua gamă de cosmetice
Chicco împrospătează,
hidratează și protejează
în mod natural pielea
bebelușilor fără a utiliza
repelenți chimici.
Datorită extractului de
Melissa (Roiniță) si
Crabwood (Andiroba),
pielea celor mici este
protejată în mod
natural împotriva
țânțarilor. Mai mult
decât atât, toate
produsele Chicco
nu conțin parfumuri
sintetice, ci doar
o aromă delicată și
naturală dată de către
Melissa.
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Protecție delicată
Toate cosmeticele Chicco sunt
testate din punct de vedere
dermatologic pentru pielea
sensibilă. Nu conțin alcool,
coloranți, parabeni, EDTA,
SLES, fenoxietanol, PEG,
derivați din petrol, silicon și
uleiuri minerale, astfel încât
sunt recomandate atât pentru
copiii cu vârsta sub 2 ani, dar
și pentru femei însărcinate.
Protecție "noapte și zi"
Formula exclusivă a gamei
Chicco funcționează în mod
eficient atât în timpul nopții,
cât și în timpul zilei, oferind
protecție împotriva celor mai

întâlnite tipuri de țânțari,
precum Tigrul Asiatic (Aedes
Albopictus).
Gama Chicco de produse
cosmetice împotriva țânțarilor
este extrem de variată, astfel
încât se poate opta pentru:
spray, cremă, roll-on și
șervețele umede, extrem de
ușor de folosit.
În completarea gamei, a fost
inclus și roll-on-ul tip creion,
conceput special pentru a
calma iritațiile produse de
ciupiturile sau înțepăturile
țânțarilor, viespilor, tăunilor și
meduzelor.

