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EDITORIAL

Pielea sensibilă
- recomandări pentru îngrijirea corectă

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

Pielea sensibilă - o
problemă tot mai des
întâlnită

Conform datelor statistice,
numărul persoanelor cu piele
sensibilă a crescut în ultimele
decenii cu fiecare an și
continuă să crească. Studiile
arată că 60% din populația
globală are pielea sensibilă.
În afara disconfortului
resimțit, pielea sensibilă poate
afecta serios calitatea vieții și
încrederea în sine a persoanei
afectate.

Descriere

• Pielea ustură, înțeapă, se
înroșește și arde ca răspuns la
factori de mediu (frig, căldură
excesivă, vânt, poluare etc), la
anumite alimente sau la unele
produse de îngrijire zilnică.
• Examenul pielii arată că
pielea sensibilă poate fi puțin
roșie sau uscată, dar aspectul
ei este, în esență, normal.
Disconfortul este creat de
ceea ce simte persoana
afectată, nu de aspectul pielii.

Care sunt cauzele pentru
pielea sensibilă?

• Afectarea sistemului de
auto-apărare al pielii este
principala cauză ce conduce
la pielea sensibilă. Pielea
sănătoasă are o barieră
protectoare numită film
hidrolipidic, care acționează
ca un scut pentru a opri
bacteriile și iritanții să
pătrundă în straturile adânci
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ale pielii. Acest scut de
apărare este foarte important
pentru menținerea fermității,
elasticității a confortului pielii.
În cazul pielii sensibile,
această barieră este fragilă,
lăsând pielea să devină
vulnerabilă la anumiți factori,
precum și la schimbările de
temperatură și de umiditate.
• Hipersensibilitatea
terminațiilor nervoase
cutanate. Pielea este un
organ foarte puternic inervat.
În cazul pielii sensibile,
aceste terminații nervoase
sunt hipersensibile și trimit
semnale normale ca fiind
răspunzătoare de pericol
și le conduc către creier.
Nervii interpretează astfel
stimulii normali ca fiind
nocivi, conducând la apariția
senzațiilor de disconfort la cel
mai mic factor cu care pielea
interacționează.

Factori care agravează
pielea sensibilă

• Mediul înconjurător:
schimbările de temperatură
sau umiditatea, expunerea la
soare, poluarea, expunerea la
polen, praf și la alți alergeni.
• Produsele de îngrijire a
pielii - din cauza conținutului
de potențiali iritanți
(parfumuri, coloranți, nichel
etc). Nichelul este un alergen
comun întâlnit în majoritatea
cosmeticelor.
• Contactul cu un ingredient
sensibilizant - O reacție

neplacută a pielii poate
apărea datorită contactului
cu un produs/ingredient
care nu este tolerat de către
piele. De exemplu, lâna,
apa dură, anumite produse
cosmetice etc. Simptomele
sunt: mâncărimi, roșeața,
furnicături, senzație de piele
care ține. Această reacție nu
corespunde unui fenomen
alergic.
• Natura atopică a pielii.
Pielea fragilă, predispusă la
apariția eczemelor este
hiper-reactivă. Produsele
adaptate de îngrijire și
curățare ocupă un rol
important în menținerea
sănătății și a confortului unui
astfel de tip de piele.
• Factorii interni precum
stresul psihologic si alegerile
ce tin de stilul de viata.
Emotiile negative, stresul
cronic pot declansa dermatite
atopice. Fumatul, mâncărurile
picante sau alcoolul pot
declanșa apariția roșeței și
disconfortului pielii sensibile.

Cum se poate diminua
sensibilitatea pielii?

Principalele măsuri care pot
diminua sensibilitatea pielii
sunt:
• Eliminarea factorilor
agravanți. Păstrează un jurnal
al factorilor care determină
apariția simptomelor
- mâncare, alcool, aer
condiționat - și încearcă să îi
eviți pe cât posibil.

• Alegerea produselor
potrivite pentru curățarea
tenului. Bariera protectoare
a pielii poate fi afectată
prin folosirea unor produse
neadecvate de curățare,
precum săpunurile alcaline.
Cele mai bune produse
de curățare pentru pielea
sensibilă sunt variantele de
lapte delicat sau apa micelară
aplicate cu ajutorul unei
dischete din bumbac.
• Refacerea filmului
hidrolipidic se poate realiza
folosind o cremă hidratantă cu
toleranță înaltă pentru pielea
sensibilă.

Îngrijirea pielii sensibile

Recomandări pentru
îngrijirea corectă a pielii
sensibile:
• Aplicați cât mai puține
produse cosmetice cu putință,
care fie trebuie să fie fără

parfum sau să-l conțină
în cantități cât mai mici de
parfum sau coloranți;
• Curățați zilnic pielea, cu
delicatețe și folosind produse
cu pH fiziologic. Limitați
utilizarea săpunurilor și
folosiți loțiuni de curățare
fără clătire și sprayuri cu apa
termală;
• Folosiți apa termală ca prim
pas de îngrijire zilnică;
• Alegeți produse care sunt
create special pentru "pielea
sensibilă". Urmăriți cu
atenție etichetele produselor
și asigurați-vă că produsele
sunt testate dermatologic pe
pielea sensibilă și alergică, au
la bază o formulă fără parfum,
alcool sau alți alergeni
cunoscuți precum nichelul;
• Folosiți o cremă dedicată
tipului de piele sensibilă,
pentru a proteja și hidrata
pielea. Alegeți creme

hidratante cu texturi
ușoare, creme reci și
produse non-iritante;
• Folosiți o cremă de
noapte pentru îngrijire
avansată a pielii sensibile.
Simptomele pielii sensibile
sunt mai accentuate
dimineața, cauzând chiar
tulburarea somnului și
trezirea mai devreme.
Dimineața devreme, există o
creștere bruscă a histaminei,
care amplifică simptomele
pielii sensibile;
• Alegeți machiajul
hipoalergenic, pentru
prevenirea reacțiilor alergice
și a hipereactivității tenului;
• Machiajul greșit poate
avea o influență foarte mare
asupra vieții sociale;
• Evitați produsele de
curățare clasice, măștile
exfoliante și produsele
împotriva îmbătrânirii;
• Evitați dușurile fierbinți.
Apa fierbinte amplifică
producerea de histamină,
determinând o reacție de
iritare a pielii;
• Identificați factorii care
agravează sensibilitatea
pielii și eliminați-I pe cât
posibil.
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FARMACIA VERDE

Suplimentele
alimentare în
diabetul zaharat
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie
Tratamentul adjuvant în
diabetul zaharat include
și o multitudine de plante
medicinale, vitamine,
minerale și antioxidanțicomercializate în produse
cu statut de suplimente
alimentare sau medicamente
(atât fără prescripție, cât și
cu prescripție medicală).
Plantele medicinale cu
acțiune hipoglicemiantă cele
mai cunoscute sunt afinul,
dudul negru, gymnema
sylvestre, anghinarea, tecile
de fasole, momordica,
brusturele, cicoarea, păpădia,
ceaiul verde, urzica, salvia.
Unele plante hipoglicemiante
au și efecte hipolipemiante
importante (așa cum este
schinduful și anghinarea).
Plantele medicinale se
comercializează sub formă de
ceaiuri, tincturi sau extracte
standardizate.
Afinul (vaccinium myrtillus)
și castravele amar
(Momordica Charantia) și
Gymnema sylvestre conțin
substanțe cunoscute
ca insuline vegetale și
sunt plantele cel mai
frecvent utilizate în diabet.
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Plantele hipogliceminate și
hipolipemiante sunt foarte
utile în controlul glicemiei la
pacientul diabetic cu indicație
de dietă și exerciții fizice.
Acizii grași esențiali
omega-3 sunt frecvent
utilizați pentru corectarea
dislipidemiei (trigliceride
crescute) aproape
întotdeauna asociată la
pacienții cu diabet zaharat.
Vitaminele C și E și acidul
alfa-lipoic au proprietăți
antioxidante și pot limita
complicațiile vasculare
la pacienții obezi, cu
dislipidemie și hiperglicemie.
Vitaminele din grupul B,
în special Vitamina B12
și B6, sunt protectoare
pentru fibrele nervoase. În
programul național de diabet
sunt incluse în compensare
și medicamentele ce conțin
vitamina B12 ca tratament al
neuropatiei diabetice.
Vitamina A, luteina și
zeaxantina sunt utilizate
pentru protecția vederii.
Mineralele au rol important
în controlul glicemiei, cele

mai frecvent utilizate la
pacienții cu diabet sunt
cromul și magneziul.
Cromul este implicat atât
în metabolismul glucidic
(favorizează captarea
insulinei de către receptori)
cât și în reglarea apetitului
pentru dulciuri.
Magneziul are un rol central
în reducerea riscului de
boală cardiovasculară și în
patogeneza diabetului, poate
amâna instalarea diabetului
de tip 2 și a complicațiilor
sale. Sensibilitatea la insulină
ca și secreția acesteia sunt
ameliorate de suplimentele de
magneziu. Hipomagneziemia
poate agrava rezistența
la insulină. Deficitul de
magneziu este considerat
un factor declanșator al
diabetului zaharat de tip 2
la persoanele care au și alți
factori de risc.

Precauții necesare în
tratatmentul diabetului
zaharat
Tratamentul adjuvant
cu plante medicinale
sau diverse suplimente
alimentare asociat la

medicația antidiabetică
poate acționa sinergic
cu acesta și va influența
semnificativ constantele
biologice (glicemie, lipide,
tensiune arterială etc.) și
în acest caz este necesară
ajustarea dozelor, poate
corecta depleția generată de
tratamentul medicamentos
sau poate interacționa cu
tratamentul antidiabetic
generând efecte nedorite.
Iată câteva exemple în acest
sens:
Metforminul, unul dintre
cele mai recomandate
antidiabetice orale în
monoterapie sau combinații,
produce depleție de
vitamina B12 și inconstant
de acid folic. La pacienții în
tratament cu metformin se
recomandă monitorizarea
vit. B12 și acidului folic și
suplimentarea acestora
la nevoie. Guma de
guar, frecvent utilizată
ca stabilizator în
industria alimentară
și prezentă în multe
suplimente, reduce
absorbția intestinală a
metforminului și scade
biodisponibilitatea
și implicit efectul
hipoglicemiant al
metforminului. Pacienții
care urmează tratament cu
metformin trebuie instruiți să
verifice eticheta alimentelor
și conținutul în guma guar al
suplimentelor.
Ginkgo biloba este una
dintre cele mai utilizate
plante în prevenție și în bolile
cronice și a beneficiat de
cercetări multiple. Studiile
efectuate la pacienții cu
diabet de tip 2 au evidențiat
ca gingko biloba înrăutățește
semnificativ toleranța la
glucoză la pacienții aflați în
tratament cu antidiabetice
orale (se pierde controlul

glicemiei la acești pacienți)
dar nu alterează toleranța la
glucoză la pacienții cu diabet
controlat prin dieta. Aceste
rezultate arată ca gingko
biloba are interacțiuni
medicamentoase cu
antidiabeticele orale.
Tratamentul cu Insulina
este influențat de consumul
de alimente, alcool, fumat
și unele plante. Gymnema
Sylvestre este singura plantă
care stimulează refacerea
celulelor din insulele
Langerhans secretoare de

insulină și se poate utiliza
și la persoanele cu diabet
zaharat de tip I. Deși studiile
nu au raportat interacțiuni
cu insulina, tratamentul
cu Gymnema sylvestre
necesită reducerea dozelor
zilnice de insulină.
Alcoolul crește acțiunea
insulinei și conduce la
hipoglicemii periculoase,
nicotina scade acțiunea
insulinei în țesuturi, dieta
bogată în fibre îmbunătățește
controlul glicemic la pacienții
tratați cu insulină.

Concluzii:
Orice substanță (aliment sau supliment) care afectează
glicemia direct sau indirect, în sensul creșterii sau scăderii
necesită modificări în tratamentul medicamentos al bolnavului
cu diabet.
Specialiștii în sănătate trebuie să participe activ la informarea
și instruirea pacienților cu diabet privind dieta și medicația.
Pacienții cu diabet trebuie să informeze atât medicul despre
toate suplimentele utilizate, cât și farmacistul despre medicația
administrată, atunci când solicită un supliment în farmacie.
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INTERVIU

Ines Nerina
Privește partea dulce a vieții!
Mulțumim că te-ai alăturat
campaniei Alphega de
educare, informare și
prevenție privind diabetul.
Pentru început, am vrea
să ne spui cine este Ines
Nerina?
Ines Nerina este o tânără
de 25 de ani, absolventă a
Facultății de Litere, care
și-a dorit toată viața să fie
profesoară de engleză, însă
viața a surprins-o cu un
diabet care i-a schimbat
total cariera, astăzi fiind
"profesoară de diabet" pe
Internet.

Trecând de tonul jucăuș, dacă
știu un lucru sigur despre
mine, acela este că nu există
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provocare prea mare pe care
să nu o pot duce pentru că
mereu am fost incredibil
de optimistă și pozitivă. Îmi
petrec marea majoritate
a timpului cu ceea ce mă
pasionează, iar pentru asta
sunt cea mai recunoscătoare.
Investesc mult suflet și
energie în toate proiectele în
care mă implic, de la tabere
de diabet, voluntariat, blog,
până la conferințe, summituri
și campanii de conștientizare.
Iar deviza mea este că se
poate trăi frumos sub semnul
diabetului.
Pentru că eu cred cu tărie
în puterea exemplului și
vreau să demonstrez acest
lucru, nu doar că mă implic

în cât mai multe proiecte,
dar și documentez tot ce fac,
filmându-mă și postând pe
Internet.

Ce tip de diabet ai și când
l-ai depistat?

Pe 1 aprilie 2017 am aflat că
am diabet de tip 1, insulinodependent, iar tot atunci am
aflat că nu este o păcăleală
că va trebui să îmi fac injecții
cu insulină în fiecare zi. Data
diagnosticului este imposibil
de uitat pentru că atunci ți
se resetează viața, iar de
tine depinde cum decizi să o
privești din acel moment. Eu
sunt convinsă că 1 aprilie este,
de fapt, ziua mea de naștere,
nu de boală, pentru că am

câștigat
loteria vieții.
Diagnosticul nu m-a
condamnat, ci din contră,
m-a făcut cea mai puternică
și frumoasă versiune a mea.
În fiecare an pe 1 octombrie,
când este ziua mea de
naștere, îmi spun că am
mai pierdut un an, însă pe 1
aprilie, mereu voi sărbători
că am mai câștigat un an!
Diabetul e lupta pe care o
duci zilnic și fiecare an cucerit
merită celebrat.

Care a fost cea mai mare
provocare pentru tine de
la depistarea diabetului?

Să mă descopăr pe mine...
diabetul nu vine la pachet
doar cu o schemă de
tratament și o listă de rigori,
ci cu o continuă provocare
cu tine însuți. Zi de zi trebuie
să iei decizii pe care o
persoană fără diabet nu le ia,
de la calcularea numărului
de carbohidrați, ajustarea

dozelor
de insulină, până la toate
acele provocări psihologice.
Aici mi-a fost cel mai greu;
să am răbdare cu mine, să
nu mai fiu atât de dură cu
mine atunci când lucrurile
nu merg bine oricât de tare
te-ai strădui, să învăț să caut
în mine calmul. Nu poți fi
în echilibru cu diabetul tău,
dacă nu ești în armonie cu
tine însuți. Poți învăța foarte
ușor din manuale ce este
insulina sau ce acțiune are ea,
însă să afli cine ești și cum
reacționezi în anumite situații
este mult mai complicat.
Odată cu aflarea
diagnosticului, volumul de
cunoștințe noi este imens și
poate fi copleșitor la început.
De aceea, ai nevoie nu doar
de practică sau timp, dar și de

răbdare
să asimilezi
tot noul și
să cristalizezi ce se
întâmplă. Iar aici, cea mai
mare provocare este să te
accepți pe tine așa cum ești
tu, întâi de toate, iar apoi
diabetul.

Ne poți descrie o zi
obișnuită din viața ta?

De la diagnostic încoace,
nicio zi din viața mea nu mai
este "obișnuită". Pe lângă
faptul că jonglez cu insuline și
dispozitive medicale, nicio zi
nu seamănă cu alta.
Fiecare dimineață începe la
fel, cu testarea glicemiei, un
pahar mare cu apă și muzică
bună pe fundal, iar apoi e
o aventură nouă de fiecare
dată. Sunt zile statice în care
nu mă desprind de laptop
pentru că acolo e majoritatea
muncii mele digitale (editat
vloguri, scris articole, creionat
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proiecte
și campanii, răspuns la
mailuri, postat pe Social
Media etc.). Dar sunt la fel de
multe zile în care mă trezesc
în aeroporturi, vorbesc în fața
unui public, țin cursuri de
educație medicală, particip la
conferințe, alerg să semnez
contracte, toate gravitând în
jurul diabetului. Acum că stau
să mă gândesc mai bine, chiar
îmi este greu să pun o zi din
viața mea într-un tipar. Cred
că asta este și una din marile
mele bucurii: că stau departe
de rutină.

place
să am
grijă de
sănătatea corpului
meu prin exerciții fizice și
alimentație echilibrată, iar
pe de altă parte, nu neglijez
atenția pentru suflet și minte.
În engleză există termenul
"mindfulness" care descrie
acest stil de viață conștient,
în care e important să ai grijă
de toate cele 3 componente
esențiale din care ești creat:
trup, minte și suflet. Cum
tratez o hipoglicemie cu
zahăr, de exemplu, sufletul
îl tratez cu înțelepciune, iar
mintea cu pozitivism. Așa pot
să duc la capăt atât proiectele
mele, cât și lupta cu diabetul.

Cum ai descrie stilul tău
de viață?

Urmezi un anume regim
alimentar?

Activ și echilibrat. Mereu pun
accentul pe a trăi frumos, iar
aici mă refer la a fi activ și
pozitiv. Pe de o parte, îmi
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Plecând de la întrebarea
de mai sus, "stil de viață"
înseamnă asumare și
constanță pentru mine, fie

că vorbim de lifestyle sau
alimentație. În special, când
vine vorba de ceea ce mănânc,
fac alegerile echilibrate.
De multe ori, când auzim
cuvântul regim, ne gândim
instant la dietă, ceva ce
presupune restricții și rigori.
La fel și când auzim diabet, ne
vine imediat în minte o listă
cu alimente interzise. Cred
totuși, că regim ar trebui să
descrie o suită de obiceiuri
alimentare asumate pentru
toată viața. Cu sau fără diabet,
am avut aceleași obiceiuri
alimentare. Mereu mi-au
plăcut dulciurile naturii, adică
fructele, legumele colorate,
carbohidrații complecși,
însă după diagnostic,
m-am transformat într-un
pseudo-nutriționist doar
pentru că învățasem ce sunt
macronutrienții și cum se
găsesc în farfurie.
Mă bucur de absolut orice
preparat culinar, degust orice
poftă am, însă mereu o fac
responsabil prin ajustarea
dozelor de insulină.

Tu ești o persoană foarte
activă. Ne poți spune
cât de importantă este
mișcarea fizică pentru o
persoană care suferă de
diabet?

Dacă aș putea să îi conving pe
oameni să facă un lucru, acela
ar fi să facă sport. Nu există
bucurie mai mare pentru
mine, decât starea reală de
fericire pe care o am la finalul
fiecărui antrenament. Simt
că trăiesc cu adevărat când
văd cum îmi bate inima mai
tare, când pot să respir mai
adânc, când observ că pot să
îmi depășesc limitele. Mi-aș
dori ca toată lumea să simtă
asta! Beneficiile unui stil de
viață activ sunt incontestabile.
Nu cred că mai are sens să
menționez cât mult bine îi
faci organismului tău dacă
faci sport. Să faci sport nu
înseamnă să mergi la sala
de fitness sau să alergi la
maraton. Poți să plimbi
câinele prin parc, să urci pe
scări, să joci fotbal și sunt
multe alte forme de exerciții
fizice care ne pot face cea
mai activă versiune a noastră.
Cred că cel mai important
este să ne placă și să găsim
formula câștigătoare pentru
noi.
Într-adevăr, din câte am
observat din discuțiile mele
cu oamenii care îmi scriu,
există în rândul persoanelor
cu diabet această frică de
hipoglicemie în contextul
sportului. Frica nu este de
cele mai multe ori justificată
tocmai pentru că ea există
doar dacă noi o lăsăm. Poți
face orice formă de sport
fără frică sau pericol, însă
trebuie să încerci, să ai curaj
să experimentezi și să fii
pregătit să te descoperi și în
această ipostază. Personal,
am avut nevoie de aproape

un an de zile să tatonez cum
reacționează organismul și
glicemiile mele când fac sport.
Mi-am schimbat mult rutina
de exerciții fizice și odată cu
ea, schema de tratament,
dozele și anumite obiceiuri.
Dar, chiar și așa, nu există
obstacol care să mă împiedice
din a fi activă. Glicemiile sunt
mult mai stabile și starea mea
de bine a crescut de când am
devenit o iubitoare a acestui
stil de viață dinamic.

Ce te-a determinat să
pornești vlogul despre
diabet?

Vlogul a apărut ca o prelungire
firească a blogului, pentru că
în scris nu reușeam să explic
la fel de bine ca în imagini
cum funcționează anumite
dispozitive de monitorizare a
glicemiei. Ce s-a dovedit a fi
funcțional în primă instanță, a
devenit rapid o nouă pasiune.
Am învățat de pe YouTube, la
rândul meu, cum să editez
un video. Astăzi reușesc să
fiu 100% independentă și
autonomă, fiind cea care se
ocupă exclusiv și în totalitate
de canalul meu de YouTube,
de la filmat, scris scenarii,
editat, montat, postat, absolut
tot ce apare pe Social Media.
Îmi place extrem de tare să
fiu creativă în acest sens,
însă primează bucuria în fața
gândului că sunt utilă și de
ajutor altor oameni.
Postez în fiecare săptămână
conținuturi video atât despre
viața mea cu diabet, ca o
documentare personală,
cât și sfaturi practice în
managementul diabetului.
Am reușit să fac o echipă
excelentă cu doctorii și
specialiștii cu care colaborez,
în sensul că toate informațiile
legate de diabet sunt verificate
atent înainte de a fi postate.

Vlogul este o cale de
comunicare extraordinară
pentru că acolo împletesc
sfatul specialistului cu
experiența mea de pacient.
Am dorit să mut cumva
accentul de pe ce este
diabetul, pe CUM se simte
diabetul și cred că de aceea
mulți au rezonat cu mine. Îmi
doresc prin vlogurile mele
să aduc un zâmbet pe fața
persoanelor la fel de dulci ca
mine și să reușesc să le scot
din rutina lor măcar pentru
câteva minute, rutină care
pentru noi înseamnă ace,
insulină și sânge.

Ca pacient, ce sfaturi i-ai
oferi unei persoane care
tocmai a fost diagnosticată
cu diabet?
Întrebarea aceasta este și
proiectul la care lucrez de cel
mai mult timp. Cred că am
aproape un an de zile de când
vreau să realizez un video
cu titlul "Mesaj către un nou
diagnosticat cu diabet" și încă
stau și scriu scriptul... Tocmai
pentru sunt atât de multe de
spus, atât de greu de așezat
în ordine și atât de complicat
de exprimat... Îmi este dificil
să răspund în câteva rânduri
la întrebarea aceasta pentru
că am fost acolo, în prima zi
de diagnostic, și știu CUM se
simte diabetul.
Nu e tocmai un sfat, ci mai
degrabă un gând, dar, dragă
nou-dulcinelule, tu nu ai
primit acest diagnostic fără
motiv, ci ca să te facă mai
puternic și ca să înveți cum
este să iubești cu adevărat
viața. Ia diabetul acesta ca
pe o oportunitate de a fi mai
bun, și nu îl privi ca pe o
condamnare.
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Lipsa de mișcare
- cauza majoră pentru hipertensiune,
ficat gras, diabet și cancer
Inactivitatea fizică: o
problemă globală privind
sănătatea publică
La nivel global, aproximativ
31% dintre adulții cu vârste
de 15 ani și peste, au fost
insuficient activi în 2008
(bărbați 28% și femei 34%).
Aproximativ 3,2 milioane
de decese în fiecare an se
datorează activității fizice
insuficiente.

Avertizarea OMS cu privire
la riscul sporit de boli

Potrivit unui studiu recent,
efectuat de Organizația
Mondială a Sănătății, peste 1,4
miliarde de persoane fac prea
puțină mișcare, fapt pentru
care se expun unui risc sporit
de boli. Lipsa activității fizice
reprezintă un factor de risc
major pentru boli precum
cele ale sistemului circulator,
încărcarea grasă a ficatului
(steatoză hepatică nonalcoolică), diabet și cancer.
Studiul a fost publicat recent
în revista de specialitate "The
Lancet Global Health Journal"
de către Organizația Mondială
a Sănătății (WHO). Pentru
acest studiu, în anul 2016 a
fost analizată activitatea fizică
a 1,9 milioane de oameni din
168 de țări.

Oamenii fac prea puțină
mișcare

Studiul susține că în ultimele
două decenii nu s-au produs

modificări majore în ceea ce
privește lipsa de activitate
fizică.
La nivel mondial, aproximativ
o treime din numărul total
al femeilor și un sfert din
numărul total al bărbaților
fac prea puțină mișcare,
conform studiului. Această
evoluție este și mai vizibilă în
țările dezvoltate comparativ
cu cele în curs de dezvoltare.
În țările mai bogate, oamenii
petrec mai mult timp în spații
închise, la birouri, având
mai degrabă acces la hrană
hipercalorică.

Niciun progres în ultimii
20 de ani

Din 2001 nu s-a mai
înregistrat o modificare
a trendului, în ciuda
numeroaselor campanii de
sprijinire a sănătății. În total,
peste un sfert din populația
adultă face prea puțină
mișcare. "Practic nu am
înregistrat niciun progres",
a declarat autoarea
studiului, Regina
Guthold, agenției de
știri AFP.

Organizația Mondială
a Sănătății recomandă
persoanelor adulte să practice
săptămânal minimum 150 de
minute de sport de intensitate
medie, cum este înotul sau
ciclismul sau 75 de minute
de sport, de activitate sporită
precum alergarea sau
sporturile în echipă.
Cel mai bine este să combinați
o varietate de exerciții cardiovasculare, cum ar fi alergarea
sau ciclismul, cu exerciții de
antrenament de rezistență,
care pot include exerciții de
greutate sau exerciții fizice.
Continuarea a cel puțin trei
runde de 30 de minute și
efectuarea a două sesiuni de
30 de minute de exerciții fizice
pe săptămână ar fi suficiente
pentru a respecta instrucțiunile
minime privind activitatea
fizică.

Soluții pentru stilul
de viață sedentar
Un stil de viață mai
activ poate reduce
semnificativ riscul
de afecțiuni cronice
de sănătate, tulburări
de sănătate mintală
și deces prematur.

15

FAMILIE

Bolnav în concediu
- sfaturi și recomandări

Vacanța a început și odată cu ea și vremea călătoriilor. Însă cum puteți
proceda atunci când simțiți că se instalează o răceală chiar înainte de a
pleca în vacanță, dacă ați suferit vreo intervenție
chirugicală sau dacă suferiți de o boală cronică?
Călătoriile în timpul
răcelilor

Răcelile ușoare nu prezintă
probleme de cele mai multe
ori în timpul zborului cu
avionul. Egalizarea presiunii
cu un nas înfundat este
mai dificilă, de aceea se
recomandă să folosiți un spray
nazal antiinflamator înainte de
decolare și de aterizare.
Bronșita sau tusea nu ar
trebui să vă creeze probleme,
însă ca urmare a aerului rece
de la bord, s-ar putea ca tusea
să se întețească. Nu uitați
să vă hidratați suficient și să
mențineți mucoasele umede.

zburați în concediu și vă
reveniți după operație la
umbra palmierilor. După
intervențiile majore cum sunt
tratamentele la rădăcină,
implanturile sau extracțiile
dentare, durează până la treipatru săptămâni până când
veți putea urca fără probleme
la bordul unei aeronave. În
caz contrar, există riscul
sângerărilor, al infecțiilor și al
durerilor masive.

Problemele gastrointestinale în timpul
călătoriilor

Purtătorii de lentile de contact
se plâng de senzația de arsuri
și de faptul că lentilele de
contact se simt ca un corp
străin. De aceea se recomandă
să apelați la ochelari în timpul
zborului, în special în cazul
distanțelor mai lungi. Dacă
suferiți de ochi uscați, nu uitați
să luați cu dumneavoastră în
bagajul de mână, soluția de
lacrimi artificiale.

Majoritatea călătorilor
suferă de probleme gastrointestinale pe drumurile de
întoarcere. Fie că sunt cauzate
de alimentele cu care nu sunt
familiarizați sau de condițiile
improprii de igienă din țara
în care au călătorit, zborul pe
stomacul deranjat este foarte
neplăcut. Se recomandă să
evitați consumul de alune,
de băuturi carbogazoase, de
salată și fructe proaspete în
timpul zborului. În cazurile de
diaree, apelați la antidiareice
și/sau probiotice.

Tratamentele dentare
înaintea decolării

Predispoziția pentru
apariția trombozei

Probleme cu ochii în
timpul zborului

Ați terminat în sfârșit de
extras măselele de minte,
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Ca urmare a perioadelor
lungi petrecute în poziția

șezut circulația sângelui este
afectată. De aceea, încercați
și în avion să vă ridicați cât
mai des și să faceți câțiva pași
sau să întindeți picioarele
atunci când sunteți așezat, iar
dacă veți călători cu mașina
să faceți pauze la fiecare oră.
Ciorapii de compresie sporesc
viteza de circulație a sângelui.
Reamintiți-vă să consumați
suficiente lichide și să evitați
alcoolul.

Zborul după o intervenție
chirurgicală

De regulă, posibilitatea de
zbor revine după 24 de ore de
la intervențiile chirurgicale
mici sau fracturile osoase.
După o operație la ochi sau un
tratament laser, capacitatea
vizuală poate fi afectată sau
sensibilitatea la lumină poate
fi mai mare, probleme care
dispar imediat după aterizare.
Vă recomandăm să călătoriți
doar la recomandarea
medicului, după orice fel de
intervenție.
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Cafeaua
privează
organismul de apă?
Potrivit unui sfat destul de des întâlnit, după fiecare ceașcă de cafea,
ar trebui să bem și un pahar cu apă. Este adevărat că prin consumul
de cafea, organismul este privat de apă și că astfel cafeaua nu poate fi
considerată hidratare?
Asociația Germană pentru
Alimentație este de părere
că nu, deși consumul unui
pahar de apă după cafea nu ne
poate dăuna, însă nici nu este
absolut necesar. Pentru multe
persoane, consumul zilnic
de cafea ocupă o proporție
importantă din cantitatea de
lichide consumată peste zi,
alături de sucuri, ceai și chiar
paharul de bere consumat la
sfârșitul programului.

Efectul cafeinei

Efectul diuretic al cafeinei din
cafea este bine cunoscut, fiind
influențat de factori precum
cantitatea cafeinei și frecvența
consumului de cafea. Efectul
este însă temporar și mai
puțin pronunțat în cazul unui
consum regulat de cafea,
astfel că echilibrul lichidelor se
restabilește pe parcursul zilei.
În cazul concentrațiilor mai
mari de cafeină, consumul
mare de cafea va avea drept
urmare o eliminare sporită
a sărurilor și a sodiului din
organism. Și acest efect
este echilibrat regulat prin

mecanisme compensatorii.
Din cauza efectului stimulator
pe care îl are asupra inimii și a
sistemului circulator, cafeaua
nu ar trebui consumată
pentru a stinge setea, potrivit
recomandărilor Asociației
Germane pentru Alimentație.
Alternativele mai bune în
astfel de situații sunt: apa
minerală, băuturile sărace în
calorii, amestecurile de sucuri
concentrate cu apă, ceaiuri
de fructe și plante. Nu există
însă contraindicații pentru
consumul moderat de 4 cești
de cafea (350mg cafeină) pe zi.

Cafeaua ne privează de apă?
Recomandarea de a consuma
un pahar cu apă după fiecare
ceașcă de cafea se bazează
pe interpretarea greșită a
rezultatelor unui studiu, în
care întreaga cantitate de apă
a fost evaluată ca referință
unică pentru clasificarea
hidratării: În cazul celor 12
voluntari implicați care timp
de cinci zile nu au consumat
cafea, consumul a șase cești
de cafea în ziua testării a

condus la o scădere a greutății
corpului de 0,7kg și o creștere
simultană a volumului de
urină și de sodiu eliminat.
Concluzia potrivit căreia
cafeaua ne-ar priva de apă
se bazează pe o interpretare
greșită a scăderii temporare a
greutății corpului și a cantității
totale a apei din corp, pusă pe
seama unei hidratări reduse.
Respectiva scădere în greutate
nu este însă rezultatul
consumului redus de lichide.
Deficitul de apă, respectiv
de lichide, este marcat de
factori precum creșterea
concentrației urinei (cantitatea
de particule dizolvate,
osmolalitate) și creșterea
eliminării de electroliți.

Fapt

Atunci când cafeaua este
consumată în mod regulat
în cantități constante, nu se
produce o creștere a cantității
de apă și sodiu eliminat, ca
urmare a activității accentuate
a diferitelor mecanisme de
compensare.
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Îngrijirea pielii
- aspecte de reținut

Igiena zilnică reprezintă un aspect de la sine înțeles pentru multe
persoane. De reținut însă ca fiecare contact cu pielea și cu soluții de
curățare, absorb din umiditatea pielii și slăbesc pelicula acidă de
protecție. Dușurile dese presupun și un pericol de uscare a pielii și de
pierdere a elasticității.
Curățarea ideală a pielii

Metoda ideală de curățare a
pielii trebuie adaptată tipului
de piele, vârstei, stării pielii,
gradului de murdărie.
În cazul pielii uscate, se
recomandă un singur duș
pe zi, iar băile trebuie să fie
doar ocazionale. Săpunurile
și celelalte soluții alcaline de
curățare, trebuie înlocuite cu
așa-numitele soluții și creme
Syndet, adaptate la valoarea
pH a pielii, mai puțin agresive
cu pelicula acidă de protecție.

Radicalii liberi – agresorii
celulelor pielii

Radicalii liberi – oxidanții –
reprezintă părți din molecule
(ex: oxigen) care devin foarte
reactive sub influența unor
factori nocivi din exterior
cum este nicotină, poluanții,
metalele grele.
Așadar, sunt mereu în căutare
de alte substanțe chimice
cu care să formeze legături,
proces în timpul căruia atacă
membrana celulară, colagenul
și stratul de lipide al pielii.
În mod normal, organismul
protejează celulele împotriva
acestor agresori, cu ajutorul
legăturile moleculare
foarte active - așa numiții
antioxidanți. Atunci când
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aceste substante nu sunt
disponibile în cantități
suficiente sau când radicalii
liberi se înmulțesc, celulele
ajung să sufere, iar cele
care supraviețuiesc nu
se regenerează suficient
de repede și îmbătrânesc
prematur. Aceste procese
sunt foarte vizibile la nivelul
pielii: îmbătrânire prematură,
ridare, aspect obosit al pielii.
Cu promisiuni precum
«vitalizant», «hidratant»,
«reducere a mărimii
porilor», industria cosmetică
înregistrează anual încasări
de ordinul miliardelor. Cu
toate acestea, remediul
minune care să ne asigure un
aspect veșnic tânăr, nu a
fost încă descoperit.
Cu toate acestea,
cu ajutorul unei
nutriții sănătoase
și a unei îngrijiri
consecvente,
efectele
îmbătrânirii
pielii pot fi
diminuate.
Cremele de
zi sunt menite
să protejeze
pielea împotriva

uscării și să o protejeze
împotriva substanțelor toxice.
Cremele asigură umiditatea
și grăsimea de care are
nevoie pielea pentru a stoca
substanțele nutritive. Razele
UV se numără printre cei mai
agresivi dușmani ai pielii. De
aceea, crema de zi ar trebui
să conțină și un filtru UV de
minimum 4.
Cremele de noapte ajută
pielea să se odihnească și să
se refacă. De aceea trebuie
să conțină o cantitate mare
de substanțe nutritive și
umiditate.
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Produsele
de îngrijire
a pielii
- substanțele active

Iată o listă cu substanțele care se regăsesc cel
mai des în produsele cosmetice:
Acizii AHA
(Alfa-Hidroxi – acizi)

Reprezintă acizi naturali
care se regăsesc în fructe
(struguri, mere, măsline,
lămâi) și lapte. Pătrund cu
ușurință în piele și stimulează
regenerarea celulară. Pielea
are un aspect mai proaspăt
și mai întins. În țesutul
conjunctiv pot influența pozitiv
colagenul. Datorită efectului
iritant, acizii AHA pot fi
folosiți în doze mari numai de
cosmeticieni experimentați și
de medicii dermatologi.

Antioxidanții

Se regăsesc în cremele
hidratante, în make-up și
cremele de protecție solară.
Aceste vitamine, betacaroten,
vitaminele C și E protejează
pielea împotriva radicalilor
liberi, a efectelor soarelui,
factorilor toxici din mediu și a
fumului de țigară.

Acizii Beta-Hidroxi

Sunt strânși legați de acizii
AHA. Cel mai cunoscut
este acidul salicilic. Curăță

celulele moarte și ajută la
îndepărtarea punctelor negre.

Ceramidele

Sunt lipide folosite în cremele de
piele. Reprezintă o componentă
importantă din grăsimea
stratului cornos al pielii, care
face pielea mai rezistentă.

Enzimele

Se regăsesc în special în
cremele hidratante și în măști.
Substanțele de peeling pe
bază de enzime reprezintă
substanțe active naturale, care
curăță ușor celulele moarte
de la suprafața pielii, fără a le
afecta sau irita pe cele vii.

Acidul hialuronic

Este o substanță produsă de
organism care poate stoca o
cantitate mare de umiditate.
Produsele de îngrijire cu acid
hialuronic sunt ideale pentru
pielea matură și uscată.

Colagenul/elastina

Reprezintă elemente
importante din structura
de protecție a pielii, care

îi asigură elasticitatea și
caracterul mătăsos. Cremele
și măștile cu colagen asigură și
hidratarea la suprafața pielii.

Lipozomii

Sunt atât de fini încât pot
pătrunde în straturile mai
profunde ale pielii, unde pot
transporta substanțele active,
cum ar fi colagenul.

Pantenolul
/ Pro-Vitamina B5

Reprezintă o formă specială
a vitaminei B5 care poate
stoca umiditatea. În cazul
iritațiilor de piele și a arsurilor
solare, are un efect calmant
și se regăsește în numeroase
produse de îngrijire a pielii și
în loțiunile Après-Sun.

Retinol (vitamina A)

Se regăsește în numeroase
creme de hidratare, se
oxidează la nivelul pielii,
transformându-se în acid
retinoic. Se presupune că are
un efect anti-aging.

Oxigenul

Oxigenul se regăsește în
produsele de îngrijire a pielii,
stimulează activitatea și
regenerarea celulară de la
suprafața pielii.
Ureea
Ureea se numără printre
substanțele care pot absorbi
umiditatea și care stimulează
capacitatea de vindecare a pielii.
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Aerul condiționat

- cum ne răcorim fără răceală, alergie și nevralgii?
Probleme de la cald la
rece

Multe persoane care se
expun în mod regulat aerului
condiționat, spre exemplu
în birouri, se plâng frecvent
de: răceli, alergii (rinită sau
conjunctivita alergică), iritații
ale pielii, mucoase uscate,
dureri de cap, tulburări de
concentrare.
Microorganismele precum
bacteriile, virusurile și
ciupercile formează adevărate
colonii în filtrele și tuburile
instalațiilor de aer condiționat
de unde sunt ventilate direct
în aerul pe care îl inspirăm.
Astfel, aerul condiționat crește
riscul infecțiilor respiratorii și
al alergiilor.
De asemenea, aerul fiind
uscat, conduce și la o uscare
a pielii și mucoaselor (nazală,
oculară).
Setarea aparatului pe o
temperatură scăzută poate
provoca dureri musculare
sau articulare, junghiuri
intercostale, lumbago și
poate conduce la apariția
cistitei. Pot să apară însă
probleme mult mai severe,
cum sunt nevralgiile de
trigemen (durere intensă pe o
jumătate a feței, care cuprinde
ochiul, maxilarul, urechea și
mandibula, și care cedează
foarte greu la antialgice) sau
paralizia facială "a frigore"
(paralizia unei jumătăți a
feței).
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Specialiștii atrag atenția
asupra riscului extrem care
planează în spațiile în care
instalațiile de aer condiționat
nu sunt întreținute regulat:
legioneloza, respectiv
pneumonia cu legionella care
poate avea și urmări fatale.

Aerul condiționat îngrașă

Cercetătorii americani au
descoperit că instalațiile de
aer condiționat ne îngrașă.
Pare o glumă, însă iată care
este explicația: în spațiile în
care temperatura este mereu
uniformă, transpirăm mai
puțin, așadar consumam și
mai puțină energie.
Când se menține artificial
o temperatură constantă
a mediului nu mai intră
în acțiune mecanismul
natural de termoreglare,
care consumă calorii pentru
adaptarea și menținerea
constantă a temperaturii
corpului. În plus,
instalațiile de aer
condiționat blochează
mecanismul
natural care se
produce în timpul
verii: respectiv
scăderea
apetitului.

Cum ne răcorim
fără probleme de
sănătate?

Aerisiți regulat spațiile
în care este pornit un aer
condiționat.
Mențineți o temperatură

optimă cuprinsă între 21-25
grade Celsius și umiditatea
între 60-70%.
Nu coborâți temperatura
aerului condiționat sub 21 de
grade Celsius nici în zilele
caniculare.
Pentru a evita oscilațiile
bruște de temperatura,
diferența de temperatură
dintre exterior și interior nu ar
trebui să fie mai mare de 6° C.
Nu stați în bătaia directă a
curentului de aer.
Curățați și dezinfectați
periodic aparatul de aer
condiționat cu instrumente
și produse speciale
anticiuperci și cu proprietăți
antibacteriene.
Filtrele aparatelor de aer
condiționat trebuie să fie
curățate cât mai des, ideal
lunar.
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Insolația

- cum ne putem proteja?
Cauza insolațiilor

Insolația (helioza) aparține
grupei vătămarilor provocate
de expunerea prelungită
la acțiunea razelor solare.
Deseori insolațiile se produc
în urma depunerii unei efort
fizic prelungit în condițiile
unor temperaturi exterioare
înalte. Cauza insolației este
expunerea prelungită și
directă la razele solare a
capului neacoperit și a cefei.
Temperatura ridicată poate
irita straturile și țesuturile
cerebrale (meningită), iar
în cazurile extreme poate
provoca vătămări cerebrale
permanente, edeme cerebrale
sau chiar stări comatoase.

Simptome tipice ale
insolației

Capul foarte roșu, durerile de
ceafă, ceafa rigidă, durerile
de cap, amețeala se numără
printre simptomele tipice ale
unei insolații. La acestea se
adaugă amețeala, vărsăturile,
tinitus. În cazurile grave, sunt
posibile pierderea conștiinței
și colapsul sistemului
circulator. În cazurile extreme,
este posibil chiar și decesul
persoanei afectate.
De regulă, temperatura
corpului se păstrează în
limitele normale, poate ușor
mai scăzută, cu excepția
capului care este foarte
fierbinte.
În special în cazul copiilor,
insolația poate fi însoțită și de
stări febrile.

Insolația în
cazul copiilor

Copiii sunt
expuși unui
risc sporit de
a suferi de
insolație.
Calota
craniană
a copiilor
este foarte
subțire, astfel
că poate asigura
o protecție redusă
împotriva soarelui.
În plus, în primii ani de
viață, cei mici au un păr
foarte rar, iar expunerea la
soare este cu atât mai mare.
Copiii pot suferi de insolație
după orele de joacă petrecute
în nisip, pe plajă, în apă sau
în urma orelor prelungite
petrecute în mașină.

Tratarea corectă a
insolațiilor

Dacă suspectați ca o persoană
suferă de insolație, iată câteva
măsuri pe care le puteți lua:
• Aduceți imediat la umbra
persoana afectată. Așezați-o
orizontal, cu partea de sus a
corpului ușor mai sus.
• Răciți capul și ceafa cu un
prosop umed sau compresă
rece. Acestea nu trebuie să
fie luate direct din congelator.
Temperaturile extreme ar
putea dăuna suplimentar
stării generale.
• Solicitați asistența medicală
de urgență în cazul în care
starea persoanei afectate nu
se îmbunătățește după câteva

minute. Monitorizați persoana
până la sosirea medicilor,
verificați starea conștientă și
respirația.
• Dacă persoana afectată nu
este conștientă, așezați-o
pe o parte. Dacă observați
că aceasta nu mai respiră,
aplicați măsurile de
resuscitare.

Cum vă puteți proteja
împotriva insolației?

Măsura principală constă în
acoperirea capului și a cefei
cu o pălărie atunci când
petreceți timpul în aer liber și
evitarea activităților în timpul
orelor de prânz. În timpul
activității prelungite, nu uitați
să vă așezați din când în când
la umbră. Nu lăsați niciodată
copiii singuri în mașina
închisă.
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Herpangina
Herpangina, cunoscută și ca boala Zahorsky,
afectează în primul rând copiii. Apare vara și la
începutul toamnei, frecvent la copiii sub 5 ani care merg
în colectivități (creșe, la grădinițe, tabere școlare). Este o boală virală foarte
contagioasă, care se poate răspândi cu ușurință de la o persoană la alta.
Cum apare herpangina?

Boala este provocată de
virusurile Coxsackie-A,
virusuri cu tropism
digestiv (enterovirusuri)
care se transmit prin apă,
prin alimente nespălate
corespunzător și care se
înmulțesc în cavitatea bucală,
în stomac și în intestinul gros.

Cum se transmite boala?

Contagiozitatea bolii este
maximă în prima săptămână
de infecție. Boala se transmite
în principal prin contactul
cu materiile fecale. Virusul
se mai poate răspândi prin
picăturile rezultate din tuse
și strănut și prin atingerea
obiectelor contaminate.

Cum se manifestă
herpangina?

Simptomele apar după 6 zile
de incubație a virusului, de
regulă prin febră și o stare
generală de rău, erupții cu
aspectul unui herpes de
buză, dar localizate în zona
posterioară a cavității bucale,
dificultăți la înghițire, stare
generală alterată și dureri
de stomac. Erupțiile mici se
sparg la scurt timp și în locul
lor apar ulcerațiile dureroase.
În mod caracteristic, febra
este mare (depășește adesea
400C) sau nu se ameliorează
la medicație uzuală. La copiii
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mici apare hipersalivație sau
vărsături.

Diagnosticul de
herpangină

Diagnosticul de herpangină
este pus de medic după
aspectul specific al leziunilor
bucale: ulcerațiile mici la
baza gurii și gâtului, de
culoare gri-deschis, uneori
cu margini roșii, care încep
să apară în 1-2 zile de la
infectare și care se vindecă
de obicei în decurs de 7 zile.
Nu sunt necesare analize
speciale pentru a stabili
diagnosticul.

Alte boli asemănătoare

Herpangina este
asemănătoare cu boala
mână-gură-picior, un alt
tip de infecție virală care
afectează frecvent copiii.
Ambele afecțiuni sunt
provocate de enterovirusuri,
un grup de virusuri care
afectează în mod tipic tractul
gastrointestinal.
Boală mână-gură-picior se
manifestă prin erupții pe
mâini, picioare și în/pe gură
și eventual cu ușoară stare
febrilă. Starea generală
a organismului nu este
alterată. Simptomele dispar
de la sine în 1-2 săptămâni,
iar tratamentul este același
ca și în cazul herpanginei.

Tratamentul corect în
herpangină

Tratamentul în herpangină
este doar unul simptomatic.
Se recomandă analgezice și
antipiretice (produse ce conțin
ibuprofen sau acetaminofen)
pentru calmarea durerii și
combaterea febrei. Anumite
sprayuri ce conțin și anestezice
topice, precum lidocaină, pot
ameliora durerea în gât și
durerile bucale asociată cu
herpangina.
Este important aportul
crescut de lichide în timpul
recuperării. Se recomandă
consumul de lichide reci sau
la temperatura camerei.
Evitați băuturile acidulate,
sucul de citrice, lichidele
fierbinți, alimentele acre sau
condimentate, deoarece pot
agrava simptomele.
Rețineți:
• Herpangina este o boală
virală a copilăriei, este foarte
contagioasă, dar se vindecă
de la sine în 7-10 zile.
• Se manifestă prin
ulcerațiile gri-deschis la baza
gurii și gâtului, febra mare ce
nu cedează la antitermice și
stare generală alterată.
• Nu administrați antibiotice
sau acid acetilsalicilic copiilor
care suferă de herpangină!
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Sarcina
extrauterină
- cauze și simptome

Susținerea unei sarcini extrauterine este posibilă, însă foarte rară.
Numeroase sarcini extrauterine nu rezistă și sunt eliminate neobservat
din primele stadii ale sarcinii. În numeroase cazuri, embrionul moare
după circa 2 săptămâni și este eliminat în cavitatea abdominală
(avort tubar în 90% din cazuri) de unde este absorbit. În unele cazuri,
embrionul în dezvoltare provoacă ruperea trompelor uterine (în 10%
din cazuri), fapt ce poate pune în pericol viața femeii. Iar atunci când
embrionul este localizat în alte regiuni extrauterine, este posibilă
punerea vieții în pericol ca urmare a hemoragiilor interne.
Cauze posibile

Numeroase afecțiuni
anterioare și factori pot
influența apariția unei sarcini
extrauterine. Printre acestea
se numără anexita (boală
inflamatorie pelviană), în urma
unei contaminări cu boli cu
transmitere sexuală cum ar fi
chlamydia, în urma căreia este
posibil ca cilii să fie distruși sau
trompele uterine să se închidă.
Uneori trompele uterine
sunt prea lungi, prezintă un
defect congenital sau mușchii
cu care sunt prevăzute nu
funcționează corect, astfel că
ovulul fertilizat nu ajunge la
timp în uter. Întreruperile de
sarcină anterioare, intervențiile
chirurgicale la nivelul uterului
sau în zona abdominală pot
îngreuna drumul ovulului
fertilizat în uter.
Există și voci care susțin
posibilitatea unor tulburări
de reglare la nivelul ovulului
în sine, care se manifestă

fie prin mișcări foarte lente,
sau dimpotrivă prea rapide,
nereușind să ajungă, respectiv
să rămână în uter.
Pe langă acestea, tulburările
sau tratamentele hormonale
sau prezența unei spirale
intrauterine pot reprezenta
cauze pentru dezvoltarea
extrauterină a unei sarcini.
În plus, fumatul, folosirea
frecventă a dușurilor vaginale,
începerea timpurie a relațiilor
sexuale și schimbarea
frecventă a partenerilor
sexuali pot crește cu 1015% riscul unei sarcini
extrauterine!
De asemenea, este posibilă
și sarcina heterotopică, în
timpul căreia se dezvoltă
simultan o sarcină normală
dar și una extrauterină. Aici
există pericolul ca cea de-a
doua să nu fie descoperită
și să conducă la complicații.
Incidența acestora este
relativ mică, însă în ultimii

ani, ca urmare a progresului
înregistrat de sarcinile in vitro,
numărul lor este în creștere.

Cum se manifestă sarcina
extrauterină?

Iată câteva simptome care pot
indica prezența unei sarcini
extrauterine:
• Sângerări vaginale puternice
(de regulă dupa încheierea
menstruației).
• Dureri pelvine puternice, sub
formă de crampe, de contracții
sau de ruptură spontană.
• Dureri abdominale
spontane, sensibilitate
la atingere, întărirea
abdomenului, senzația
de greață, stare generală
proastă, toate acestea
pot indica prezența unei
hemoragii în cavitatea
abdominală (ex: ruptura
trompelor uterine). De
asemenea, este posibilă și
iritarea diafragmei, dar și
durerea la nivelul umerilor.
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Plante medicinale
pentru o piele
sănătoasă
Luminița nopții (Evening
Primrose) și Limba
Mielului (Borago
officinalis)

Prin presărarea semințelor
de Luminița Nopții și Limba
Mielului, sunt eliberate uleiuri
prețioase, bogate în acizi gama
linoleici. Persoanele afectate
de neurodermită suferă de o
lipsă a acestor acizi, deoarece
pielea nu îi poate produce în
cantitate suficientă. O cremă în
compoziția căreia se regăsește
Luminița Nopții sau Limba
Mielului conferă grăsime
suficientă pentru pielea
afectată de neurodermită
și, în același timp, calmează
senzația de mâncărime.

Aloe Vera

Gelul obținut din aloe vera
se regăsește în nenumărate
creme, loțiuni de corp și
soluții de curățare. Gelul este
extras din frunzele cărnoase
ale plantei denumită și liliacul
deșertului. Aloe Vera ușurează
regenerarea pielii și menține
hidratarea pe termen lung.
Gelul este deosebit de benefic
pentru pielea uscată, dar și
în cazurile de neurodermită,
psoriazis sau eczeme, coșuri
și comedoane (puncte negre).
Efectul calmant, răcoritor
al gelului este recomandat
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împotriva arsurilor solare și al
înțepăturilor de insecte.

Hamamelis

Hamemelis, cunoscut și ca
nucul miraculos datorită
numeroaselor tanine pe
care le conține, are un efect
anti-inflamator. Se regăsește
sub formă de ingredient în
nenumărate creme și loțiuni
de tratare a plăgilor, fiind
benefic și în tratamentul
eczemelor, a neurodermitei și
a psoriazisului.

Cistus incanus

Extractul de cistus
incanus era folosit ca
soluție vindecătoare și de
înfrumusețare încă în Egiptul
Antic. Are un efect anti-septic,
calmant pentru piele, fiind
foarte benefic pentru pielea
sensibilă, foarte încărcată.

Mușețel

În calitate de plantă
medicinală, mușețelul are
multiple efecte terapeutice.
Conține uleiuri eterice
precum matricin și bisabolol,
dar și apigenin. Extractele
de mușețel îngrijesc pielea
care și-a pierdut echilibrul,
uniformizează pielea iritată,
redându-i aspectul sănătos
și roz.

Arnica

Floarea de arnică are efect
calmant asupra pielii,
uniformizant, conferind
hidratare și protecție
împotriva factorilor de mediu.

Salvia

Salvia este bogată în tanine și
uleiuri eterice. Planta are un
efect astringent, dezinfectant
asupra porilor, ajutând la
obținerea unui aspect mai fin
al pielii. Efectul său antiinflamator combate coșurile
și comedoanele (punctele
negre).

Ginkgo biloba

Multe dintre produsele
cosmetice conțin ginko,
deoarece aceasta are un efect
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE DOVEDIT
CLINIC, prevenind apariția
ridurilor. În plus, această
plantă medicinală sprijină
regenerarea celulelor și
circulația sângelui, conferind
pielii un efect strălucitor,
proaspăt. Ginkgo are efect
inhibitor împotriva inflamațiilor
și protejează pielea împotriva
radicalilor liberi.
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Siluetă în
vacanță?
Da, se poate!

Soare, nisip și apă: ingredientele perfecte pentru un concediu odihnitor
și activ. Toată ziua petrecută în aer liber, soare din plin și oxigen metabolismul are doar de câștigat. Mai lipsește doar mișcarea. De pe urma
unui concediu activ nu are de câștigat doar silueta noastră, ci și psihicul,
deoarece mișcarea ajută la eliminarea hormonilor de stres. Vacanța
înseamnă însă și delicii culinare tentante. Vă oferim mai jos câteva sfaturi
care vă vor ajuta să vă mențineți în formă în ciuda ispitelor gastronomice.
La hotel

Chiar dacă bufetul hotelului
este bogat în ofertă, păstrațivă vederea de perspectivă.
• Nu vă încărcați excesiv
farfuria. Optați pentru
câteva porții mai mici și mai
apetisante. Chiar dacă simțiți
că nu v-ați săturat după
primul drum la bufet, puteți
să mai mergeți și a doua oară.
Mâncați în liniște deoarece
senzația de sațietate nu se
instalează decât după 10-15
minute.
• Nu uitați de regimul
echilibrat, hipocaloric: optați
pentru fructe și legume, carne
slabă, pește, garnituri de
cartofi, orez și paste. Dacă nu
veți încălca acest principiu,
nu vă veți pune în pericol nici
silueta.
• Evitați preparatele prăjite
(șnițel, pește pane), cartofi
prăjiți. Optați mai degrabă
pentru pește și carne
pregătite la grătar.
• Desert: pe cât posibil
încercați să alegeți salata de

fructe și fructele proaspete în
locul tortului tiramisu sau a
altor prăjituri cu cremă.
• Cei care nu doresc să
renunțe la înghețată, încercați
să alegeți sorbeturile de
fructe.

În casele de vacanță

Concediul și temperaturile
înalte constituie momentul
perfect pentru a vă obișnui
familia cu câteva preparate
mai ușoare, iar când veți
reveni acasă, vor accepta mai
ușor preparatele bogate în
legume.
Puteți pregăti personal hrana
în timpul vacanței? Perfect.
Vă puteți inspira din piețele
exotice.
• Salate proaspete, legume,
fructe exotice vor face deliciul
oricui. În plus: numeroase
fructe se potrivesc perfect cu
piperul și sunt ideale chiar și
în salatele sărate. Încercați!
• Fructele și legumele
proaspete sunt gustarea
ideală între mesele principale,

fie că sunteți la plajă sau
plimbare.
• Pentru salată și pentru
gătit puteți folosi ulei de
măsline sau de rapiță. Vor
conferi preparatelor o aromă
deosebită și vor reprezenta o
sursă perfectă și sănătoasă de
acizi grasi nesaturați.

Reguli generale

• Nu uitați să vă hidratați
suficient, respectiv 2-3 litri/
zi. În zilele călduroase sau
atunci când sunteți mai activi,
compensați lichidul eliminat
prin transpirație cu o cantitate
mai mare de apă consumată.
• Pentru a vă menține silueta,
optați pentru apă minerală,
ceaiuri reci de fructe sau
sucuri de fructe diluate
cu apă. Încercați să evitați
sucurile care conțin zahăr.
• Un pahar de vin? Nicio
problemă. Nu uitați însă să
comandați întotdeauna și o
sticlă de apă minerală. Veți
limita astfel și consumul de
vin dar și aportul caloric.
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Căldura și
problemele
cardiace
- sfaturi pentru zile fierbinți

Vara a sosit și mii de turiști iau cu asalt ștrandurile și plajele, însă nu
toată lumea se poate bucura de zilele calde. În special seniorii care
suferă de probleme cardiace, suportă cu greu temperaturile înalte, care
le provoacă oboseală, stări de amețeală, crampe musculare și disconfort.
Iată câteva sfaturi care să vă permită să vă bucurați de vară.
Hidratare

Hidratarea suficientă este
foarte importantă, deoarece
prin transpirație, organismul
elimină litri întregi de lichid,
cantități mari de sare,
magneziu și alți electroliți.
Aceștia trebuie reintroduși în
organism prin lichide. Astfel,
se recomandă consumul
de apă minerală și sucuri
de fructe sau amestecul
între cele două. Deși berea
rece stinge imediat setea,
pe termen lung aceasta
absoarbe lichidul din sistemul
circulator, fapt care supune
organismului unui stres
suplimentar. Persoanele
care, datorită afectiunilor
cardiace, nu pot consuma în
mod normal cantități mari de
lichide, pot să se hidrateze
suplimentar în zilele fierbinți,
după ce verifcă împreună cu
medicul curant cantitățile de
lichide recomandate.

Mișcare: evitarea
suprasolicitării

Deși temperaturile înalte
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pot să slăbească semnificativ
sistemul circulator, mișcarea
este importantă și în timpul
verii. Pe cât posibile, mișcarea
fizică ar trebui programată la
orele dimineții sau seara, târziu.
Printre exercițiile recomandate
se numără plimbările în pădure
sau turele scurte cu bicicleta.
Nu începeți direct cu sarcini
grele, permiteți-i organismului
să se adapteze.

Alimentație: des și puțin

Obiceiurile alimentare trebuie
și ele adaptate la temperaturile
înalte. Deviza: consumați porții
mici, mai des. Se recomandă
în special dieta mediteraneană
care presupune un consum
mare de legume și fructe.
Spre exemplu, prânzul poate
să consta dintr-o salată
proaspătă de roșii, castraveți
și ardei, la care adăugați
zeama de lămâie și ulei de
măsline. Înlocuiți ceafa de porc
și cârnații cu carnea de pui și
pește. În plus, ardeii, dovleceii
și ciupercile pregătite pe
grătare sunt delicioase.

Medicamente

În perioada de vară, doza
medicamentelor care scad
tensiunea arterială trebuie
redusă, deoarece căldura
scade suplimentar tensiunea
și trebuie evitată o scădere
prea mare a tensiunii.
În plus, există și medicamente
care sensibilizează pielea
la acțiunea razelor solar,
fiind posibilă apariția roseții
sau a bășicilor ca urmare
administrării respectivelor
medicamente. Discutați cu
medicul dumneavoastră
cum este corect să procedați
și asigurați-vă o protecție
corectă a pielii în zilele
însorite.
Preparatele de sunătoare
(ceai, comprimate, tinctură)
pe care multe persoane le
consumă datorită efectului
anti-depresiv pot produce
fotosensibilitate, de aceea nu
se vor consuma în perioada
expunerii la soare.
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Neuroplasticitatea
Ce ne transformă creierul?
Creierul se transformă

Plasticitatea neuronală,
cunoscută și sub denumirea
de neuroplasticitate,
plasticitate cerebrală,
plasticitate corticală,
reprezintă modificarea
structurii, funcției și
organizării celulelor (și
nu numai) ca răspuns
la experiențe noi.
Plasticitatea neuronală
se referă în mod
specific la consolidarea
sau diminuarea
conexiunilor nervoase sau
la suplimentarea cu neuroni
noi în funcție de experiențele
externe, respectiv la stimuli
din mediu.
Neuroplasticitatea se produce
în mod constant, atât în fazele
de dezvoltare a creierului, cât și
în creierul adult, prin formarea
de noi sinapse și neuroni.

Stilul de viață și
plasticitatea creierului

Noile descoperiri în domeniul
neuroplasticității au implicații
pentru modul în care
fiecare dintre noi își poate
proteja creierul împotriva
degradării datorate înaintării
în vârstă sau diferitelor boli.
O dietă sănătoasă, sportul,
dar și activitățile care să
stimuleze creierul (cititul
sau conversațiile), alături de
neuroplasticitate, contribuie
enorm la ceea ce înseamnă
un creier sănătos și pot ajuta
la întârzierea debutului bolilor
comune ale creierului, cum ar
fi demențele.

Învățarea unui instrument
muzical, învățarea unei limbi
străine, jocurile ( “Sudoku”
sau “Cuvinte încrucișate” )
sunt metode care ajută la
creșterea conectivității
dintre regiunile
creierului și pot ajuta
la formarea de noi
rețele neuronale.

Metode care stimulează
neuroplasticitatea

Hrana sănătoasă
O dietă sănătoasă (bazată
pe alimente integrale,
neprocesate, neaditivate,
nemodificate genetic) și un
program alimentar bine
definit (3 mese pe zi sau chiar
și o dietă dacă se impune)
ajută la creșterea adaptării
sinaptice, ajută la creșterea
neuronilor, scade riscul
bolilor neurodegenerative
și îmbunătățește funcția
cognitive.
Călătoriile ajută la expunerea
creierului la stimuli noi,
deschizând noi căi și activități
în creier.
Utilizarea dispozitivelor de
memorare - Exercițiile de
învățare pot preveni pierderea
memoriei.

Exerciții cu mâna
non-dominantă - Toți
oamenii au o mână
dominantă, cea mai
populară fiind mâna dreaptă.
Astfel, dacă o persoană
este dreptace, mâna nondominantă este opusă, adică
mâna stângă. Folosirea mâinii
non-dominante poate ajuta la
formarea de noi căi neuronale
și întărește conectivitatea
între neuroni.
Extinderea vocabularului Un vocabular bogat activează
procesele vizuale și auditive,
precum și procesarea
memoriei.
Implicarea în diverse
activități artistice - Desenul,
pictura, sculptura sporesc
conectivitatea creierului în
repaus și implicit ajută la
stimularea introspecției, a
memoriei, empatiei și atenției.
Somnul încurajează reținerea
învățării și ajută la transferul
de informații intre celule.
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Tehnica Alexander
Acest antrenament corporal terapeutic
a fost dezvoltat de actorul australian
Frederick Matthias Alexander la
sfârșitul secolului al 19-lea. Acesta
obișnuia să se confrunte deseori
cu probleme de vorbire, care însă
nu își găseau soluția în nici un
cabinet medical.
Păstrarea stării de
relaxare

Alexander a observat că
în timpul vorbirii, obișnuia
întotdeauna să împingă
excesiv capul în față,
blocându-i astfel corzile
vocale.
Soluția a venit dintr-o serie
de exerciții de relaxare,
care treptat a evoluat întrun antrenament corporal
complex. În prezent, tehnica
Alexander reprezintă o
metodă de modificare a
modelelor de mișcare și
de comportament. Punctul
de plecare pentru această
tehnică constă în anumite
procese mentale.

Identificarea mișcărilor
greșite

Atunci când ne confruntăm
cu o durere, luăm imediat o
poziție care să ne permită
să evităm durerea, care însă
accentuează cauza inițială a
durerii.
Un caz răspândit este cel
al durerilor de spate, care
deseori atrag după sine
și dureri în alte zone ale
corpului, deoarece frica de
a resimți din nou durerea,
ne menține în cele mai
nenaturale posturi. Cu
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ajutorul
tehnicii
Alexander,
astfel de
posturi
nenaturale
pot fi identificate
și se poate ajunge
la folosirea naturală a
corpului pe fondul afecțiunii
de bază. Nu are nici o
importanță dacă durerile
se datorează unui accident
sau dacă sunt de natură
congenitală.
Profesorii tehnicii Alexander
observă cele mai fine
modificări în organismul
elevilor și le indică punctele
în care pot renunța la
tensiunea superfluă.
Chiar și în cazul afecțiunilor
psihosomatice, în care
avem de-a face cu o
tulburare a imaginii
propriului organism – cum
ar fi bulimia și anorexia –
tehnica Alexander poate
fi aplicată în completarea
tratamentului medicamentos,
deoarece printre altele,
această tehnică presupune
deprinderea conștientizării
propriului organism.
Pacienții diagnosticați cu
Parkinson pot profita și ei de
pe urma tehnicii Alexander,
reușind în bună măsură să
reducă gradul de invaliditate.

Exercițiu și beneficii

Persoanele care petrec
numeroase ore în fața
calculatorului, cei care
lucrează în arhive sau
muzicienii care repetă ore
întregi la un instrument,
repetând mereu aceleași
mișcări, ar putea deprinde
tehnica Alexander după
aproximativ 30 de lecții de
câte 30-50 de minute.
Profesorii tehnicii Alexander
sunt de părere că după 30
de lecții, ucenicii deprind
suficientă experiență pentru
a folosi tehnica zilnic.
De regulă, sunt folosite
explicați verbale și atingeri
subtile cu mâinile, pentru a
da posibilitatea începătorilor
să învețe modul în care își pot
folosi corpul în mod optim. În
cadrul grupelor de învățare,
începătorii își pot dezvolta
simțul vizual, deoarece se pot
observa reciproc.
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Aloe Vera

- remediu pentru bolile civilizației
Aloe Vera provine din regiunile subtropicale ale Africii, Asiei și Americii
Latine, unde s-a dezvoltat de-a lungul a mii de anii, și a învățat cum să
se protejeze împotriva factorilor de mediu. Planta își generează proprii
nutrienți și rezervele de apă de care are nevoie pentru a supraviețui.
Dintre cele aproximativ 300 de tipuri de plante, "Aloe Vera barbadensis
miller" este cea mai eficientă.
Substanțele active din
Aloe Vera

Cea mai importantă substanță
activă poartă numele de
acemannan polizaharid, o
formă de zahăr cu lanț lung,
un carbohidrat vital inclusiv
pentru organismul uman.
Acemannan polizaharid
este depozitat în membrana
celulară, protejând întregul
organism împotriva paraziților
precum ciupercile, bacteriile
și virusurile.

Aloe Vera: acțiune și
folosire

Conținutul frunzelor de Aloe
Vera conține aproximativ
200 de substanțe active,
printre care numeroase
vitamine, enzime și minerale,
aminoacizi, uleiuri eterice, dar
și acid salicilic. Gelul suculent
din frunzele proaspete este
absorbit foarte repede în
piele. Are un efect calmant
asupra arsurilor solare, a
întepăturilor de insecte și un
efect antibacterian, grăbind
vindecarea atunci când este
aplicat pe plăgi. Gelul din
Aloe Vera este benefic și
împotriva daunelor provocate
de radioterapie, ajutând la
regenerarea celulară.
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Folosită ca aliment, aloe
vera are un efect benefic
împotriva așa-ziselor boli
ale civilizației, precum
probleme digestive, astm,
alergii, diabet, infecții cu
ciuperci. În plus, aloe vera
are un efect benefic și
asupra florei intestinale, cel
mai mare organ imunitar din
organismul uman.

Efecte secundare

Din punct de vedere
farmaceutic, lucrurile stau
puțin diferit, deoarece
marginile frunzelor conțin
aloină, o substanță amară pe
care planta o produce pentru
a se apăra de dăunători. O
supradoza cu aloină poate
avea urmări grave, dintre
care menționam oscilațiile de
tensiune arterială și atacuri
de panică. În combinație cu
alte substanțe vegetale și
vitamine, au fost constatate
efecte secundare precum
pancreatita și insuficiența
renală.
Substanțele cu efect
terapeutic sunt mai eficiente
prin folosirea frunzelor în
stare proaspătă. Păstrate la
rece, aceste frunze își mențin

proprietățile luni de zile. La
nevoie, tăiați un segment de
frunză, îndepărtați miezul
gelatinos și amestecați-l cu
pastă de fructe sau sucuri.
În această formă, planta
își păstrează vitaminele,
enzimele și mineralele în
materie de 100%.
Etichetele produselor cu AloeVera ar trebui să menționeze
toate ingredientele. Evitațile pe cele care conțin
conservanți și adaosuri. Multe
produse sunt prevăzute cu
sigiliul International Aloe
Science Council (IASC),
care confirmă puritatea și
cantitatea de gel aloe vera
conținut în fiecare produs.

ÎNGRIJIRE

Slăbiți cu
ajutorul apei
Organismul uman este
format din apă

În timp ce conținutul de apă al
nou-născuților este de aprox.
80%, acest procent scade de-a
lungul vieții și ajunge la 45%.
În cazul bărbaților, conținutul
de apă din organism este
mai înalt, deoarece masa
musculară conține mai multă
apă decât țesutul adipos.
Conținutul de apă al
organismului în procente:
• Creier: 75 % apă
• Sânge: 92 % apă
• Oase: 22 % apă
• Mușchi: 75 % apă

în plus. În timpul verii, în
ciuda temperaturilor ridicate,
se recomandă să evităm
băuturile foarte reci. Apa rece
transmite creierului semnalul
de a ridica temperatura
corpului în loc să o coboare.
Apa caldă este ideală pentru
detoxifierea organismului.
Dacă optați pentru apa
minerală în locul băuturilor
dulci, vă scutiți de câteva
calorii în plus și scăpați mai
repede de kilogramele în plus.

Apă plată sau
carbogazoasă?

Veșnica întrebare: ce alegem?
Apă plată sau carbogazoasă?
Apa carbogazoasă are
avantajul de a stimula
circulația și de a curăța
papilele. Cu toate acestea
însă, dioxidul de carbon este
toxic și trebuie eliminat din
organism prin plămâni. În
cantități mici este inofensiv,
însă solicită organele în plus,
în funcția lor zilnică.

Scăpați de kilogramele în
plus cu ajutorul apei

Apa accelerează metabolismul
și induce mai repede senzația
de sațietate. Consumăm
o cantitate mai mică de
mâncare dacă bem mai multă
apă înainte de a servi masa.
Persoanele care consumă
două pahare cu apă înainte
de fiecare masă vor avea un
apetit mai scăzut. Studiul
desfășurat de Universitatea
Birmingham a stabilit că
persoanele supraponderale
au slăbit până la 5 kilograme
în 12 săptămâni dacă au
consumat câte ½ de litru de
apă înainte de fiecare masă.
Apa rece stimulează
suplimentar metabolismul
cu până la o jumătate de oră
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Alimentaţia în
insuficienţa renală
Mai puține proteine reprezintă o sarcină în minus pentru rinichi.
Cantitatea minimă de proteine din alimentație este de 0,5g proteine/
kilogram din greutatea corporală. Pacienții care suferă de o insuficiență
renală avansată nu ar trebui să depășească o cantitate zilnică de
proteine de 40-60g.
Combinațiile valoroase de
proteine sunt formate din
cartofi și ouă, leguminoase
și ouă, lapte și cereale, ouă
și cereale, leguminoase și
cereale, leguminoase și lapte.
Amestecul cartofi-ouă conține
cea mai înaltă valoare biologică
(=gramele de proteină organică
ce pot fi obținute din 100g
proteina alimentară).

Grăsimile

Asigurați o cantitate suficientă
de grăsimi prin consumul de
acizi grași mononesaturați (ulei
de măsline sau ulei de rapiță)
și acizi grași polinesaturați (ex.
ulei din germeni de porumb sau
ulei de șofrănaș).

Carbohidrații

Diferitele tipuri de zahăr
reprezintă carbohidrați și pot
fi consumate în cantitățile
obișnuite. În anumite cazuri,
poate fi necesară îmbogățirea
alimentației cu carbohidrați
pentru asigurarea necesarului
de energie. Consumați zilnic
minimum 35-40 de calorii/
kilogram din greutatea
corporală. Alimentele bogate
în carbohidrați precum
pâinea, produsele de patiserie
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conțin și proteine, și trebuie
înlocuite cu produse sărace
în proteine, mai ales atunci
când insuficiența renală este
avansată.

Apa

Capacitatea rinichilor de a
elimina apa scade abia în
stadiul final al bolii. Până
în această ultimă fază, este
necesar un consum de lichide
de 2-3 litri/zi. Pentru evitarea
edemelor (depunerile de apă)
beți cantitatea de apă egală cu
cantitatea de urină eliminată în
ziua anterioară, plus 500 ml.

Sodiul

Adăugați sare în preparate însă
numai în cantități moderate.
Consumul zilnic de sare nu
ar trebui să depășească 6-9
grame. Nu folosiți săruri de
dietă. Aceste produse constau
în mare măsura din săruri
de potasiu care pot induce
hiperpotasemie.

Potasiul

Cantitatea mare de potasiu
de sânge poate fi periculoasă.
Dat fiind faptul că potasiul
reprezintă un mineral solubil în
apă, reducerea conținutului de

potasiu (între 10 și 15 procente)
din legume, fructe și cartofi
este posibilă prin tăierea
măruntă a acestora și clătirea
în mai multe rânduri de ape.
Evitați alimentele bogate în
potasiu cum sunt spanacul,
leguminoasele, fructele
deshidratate, roșiile, caisele,
bananele, ciocolata, alunele,
sucurile de legume și fructe.

Fosforul /fosfat

Consumul zilnic de fosfat
nu trebuie să depășească
1000 mg/zi, altfel pot apărea
probleme metabolice.
Alimentele bogate în fosfat
sunt: brânza maturată, alunele,
produsele din făină integrală,
ciupercile deshidratate,
alimentele afumate, ciocolata,
băuturile tip cola.
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Smochinele,
un deliciu sănătos
Smochinele nu sunt doar delicioase, ci și foarte sănătoase. Smochinele
nu conțin aproape deloc grăsimi, însă pe lângă fibrele vegetale care
sprijină digestia, smochinele conțin diferite vitamine și minerale.
• Vitamina A (Retinol) este
benefică pentru piele și
mucoasă, dar și pentru
acuitatea vizuală.
• Vitaminele B reglează
metabolismul și sunt
importante pentru nervi.
• Asimilarea de acid folic este
esențială pentru diviziunea
celulară și pentru formarea de
sânge.
• Biotina este importantă
pentru sănătatea pielii, a
părului și a unghiilor.
• Smochinele au un conținut
bogat în magneziu care
stimulează regenerarea
celulară și nivelul de energie
din organism.
În plus, smochinele conțin
potasiu, fosfor și fier. Potasiul
este benefic în reglarea
tensiunii arteriale, în timp ce
fierul este necesar pentru
regenerarea sângelui.

Efectul sănătos al
smochinelor

Smochinele conțin o cantitate
mică de acizi și sunt ideale
pentru digestie, atât cât
și pentru combaterea
constipației. Puteți înmuia
peste noapte câteva
smochine în apă, pe care
le puteți consuma a doua zi
dimineață, pe stomacul gol,

împreună cu apa în care au
fost înmuiate. Conținutul
variat și atât de bogat, fac din
smochine un aliment valoros
cu nenumărate efecte pozitive
asupra sănătății. Astfel,
smochinele sunt benefice
pentru:
• Inima, datorită conținutului
semnificativ de potasiu și
magneziu;
• Nervi, în special datorită
conținutului de vitamine B;
• Concentrare, care este
stimulată de fructoză și
glucoză;
• Oase, deoarece potasiul
le protejează împotriva
osteoporozei;
• Piele, păr și unghii;

Smochinele uscate – sursă
de energie
Datorită conținutului mare
de fructoză, smochinele
uscate au un conținut mai
mare de carbohidrați.
Astfel, smochinele uscate
conțin aprox. 55 grame de
carbohidrați/100 grame,
comparativ cu cele 13
grame care se regăsesc în
smochinele proaspete. De
asemenea, valorile nutritive
ale smochinelor uscate sunt
deosebit de mari, fapt pentru
care sunt atât de apreciate în
rândul sportivilor.

100 grame de smochine
uscate conțin circa 3,5 grame
proteine și 1,3 grame grăsimi.
Conțin și vitamina A, C și B,
în special acid folic. Cu un
procent de fibre vegetale de
13%.

Cum le consumăm?

Foarte simplu: după
îndepărtarea codiței,
smochinele pot fi consumate
cu totul, fără a necesita
decojirea. Nu uitați însă să le
spălați.
Pentru cei care nu doresc
să consume și coaja: tăiați
smochina în jumătate și
scoateți miezul cu ajutorul
unei lingurițe.
Când smochinele proaspete
nu mai sunt în sezon, cele
uscate sunt o bună alternativă
pe post de gustare sănătoasă.
Sunt ușor de tăiat și pot
fi folosite ca ingrediente
delicioase în prăjituri, dar și
în preparatele sărate cu carne
și linte.
Smochinele uscate sunt
disponibile pe toată durata
anului și pot fi păstrate timp
de mai multe luni la rece.
Stratul alb care le acoperă
este normal, fiind vorba doar
de zahăr cristalizat.
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Pepenele galben
- bombă de vitamine sănătoase

Fie că este vorba de pepenele galben, de cel roșu, de pepenele cantalup
sau galia, oferta din magazine este mare. Pepenele galben este ușor de
recunoscut datorită cojii de culoare galbenă, fiind perfect pentru zilele
fierbinți de vară: datorită conținutului ridicat de apă, această varietate de
pepeni are foarte puține calorii - 100 grame de pepene galben conțin în
jur de 50 de calorii, însă o aromă deosebită și un gust dulceag.
Pepenele galben, bogat în
vitamina A

Pepenele constituie o
opțiune excelentă pentru a
stinge setea în zilele toride
de vară, fiind totodată
bogat în vitamine. Pe lângă
vitaminele B1, B2 și C conține
provitamina A. Aceasta
este transformată în corp
în vitamina A, fiind foarte
importantă pentru dezvoltarea
celulară și pentru acuitatea
vizuală. Astfel, 150 grame
de pepene galben asigură
necesarul zilnic de vitamina
A. Aceeași porție corespunde
unei jumătăți din necesarul
zilnic de vitamina C. În plus,
pepenele galben conține
diferite minerale printre care
potasiu, calciu, fier, sodiu,
magneziu și fosfor.

Origini și
înrudire

Pepenele
galben
împreună
cu pepenele
cantalup
și galia
formează
una din cele
trei mari subgrupe ale pepenelui
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dulce, aparținând familiei
cucurbitaceae. Din punct de
vedere botanic, acestea nu
sunt fructe. Pepenele dulce
este mai înrudit cu castraveții
decât cu pepenele verde, care
aparține de asemenea familiei
Cucurbitaceae. Pepenele
galben își are originea în zona
tropică și sub-tropică a Africii
de vest. În Egipt, primele
culturi și consum de pepeni
au fost înregistrate acum 4000
de ani.
Ulterior aceștia s-au
răspândit și în Asia, iar prin
navigatorii spanioli au ajuns și
în America.

Cum alegem și depozităm
corect pepenele galben

Pepenele galben poate
atinge o greutate
maximă de
până la patru
kilograme,
fiind ușor de
recunoscut
datorită
culorii
galbene.
Căutați
pepenii cu o
coajă întinsă,
nu foarte tare,
care cedează ușor sub

presiune. În plus, pepenele
copt are un miros dulceag.
Odată cumpărat, păstrați
pepenele la temperatura
camerei, și în frigider după
tăiere, acoperit cu o folie de
plastic.

Rețete delicioase cu
pepene galben

Cei care sunt în căutarea unei
gustări revigorante, au făcut
alegerea corectă oprinduse la pepenele galben: fie
că este servit cu șuncă de
Parma ca aperitiv, împreună
cu alte fructe sub forma
unei salate la desert sau
ca șerbet, pepenele galben
poate fi consumat în cele mai
diferite feluri și între mesele
principale.
Pepenele galben este bogat
în vitamina E și are un efect
hidratant pentru piele. Puteți
folosi pepenele pe post
de mască pentru ten, prin
mărunțirea acestuia până
când obțineți o pastă și apoi
îl aplicați pe față. Lăsați să
acționeze circa 20 de minute.

MIȘCARE

Celulita

- top 3 metode eficiente de combatere
Simpla aplicare a cremelor anticelulitice nu va avea niciun rezultat.
Pentru o piele întinsă trebuie să investim mai mult timp. Masajele
anticelulitice, stimularea circulației prin dușuri calde-reci, o alimentație
bogată în vitamine și sport sunt doar câteva dintre metodele necesare
pentru a vedea rezultate. Dieta și mișcarea sunt cele
mai importante în lupta anti-celulită.
1. Mișcarea fizică

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

2. Alimentația

Hidratarea este foarte
importantă pentru o piele
fermă.
Un mod ideal de a vă începe
ziua, este să beți un pahar de
apă caldă dimineața, imediat
după ce vă treziți. În ceea ce
privește alimentația, acordați
atenție unei diete sărace în
săruri și grăsimi. Legumele și
fructele, alimentele bogate în
potasiu (cartofi, caise, banane,
ghimbir) ajută la detoxifierea
organismului.
• Consumați zilnic minimum
2 litri de lichide pentru a
ajuta la eliminarea produșilor
metabolici. Se recomandă
ceaiurile de plante sau apă
minerală săracă în sodiu.
• Consumați numai cu măsură
cafea, ceaiuri și alcool.
• Reduceți cantitatea de sare,
zahăr și carne consumată
în schimbul produselor din
făină integrală, a legumelor și
fructelor.

3. Îngrijirea pielii

Chiar dacă nu există teste
care să fi demonstrat eficiența
preparatelor anticelulitice,
noile creme și geluri cu
cafeină, siliciu sau gingko sunt
foarte plăcute la atingere.

O baie cu extracte de alge
sau săruri marine înainte de
aplicarea cremelor respective
va spori capacitatea pielii de
a le absorbi. În plus, masajul
zilnic realizat pentru aplicarea
cremei, va stimula circulația
la nivelul pielii.
• Masajul: ridicați ușor pielea
cu buricele degetelor, apăsați
ușor și trageți încet în sus.
Înaintați sistematic dinspre
șolduri, spre mușchii fesieri.
• Dușuri alternative (de trei
ori consecutiv: cald, apoi rece)
pentru stimularea circulației
sângelui și a sistemului
limfatic.
• Masajele (cu mănuși
speciale, role sau alte
dispozitive) accelerează
metabolismul și eliminarea
produșilor metabolici.
Masați zilnic zonele afectate,
preferabil de jos în sus.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Conace, natură
şi relaxare,
în Transilvania răsăriteană
Când drumurile te duc de cel puțin două ori pe an într-o anumită zonă
a țării şi, chiar dacă vizitele sunt bogate, pleci relaxat şi dornic de şi
mai multe desoperiri, înseamnă că acea zonă merită o cunoaştere mai
aprofundată. Vom vorbi, în acest număr al revistei Alphega Farmacie,
despre Harghita şi Covasna.
Oraşele mari din județul
Harghita sunt Miercurea Ciuc,
unde puteți admira arhitectura
barocă a bisericilor şi
monumentelor şi puteți
vizita Castelul Miko – frumos
restaurat, ce adăposteşte
Muzeul Secuiesc al Ciucului
precum şi Festivalul de
Muzică Veche, ce are loc
anual în luna iulie; urmează
Odorheiu Secuiesc, cu ruinele
cetății Székely Támadt, biserici
vechi şi un excelent centru
SPA, unde vă puteți relaxa
în ciubere cu apă sărată de
fântână, jacuzzi, piscină şi la
saună; şi municipiul Toplița,
care este şi stațiune turistică
şi unde puteți vizita o serie de
biserici de lemn şi mănăstiri
ridicate în secolul al XIX-lea,
precum şi în secolul trecut.
De asemenea, în Toplița
se află Mausoleul Eroilor
Români din Primul Război
Mondial şi mai multe troițe
comemorative în cinstea
eroilor români căzuți în cele
două războaie mondiale. În
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împrejurimile oraşului Vlăhiță
vă recomandăm să explorați
locuri precum Rezervația
Naturală Poiana Narciselor,
forajul care erupe intermitent
apă minerală din Chirui sau
Fântâna cu apă sărată din
Lueta.
Dar dacă veniți din oraş şi
doriți să evadați din cotidian,
vă recomandăm stațiunile
montane şi balneoclimaterice
Băile Tuşnad şi Harghita Băi,
care vă vor întâmpina cu
aer curat, izvoare termale şi
minerale, pârtii de schi şi
trasee montane. În
Băile Tuşnad veți
găsi şi două
centre SPA
perfecte
pentru
distracție
şi relaxare.
La Harghita
Băi se află
un domeniu
schiabil cu
pârtii de toate

nivelurile de dificultate,
stațiunea fiind o atracție
deosebită pe timpul sezonului
de iarnă.
Dacă tot vă aflați în Județul
Harghita, mergeți la Lunca de
Sus, unde a fost inaugurată,
alături de pârtiile de schi, şi
o pistă de bob deschisă vara,
unică în România, sau la
Lacul Roşu şi, mai departe, să
vedeți impresionantele Chei
ale Bicazului. De asemenea,
vizitați Lacul Sfânta Ana
şi Tinovul Mohoş, situate
unul lângă altul, într-o
frumoasă zonă
montană. Cheile
Vârghişului, din
apropierea
localității
Lueta, sunt
un obiectiv
unde
trebuie să
ajungeți,
pentru a
admira natura
sălbatică şi

pentru
a face
o drumeție
de-a lungul Râului
Vârghiş, cel care a săpat în
stânca Munților Perşani,
versanți înalți şi abrupți.
Cheile se află la granița dintre
cele două județe: Harghita
şi Covasna, unde ne vom
continua şi noi traseul.
Începem cu oraşele principale
din județul Covasna: Sfântu
Gheorghe, reşedința de
județ, cu ale sale cetate şi
biserică fortificată din secolul
al XIV-lea, Biserica ortodoxă
cu hramul Sfântul Gheorghe,
construită în anul 1872,
Clădirea fostului tribunal
construită în 1870, astăzi
Galeria de Artă „Gyárfás
Jenó", Muzeul Național
Secuiesc şi Muzeul Carpaților
Răsăriteni. Urmează Târgu
Secuiesc, cu un centru
vechi unicat în România,
cu străduțe înfundate,
reprezentând căile de acces
către cele mai bătrâne clădiri
ale oraşului, străjuit de
Biserica Reformată-Calvină,
una din cele mai mari biserici
din Ardeal. În oraşul Baraolt
veți găsi Muzeul Depresiunii
Baraolt, ce adăposteşte

scheletul unui
mastodont, cu o
vechime estimată de
trei milioane de ani. Oraşul
Covasna este recunoscut
pentru apele minerale şi
mofetele sale, utilizate în
tratamentele afecțiunilor
cardio-vasculare, pentru
cetatea dacică "Valea
Zânelor", din apropiere, însă
şi pentru „Planul Înclinat”
de la Comandău, o mare
realizare inginerească de
la finalul secolului al XIXlea, lăsată, din păcate, în
paragină.
O veste bună şi o atracție
inedită, pe care nu trebuie
să o ratați este plimbarea
cu mocănița de la Covasna
la Comandău şi retur.
Mocănița pleacă în fiecare
sâmbătă şi duminică, până
pe 29 septembrie, din fața
Hotelui Clermont Covasna,
iar în zilele de 3 şi 4 august,
din Gara Comandău (tel.
informații: 0761607289).
Județul Covasna vă
aşteaptă şi cu alte stațiuni
balneaoclimaterice, cum ar
fi Băile Balvanyos, renumite
pentru mofete şi natura
sălbatică, unde vă puteți
bucura de un centru SPA cu

multe opțiuni de relaxare
şi distracție. Alte obiective
naturale de excepție, sunt:
Mestecănişul de la Reci,
o arie naturală protejată
datorită speciilor de plante şi
animale rare care trăiesc aici,
Grota Ucigaşă, sau Peştera
Puturosu reprezintă locuri
unde merită să ajungeți.
Aici veți putea admira şi o
serie de castele şi conace
vechi, unele restaurate şi
introduse în circuitul turistic,
altele, aşteptând cuminți să
renască din propria cenuşă.
Dintre cele restaurate şi
transformate în case de
oaspeți amintim conacul Gaal
Kuria din Dalnic, cu o istorie
de peste 150 de ani, Zabola
Estate din satul Zăbala,
construit în anul 1753 şi
restaurat, alături de domeniul
forestier şi clădirile adiacente
fiind transformat în hotel,
precum şi casele contelui
Kalnoky de la Micloşoara.
Pe de altă parte, Castelul
Arcus (Szentkereszty), atestat
pentru prima dată în 1773,
o bijuterie arhitecturală, ce
deține şi un impresionant
parc dendrologic, a fost recent
retrocedat, iar soarta lui este
una incertă. Vă recomandăm
sa vizitați castelele sau măcar
parcurile acestora, cât veți
mai putea. Multe dintre ele,
odată cu retrocedarea, devin
mai puțin accesibile.
Pentru ca vacanța să fie
completă, vă recomandăm
să vă cazați la unul dintre
conacele restaurate din
zonă sau la o pensiune
agroturistică. Veți trăi o
experiență culturală unică,
prilejuită de ambianța
elegantă sau, din contră,
rustică, ambele cât se poate
de autentice, completate de
gusturile preparatelor locale,
pregătite de gazde.
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100% protecție naturală
împotriva țânțarilor doar cu
ajutorul cosmeticelor Chicco
Protecție corectă
indiferent de vârstă, chiar
și împotriva țânțarilor

Pielea bebelușilor este
fragilă și delicată. De aceea
necesită o îngrijire specială
și produse care să ofere
protecție indiferent de vârstă,
cu atât mai mult în timpul verii,
perioadă în care ciupiturile
țânțarilor pot cauza disconfort,
mâncărime și iritații.

0 luni – 3 ani

Bebelușilor le sunt recomandate
produsele cu formulă specială
care le protejează pielea datorită
ingredientelor naturale, precum
uleiurile esențiale.
Lipsa repelenților chimici
oferă o protecție delicată
împotriva agenților externi în
egală masură cu cea oferită și
împotriva insectelor și țânțarilor.
Este de preferat a se utiliza
produse testate dermatologic
pentru pielea sensibilă.

pielea bebelușilor împotriva
țânțarilor în mod natural.

Principalele caracteristici
ale acestei game sunt:

• Formulă delicată, ideală
pentru cei mici
• Conține Melissa (cunoscută
în România sub denumirea de
roiniță sau frunza albinelor)
și ulei de Carapa guianensis
(Crabwood oil)
• Fără repelenți chimici
• Parfum natural și delicat,
fără arome sintetice
• Produsele sunt testate
dermatologic și nu conțin:
- Alcool
- Coloranți
- Parabeni
- SLES

- Fenoxietanol
- Derivați din petrol
- Silicon
- Uleiuri minerale
- Parfumuri sintetice
Noua gamă de cosmetice
Chicco oferă 100% protecție
naturală atât în timpul
zilei, cât și în timpul nopții
împotriva celor mai cunoscute
tipuri de țânțari, inclusiv
împotriva țânțarului Tigrul
Asiatic (Aedes Albopictus).
Toate produsele de la
Chicco sunt concepute cu
respectarea celor mai înalte
standarde de calitate.

3 ani+

Și la această vârstă este de
preferat a se evita produsele
care conțin repelenți chimici.
Cercetările științifice au scos
în evidență că formulele care
conțin ingrediente active de
origine naturală sunt la fel
de eficiente precum cele
care conțin ingrediente active
sintetice (de exemplu, DEET).
Noua gamă de cosmetice
de la Chicco împrospătează,
hidratează și protejează
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