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Ești pe mâini bune
cu Alphega!
Vino în farmaciile semnalizate Alphega participante, achiziționează orice produs din categoria
supliment alimentar, produs cosmetic sau dispozitiv medical, în perioada Campaniei*, și poți
câștiga pe loc 1 pachet de șervețele umede, în limita stocului disponibil.
* Campania se desfășoară în perioada 1 martie 2020 – 31 mai 2020, în limita stocului disponibil. Regulamentul Campaniei conținând lista categoriilor de produse participante la Campanie este disponibil spre consultare,
gratuit, în farmaciile Alphega participante și pe www.alphega-farmacie.ro. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
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EDITORIAL

Cum se
diagnostichează
alergiile?
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie

Cifre
îngrijorătoare

Conform
datelor
Asociaţiei
Mondiale de
Alergologie,
aproximativ 20% din
populaţia mondială şi 25 % din
populaţia europeană suferă
de alergii, iar în următorii
20 de ani aceste cifre se vor
dubla.
În România, cele mai
frecvente tipuri de alergii
sunt: rinita alergică sezonieră
sau perenă, astmul bronşic,
dermatita atopică şi urticaria.
În ceea ce priveşte tipurile
de alergeni, se remarcă o
creştere a alergiilor la aditivii
alimentari, alune şi arahide.
Alimentaţia de tip fast-food
reprezintă principala cauză
a creşterii incidenţei bolilor
alergice.

Diagnosticul alergiilor

Diagnosticul unei alergii
se bazează pe identificarea
imunoglobulinelor specifice
IgE prin teste alergologice.
Rezultatele testelor
alergologice ajută medicul
specialist alergolog să
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stabilească un plan de
tratament al alergiei,
care poate include
evitarea alergenului,
medicamente sau
imunoterapie.

• Testul intradermic
(IDR): este indicat pentru
identificarea alergiilor la
veninul de insecte şi la
penicilină.

TESTAREA CUTANATĂ

Acest tip de testare foloseşte
soluţii standardizate de
alergeni, care sunt aplicate
pe piele. Este cel mai des
utilizată şi corelează bine
cu sensibilizările alergice
relevante pentru simptomele
pacientului.

Teste pentru reacţii
alergice imediate

• Testul prin înţepare
(prick test): este cel mai
utilizat test cutanat şi este
indicat pentru identificarea
alergiilor la polen, mucegai,
păr de animale de companie,
acarieni de praf şi alimente.

Teste pentru reacţii
alergice întârziate

• Patch test (test epicutanat).
Soluţiile purificate de alergeni
sunt aplicate pe un plasture,
care este apoi aplicat
pe piele. Patch testul se
utilizează pentru identificarea
substanţelor care provoacă
dermatita de contact (latex,
medicamente, parfumuri,
conservanţi, vopsele de păr,
metale şi răşini). Plasturii se
aplică pe braţ sau pe spate şi
se menţin 48 de ore.
Reţineţi: Pentru obţinerea
unor rezultate corecte,
întrerupeţi administrarea

diagnosticul şi stadializarea
severităţii astmului bronşic.
Toate persoanele care prezintă
dificultăţi de respiraţie,
tuse cronică şi respiraţie
şuierătoare ar trebui să
efectueze spirometria!

TESTAREA INADECVATĂ ŞI
CONSECINŢELE ACESTEIA

medicamentelor
antialergice cu
minimum 3 zile înaintea
efectuării testelor cutanate.
Avantajele testării cutanate:
Testarea cutanată este
accesibilă, fiind cea mai
ieftină şi mai rapidă metodă
de diagnosticare a alergiilor.
Rezultatele se obţin în 15-20
minute în cazul testelor prick
şi IDR. Testele cutanate se
pot efectua la orice vârstă,
inclusiv la sugari şi copii
mici, dacă pot ţine aplicate
picăturile de testare timp de
15 minute fără să fie şterse.
Testarea cutanată nu este
recomandată în caz de:
• boli de piele severe (eczeme
sau psoriazis care afectează
o suprafaţă corporală mare,
iar în aceste cazuri suprafaţa
de piele sănătoasă nu este
suficientă pentru testare).
• sensibilitate marcată la
alergeni suspectaţi care pot
declanşa, şi în cantităţi foarte
mici, o reacţie alergică severă
(anafilaxie).

TESTAREA SEROLOGICĂ

Testarea serologică se
realizează prin recoltarea
unei probe de sânge. Se indică
în cazurile în care nu se pot

respecta condiţiile
unei testări cutanate
corecte. Testele de sânge sunt
investigaţii invazive, sunt mult
mai scumpe, iar rezultatele nu
se obţin imediat, ci în câteva zile.
Măsurarea nivelului seric de IgE
total este doar orientativă, nu
poate stabili substanţa alergenă,
şi poate avea valori fals negative
(există persoane alergice cu
IgE total normal). Diagnosticul
alergiei se face prin identificarea
anticorpilor IgE specifici, fie
individual (anticorpii pentru un
singur alergen), fie pentru un
grup de alergeni (ex: panel 20
alergeni).

Spirometria

Este un test indicat în
cazul alergiilor respiratorii.
Spirometria măsoară, cu
ajutorul unui aparat numit
spirometru, volumele
şi debitele de aer pe
care le mobilizează
plămânul unei
persoane. Spirometria
este o metodă de
testare ieftină şi
accesibilă, care
permite detectarea
obstrucţiei căilor
respiratorii, severitatea
şi reversibilitatea acesteia
la tratament bronhodilatator.
Ea este esenţială pentru

Testarea IgG pentru alergeni
alimentari nu este recomandată
în diagnosticul alergiilor.
Prezenţa imunoglobulinelor IgG
semnifică faptul că persoana
respectivă a venit în contact, a
consumat alimentul respectiv
şi nu are semnificaţia unei
hipersensibilităţi sau alergii.
Astfel, testarea inadecvată în
diagnosticul alergiilor are drept
consecinţă eliminarea eronată
din dietă a zeci de alimente,
decizie care poate afecta
sever sănătatea şi, în special,
dezvoltarea copiilor - grupa
de vârstă cea mai afectată de
alergii.
Diagnosticul corect al
alergiilor se bazează pe
testarea imunoglobulinelor
specifice IgE. Mai mult, se
recomandă testarea doar
pentru alergenii sugeraţi
de istoricul simptomelor
alergice, nu testarea pentru
toţi alergenii.
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FARMACIA VERDE

Tratamentul
natural în alergii
Dr. Mariana Olingheru - Medic Specialist Medicină de Familie, Specialist în Fitoterapie și Apiterapie
de boală) reprezintă baza
alimentaţiei sănătoase.
Conţin vitamine, minerale,
antioxidanţi şi nutrienţi
cu rol antialergic.
Trebuie evitate, de
asemenea, zahărul şi
dulciurile rafinate,
deoarece dăunează
sănătăţii intestinale,
afectează flora şi
produc inflamaţie
intestinală, generând
diverse sensibilităţi
şi alergii. Carnea nu
trebuie consumată în
exces, deoarece aduce
un mare aport proteic, iar
alergiile sunt produse de
substanţe de natură proteică.

Enzimele digestive
Alimentaţia persoanelor
alergice

Persoanele care prezintă
alergii trebuie să elimine
definitiv alimentele care s-au
dovedit, prin teste specifice,
responsabile de alergii. De
asemenea, trebuie să adopte o
alimentaţie cât mai sănătoasă,
respectiv o hrană compusă
din alimente cât mai naturale,
nemodificate genetic,
provenite din agricultura
bio, fără aditivi alimentari,
nerafinate şi neprocesate.
Fructele şi legumele (cu
excepţia celor identificate ca
fiind alergenul responsabil
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Deficitul de enzime
digestive conduce la digestia
incompletă a alimentelor,
inflamaţie intestinală şi
dezvoltarea de alergii şi
intoleranţe alimentare.
Terapia enzimatică, atât cea
cu enzime digestive, cât şi
cea cu enzime sistemice,
are efecte benefice pentru
controlul alergiilor.

Probioticele

Consumul zilnic de probiotice
care provin din alimente
fermentate (murături, borş,
tempeh, miso, kimchi, chefir,
iaurt) echilibrează flora
intestinală şi răspunsul

imunitar care, în alergii, este
alterat. Studiile au evidenţiat
că probioticele administrate
persoanelor alergice cresc
toleranţa sistemului imunitar,
în special la polen şi la spori.

Vitamine împotriva
alergiilor

Cercetările sugerează că
unele deficienţe de vitamine
şi minerale sunt implicate în
producerea alergiilor. Dintre
micronutrienţi, vitamina
D, vitamina C, vitaminele
grupului B şi zincul sunt
elemente necesare pentru
controlul sistemului imunitar
şi cel al reacţiilor alergice.

Quercetina este un

bioflavonoid care se găseşte
în plante, legume (ceapă,
broccoli, ardei etc.), fructe
(merişor, afine, pere etc.). Are
un puternic efect antialergic,
antiinflamator şi antioxidant.

Uleiul de chimen negru
(nigella sativa) este un

remediu antialergic cunoscut
din vechime, dar cercetat
prin studii ştiinţifice şi de
medicina modernă. Are efecte
dovedite în toate tipurile de
alergii. Este antihistaminic,
imunomodulator, antiseptic,
antiinflamator, antimicotic,
antialergic, puternic antibiotic
natural, stimulent şi tonic
general.

Plantele medicinale
antialergice

Plantele cu acţiune
detoxifiantă,
depurativă,
antialergică,
antispastică şi
antiastmatică, cel mai
des recomandate în
tratamentul alergiilor,
sunt: trei-fraţi pătaţi
(viola tricoloris), coacăzul
negru (ribes nigrum),
călinul (viburnum lantana),
brusturele (arctium lappa),
captalanul (petasites hybridus),
socul (sambucus nigra), isopul
(hyssopus officinalis) şi aloe
vera.
Aceste plante medicinale
sunt benefice, atât în scop
profilactic, pentru prevenirea
declanşării crizelor alergice,
cât şi în scop curativ, ajutând
la diminuarea intensităţii şi
severităţii simptomelor.
Alte alternative de tratament
pentru alergii includ:
acupunctura, homeopatia,
consumul de miere naturală
şi irigaţii nazale saline.

Îndepărtarea alergenilor
din mediu

Persoanele cu astm trebuie
să evite, pe cât posibil, să
inhaleze particulele care-i
declanşează criza. Acest
lucru nu este uşor de
realizat, deoarece majoritatea
persoanelor astmatice
reacţionează exagerat la
foarte multe particule.
Se recomandă următoarele
măsuri generale pentru
limitarea expunerii la
alergeni:
• Eliminarea părului din
cameră şi a materialelor
alergenice. Vor fi excluse
lucrurile care ţin praful
(covoare, biblioteci, perdele).
Aspiratoarele trebuie dotate

cu filtre
speciale şi se
va aspira intensiv,
inclusiv praful de pe pereţi.
Atenţie! Aspirarea prafului
nu se face de către persoana
astmatică.
• Eliminarea materialelor
alergenice. Perna, plapuma şi
salteaua nu trebuie să fie din
lână sau puf.
• Păstrarea umidităţii din
apartament sub 50% ajută
la reducerea acarienilor şi
mucegaiurilor.
• Ventilatoarele nu se
vor poziţiona la fereastră
(introduc praf, polen şi
mucegaiuri din afară).
• Aparatele de aer condiţionat
pe bază de evaporare vor
fi excluse, deoarece cresc
umiditatea aerului.
• Purificatoarele de aer
sunt dispozitive de filtrare a
aerului, care îndepărtează
alergenii şi sunt foarte utile în
alergii.
• Nu se recomandă plantele
de apartament, mai ales cele
cu flori sau cele care întreţin
mucegaiul.
• Peştii din acvariu dăunează
indirect (puricii cu care sunt
hrăniţi pot fi inhalaţi când
sunt presăraţi deasupra apei).

• Se va îndepărta părul
de animale, acesta poate
agrava simptomele astmului.
Majoritatea alergicilor sunt
sensibili la pisici, respectiv la
particule din piele şi proteine
din salivă şi urină. De aceea,
se recomandă ca pisicile să
fie ţinute afară, să fie spălate
frecvent, să se aerisească şi
să se aspire frecvent locuinţa.
• Alte recomandări importante
pentru eliminarea alergenilor
sunt: folosiţi filtre de apă,
produse de curăţenie bio,
detergenţi bio pentru spălarea
hainelor şi cosmetice bio.
Cercetările recente au
evidenţiat că, în mod
paradoxal, expunerea
timpurie la animale
domestice are un efect
protector împotriva alergiilor
şi a astmului. Astfel, studii
europene sugerează că
prezenţa felinelor în casă
contribuie la scăderea
riscului de a dezvolta alergii
la părul de pisică.
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Dizabilități
invizibile
Diana Amza - Psihoterapeut

În 2019, în România se înregistrează 839.632 de persoane cu dizabilități,
încadrate în grad de handicap, dintre care 77.013 cu handicap psihic,
ce cuprinde afecțiuni majore precum schizofrenia, tulburarea afectivă
bipolară, tulburarea schizo-afectivă și tulburări de personalitate. Deseori,
debutează în adolescență, însă încadrarea se face la maximum 35 de ani
pentru schizofrenie, și 26 de ani pentru celelalte afecțiuni psihice.
Pentru o evoluție pozitivă, se
recomandă serviciile medicale
încă de la primele simptome:
izolare, sărăcirea gândirii,
suspiciozitate, idei delirante,
halucinații, inversiune afectivă,
comportament dezorganizat.

Handicapul şi barierele
sociale

În relația boală-dizabilitatehandicap observăm o creștere
gradată a dificultăților pe care
persoana le întâmpină. O boală
poate fi dusă pe picioare, fără
afectări majore. Dizabilitatea
este o deficiență produsă de
boală, cuprinzând anumite
limitări. Handicapul este produs
de mediu și de percepția socială,
afectând persoana suplimentar
și ducând la inechitate. De
exemplu, lipsa rampelor de
acces sau prejudecățile sunt
mijloace fizice și sociale prin
care se restrânge integrarea în
societate.
Persoana cu dizabilități
întâmpină, astfel, dificultăți
în inițierea și menținerea
relațiilor, în activitățile zilnice

8

sau în găsirea unui loc de
muncă. În plus, se lovește de
etichete puțin onorabile și
preconcepții, precum acelea
că persoanele cu schizofrenie
sunt violente, iresponsabile
sau incapabile. În realitate, o
persoană cu schizofrenie poate
avea, cu medicația potrivită,
perioade lungi de stabilitate
psihică și de productivitate.

Ce poți face?
Iată câteva idei!

Dacă ești membru al familiei:
• acceptă existența bolii,
menține așteptări realiste și nu
te raporta la trecut;
• caută ajutor specializat,
nu aștepta agravarea
simptomelor;
• menține o atitudine pozitivă,
orientată spre soluții și
alternative;
• încurajează independența
celui afectat.
Dacă ești prieten:
• sună, vizitează, invită păstrează contactul;
• oferă-i sprijinul tău,
încurajează viața socială;

• fii atent la perioadele
sensibile din an (sărbători,
aniversări), în timpul cărora
apar recăderi, și oferă
posibilitatea de a participa la
evenimente comune;
• încurajează urmarea
tratamentului.
Dacă ești angajator:
• fii conștient că adaptarea
locului de muncă pentru
oricine este o datorie legală și
morală;
• oferă flexibilitate în
programul de lucru și
posibilitatea de a lucra parttime;
• fii disponibil pentru a
menține pe termen lung
persoana cu handicap –
deseori, aceasta va deveni mai
loială decât restul angajaților
și mai orientată către
performanță;
• oferă un cadru facil de
comunicare și sarcini
structurate;
• oferă feedback asupra
muncii, clarifică așteptările,
încurajează!

EVENIMENTE

Coordonate ale
timpului liber
1 martie - 14 aprilie 2020

Primăvara vă întâmpină cu concerte de neratat, piese
de teatru şi competiții sportive pentru toată familia.

Richard
Clayderman

Începem cu o ştire care vă va încălzi inima, la fel ca acordurile celebrului pianist. Richard
Clayderman, în concertul La Belle Epoque, dedicat Zilei Femeii, va interpreta piese în premieră,
printre care se numără o compoziție proprie, o reinterpretare a unei capodopere Queen, și multe
alte surprize! Clayderman va încânta auditoriul de la Teatrul Național din Iași, pe 11 martie, pe
cel din Bacău, pe 13 martie la Teatrul de Vară "Radu Beligan", şi pe cel din Bucureşti, pe 14 și 15
martie, la Ateneul Român.
Detalii, program şi bilete la: www.eventim.ro.

Pink
Martini

Pink Martini se întoarce în Bucureşti şi concertează la Sala Palatului, pe 30 martie, şi la
Fratelli Studios, pe 31 martie, alături de superba solistă China Forbes. Trupa Pink Martini,
fondată în 1994, are un bogat repertoriu din toate genurile – de la pop până la jazz și muzică
clasică, fiind cunoscută în mod special pentru piesele "Je ne veux pas travailler" şi „Hey
Eugene”, însă şi pentru interpretarea în limba română a celebrului cântec, „Până când nu te
iubeam”, al Mariei Tănase. Detalii şi bilete la: www.eventim.ro.

Holograf

Trecem în alt stil muzical şi ne întâlnim cu formația Holograf în turneul Classic Rock
la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, pe 1 martie, şi la Casa de Cultură a
Sindicatelor din: Ploiești, pe 7 martie, şi Constanța, pe 8 martie. Toate concertele încep
la ora 19.30.
Detalii şi bilete la: www.infomusic.ro.

Pe o panza
de paianjen

Ne culturalizăm la o piesă de teatru surpriză, „Pe o pânză de păianjen”, în regia lui Vlad
Zamfirescu, cu Vlad Zamfirescu, Medeea Marinescu, Mirela Oprişor, Marius Manole, Andi
Vasluianu şi Diana Roman. O poveste intensă, cu hohote de râs, în spatele cărora se construiesc
lumi în care “adevărul nu este întotdeauna cel mai cinstit răspuns pentru celălalt”. Piesa se va
juca la Casa de Cultură a Sindicatelor din oraşele: Galați, pe 11 martie, Piteşti, pe 25 martie şi
Constanța, pe 31 martie, la Teatrul Național din Bucureşti, pe 16 martie, şi la Opera Națională
Română din Timișoara, pe 18 martie.
Detalii, program şi bilete pe www.showpass.ro.

Lunca
Timisului
Trophy

Pentru cei activi şi plini de inițiativă, care iubesc natura şi aerul curat, avem Lunca Timişului
Trophy, un eveniment dedicat întregii familii, ce va avea loc pe 4 şi 5 aprilie, pe Lunca Timișului,
cu start în zona Urseni, lângă Timișoara. Pentru ciclişti va fi o cursă de mountain bike, pe un
traseu de 45 de kilometri şi un traseu de cyclocross. La alergare vor fi 3 curse: un traseu scurt,
accesibil tuturor, de 5 km, un cros de 10 km, și un semimaraton de 21 km. Vor fi pregătite și
curse adaptate pentru copii cu vârste între 3 și 14 ani, deopotrivă, cicliști și alergători.
Mai multe informații aici: https://ecostuff.ro/lunca-timisului-trophy/
Distracție plăcută!
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NOUTĂŢI MEDICALE

Premiul Nobel pentru medicină în 2019

Cum se
adaptează
celulele la
nivelurile
disponibile
de oxigen
William G. Kaelin, Sir Peter
J. Ratcliff şi Gregg Semenza
au determinat modalitatea
prin care celulele umane
și animale răspund la
modificările cantității de
oxigen la care acestea au
acces. Descoperirile cruciale
ale laureaților premiului Nobel
din anul 2019 au dezvăluit
mecanismul unuia dintre
procesele adaptative esențiale
ale vieții. Ei au pus bazele
pentru înțelegerea modului
în care nivelurile diferite de
oxigen afectează metabolismul
celular și funcția fiziologică.

Oxigenul în rol principal
Oxigenul (O2) constituie
aproximativ o cincime din
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atmosfera Pământului,
fiind vital pentru viețuire.
Interacțiunea oxigenului cu
corpul uman este un subiect
care a suscitat un larg interes
științific, iar descoperirea
modului în care corpul carotid
detectează oxigenul din sânge
și, astfel, se controlează
ritmul nostru respirator,
comunicându-se direct cu
creierul, a fost premiată în
anul 1938 cu premiul Nobel
pentru Medicină, acordat
medicului belgian Corneille
Heymans. Corpul carotid,
adiacent vaselor mari de sânge
de pe ambele părți ale gâtului,
conține celule specializate
care percep nivelul de oxigen
din sânge.

Trei cercetători în
domeniul medicinei
celulare au câştigat
premiul Nobel pentru
Medicină în anul 2019
pentru descoperirea
modului în care
celulele percep şi
se adaptează la
nivelurile disponibile
de oxigen.
Această descoperire
va sta la baza
dezvoltării de
noi strategii de
combatere a unor
boli, inclusiv a
cancerului.
Enzime, proteine şi gene

Suplimentar față de
mecanismul declanșat de
corpul carotid, în funcție de
disponibilitatea oxigenului,
există și alte sisteme
fundamentale de adaptare
fiziologică a organismului.
De exemplu, hormonul
erythropoietin (EPO) este
responsabil pentru creşterea
numărului de celule roşii în
sânge, ca urmare a scăderii
nivelului de oxigen. Modul
în care acest proces este
controlat de nivelul de O2
rămăsese un mister. Echipe
de cercetători conduse de
Gregg Semenza și Sir Peter
Ratcliffe au studiat gena EPO
și modul în care aceasta se

reglează în cazul unui nivel
variabil al oxigenului.
Ambele echipe au ajuns la
concluzia că mecanismul
de detectare a oxigenului
este prezent în practic
toate țesuturile, nu
numai în celulele
renale, unde este
produsă în mod normal
gena EPO. Semenza a
aprofundat cercetările
pentru identificarea
componentelor celulare
responsabile pentru acest
mecanism, iar descoperirile
făcute au deschis colaborarea
cu profesorul William Kaelin
Jr., cercetător în domeniul
cancerului, angajat în studiul
bolii von Hippel-Lindau
(boala VHL). Descoperirile
legate de această boală
demonstrau că gena VHL
este cumva implicată în
răspunsul organismului față
de nivelul scăzut de oxigen.
A urmat descoperirea cheie
a grupului de cercetători
condus de Sir Ratcliffe: gena
VHL putea interacționa fizic
cu un complex de proteine
identificate în cadrul
cercetărilor anterioare,
iar stabilirea enzimelor
responsabile pentru acest
fenomen i-a ajutat pe cei trei
oameni de ştiință să elucideze
mecanismul de detectare a
oxigenului și să demonstreze
modul în care acesta
funcționează.
Descoperirea mecanismului
molecular care reglează
activitatea genelor ca
răspuns la niveluri variabile
de oxigen are implicații
majore în medicină. Acesta
este responsabil pentru
funcționarea normală a
organismului şi adaptarea
la factorii de mediu prin
activitatea sistemului imunitar,
adaptarea la altitudine,
respirație, metabolism şi

exerciții
fizice, dar
şi pentru
afecțiuni
cum sunt anemia,
cancerul, infecțiile, infarctul
şi accidentele cerebrale.
Descoperirile cercetătorilor
laureați ai premiului Nobel în
2019 au, aşadar, o importanță
fundamentală, făcând posibile
noi oportunități pentru
fiziologie, şi deschizând
calea către noi strategii
promiţătoare de combatere a
acestor boli.

Cine sunt cei trei laureați ai
Premiului Nobel?
William G. Kaelin Jr. s-a
născut în 1957, este doctor
în medicină şi cercetător
american, specializat în
medicină internă și oncologie
la Johns Hopkins University
Baltimore și la Dana-Farber
Cancer Institute, Boston. El
este profesor de medicină la
Universitatea Harvard.

Sir Peter J. Ratcliffe,
cercetător britanic, s-a născut
în 1954 în Lancashire, Marea
Britanie. El este director de

cercetare clinică la Francis
Crick Institute, Londra,
director al Target Discovery
Institute din Oxford și membru
al Institutului Ludwig pentru
Cercetări în Cancer. De
asemenea, el a înființat un
grup de cercetare independent
la Universitatea Oxford, unde
este profesor din 1996.
Gregg L. Semenza este
cercetător american, născut
în 1956 la New York. Este
doctor în medicină, specializat
în pediatrie. A făcut pregătire
postdoctorală la Universitatea
Johns Hopkins, Baltimore,
unde acum este profesor,
şi unde a înființat un grup
de cercetare independent.
Din 2003, este directorul
programului de cercetare
vasculară al Institutului Johns
Hopkins pentru Inginerie
Celulară.
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Cum îmi feresc
copilul de răceală?
Crina Coliban

E sezonul răcelilor, cu nas înfundat, febră, roşu în gât.
Cu toată grija noastră, cei mici tot răcesc. Nu mai
ține gurița deschisă! Nu mai trage aer rece în piept!
Degeaba. Dacă ar exista ceva ce le-am putea da
copiilor, ca să nu îi mai vedem suferind, ar fi perfect.
Şi există: mâncarea. Aşa cum spunea şi Hipocrate:
“Fie ca hrana să-ți fie medicament.”
Ce alimente pot să
protejeze sănătatea
copilului în sezonul rece?

Condiția esențială ca să
păstrezi sănătatea în sezonul
rece este să menții corpul
cât mai cald, cu ajutorul
alimentelor care asigură
căldura şi susțin temperatura
ridicată a corpului, precum
carnea, oul (plin de proteine,
laolaltă cu zinc și seleniu,
elemente de bază pentru
imunitate) sau cerealele
integrale.
Împreună cu alimente care
au efecte benefice asupra
imunității copilului:
Ananasul conține
bromelaină, o enzimă antiinflamatoare care calmează
tusea şi gâtul care ustură.
Ghimbirul se savurează în ceai,
limonadă sau smoothie-uri.
Afinele, murele,
merișoarele, căpșunile,
zmeura, puse în terci de ovăz
laolaltă cu nuci, semințe și un
praf de scorțișoară. Atenție!
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Scorțişoara nu trebuie
inhalată, întrucât poate
produce leziuni la nivelul
alveolelor pulmonare!
Banana e un fruct foarte
potrivit iarna, datorită
electroliților, care merg mânăîn-mână cu nevoia de energie,
de căldură din timpul iernii.
Peștele gras, precum
somonul sălbatic sau
sardinele, pentru că Omega-3
ajută la menținerea sănătății
creierului, inimii, a sistemului
digestiv, inclusiv la nivel
respirator!
Cele mai bogate alimente
în vitamina C, energizante
şi vitalizante, sunt: cătină,
măceșe, acerola, coacăze
negre, broccoli, conopidă,
kale, kiwi, ardei gras, papaya,
lămâie, căpșuni, portocale.
Cea mai multă vitamina C
este în primele alimente din
listă.
Iaurtul grecesc, pentru că
probioticele (“bacteriile
bune”) prezente în

lactatele
fermentate
au un rol
esențial în echilibrul
florei bacteriene, floră care
susține buna funcționare a
tuturor sistemelor corpului
uman.
Nucile și semințele, datorită
acizilor grași esențiali ce
protejează membranele
mucoase din ochi, nas,
gură, gât, intestine, pentru
a ține invadatorii departe de
fluxul sangvin. Semințele de
cânepă conțin o proteină care
este asimilabilă complet de
către organismul uman. În
plus, stimulează producția
de anticorpi atunci când sunt
consumate în perioadele în
care copilul nu se simte bine.
Apa băută la temperatura
camerei, pe parcursul
întregii zile, asigură
hidratare constantă și ajută
la funcționarea eficientă
a tuturor proceselor
organismului.

FAMILIE

Când este
necesară
detoxifierea?
Organismul uman are programată detoxifierea, iar acest proces se poate
realiza, în mod normal, fără intervenții exterioare. Alimentația deficitară,
poluarea aerului şi a alimentelor, stresul, lipsa somnului şi a activității
fizice regulate, tipice stilului de viață modern, în special urban, reprezintă
deseori obstacole în procesul natural al detoxifierii organismului.
Când apar semnele acumulării
de toxine, înseamnă că
organele responsabile nu îşi
mai pot îndeplini sarcina şi au
nevoie de ajutor.

Ce este detoxifierea?

Detoxifierea este un proces
natural, complex, de vindecare
celulară, la care participă
sistemul digestiv (ficatul și
intestinul), rinichii, pielea,
plămânii, circulația sangvină
și sistemul limfatic. Organul
intern principal răspunzător
pentru detoxifiere este ficatul,
care procesează şi transformă
toxinele ingerate (pesticide,
conservanți, coloranți,
medicamente etc.) în compuşi
solubili în apă, ce pot fi eliminați
prin bilă, materii fecale, urină și
transpirație.
Sistemul de drenaj este
prezent și la nivelul intestinului,
al rinichilor, al pielii și al
creierului, unde acționează
blocând intrarea toxinelor
solubile în țesuturi, favorizând
eliminarea lor. Rinichii filtrează
sângele şi elimină toxinele sub

formă de urină, iar intestinele
descompun alimentele, prin
procesele enzimatice şi
oxidative, în nutrienți extraşi
în sânge, şi toxine, pe care
le elimină ulterior. Aşadar,
pentru funcționarea corectă
şi eficientă a procesului
detoxifiant, organele trebuie să
fie sănătoase.
Organismul ne transmite
o serie de semnale atunci
când se produc dezechilibre.
Acestea includ: lipsă de energie,
somnolență, stări depresive,
infecții repetate, disconfort
abdominal, poftă de dulciuri
asociată creşterii în greutate,
dificultăți de concentrare şi
atenție.

Cum putem susține
procesul natural de
detoxifiere?

Medicii nutriționişti și
specialiştii în boli hepatice
recomandă câteva măsuri:
• hidratarea cu apă, care va
ajuta la drenarea toxinelor şi
la împrospătarea tenului;
• alimentația corectă, pe bază

de plante, fructe şi legume
verzi, cu efect antioxidant,
bogate în vitamine, minerale,
nutrienți şi fibre pentru
sănătatea și curățarea
colonului;
• eliminarea de alimente
procesate, cu conservanți,
coloranți, sare şi zahăr adăugat;
• cel puțin 30 de minute
de mişcare de intensitate
moderată pe zi;
• îmbunătățirea somnului şi
culcarea seara nu mai târziu
de ora 22:00.

Plante medicinale care
susțin organele de
detoxifiere

Plantele medicinale cu efect
diuretic, drenor şi antioxidant
(soc, rădăcina de brusture,
trei-frați-pătați, urzicile),
plantele amare (anghinare,
armurariu, cicoare), plantele
aromatice și condimentele
(cimbru, coriandru, chimen,
oregano) sunt remedii
naturale în lupta cu toxinele,
apără şi susțin funcționarea
normală a organelor interne.
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Terapia
prin abur
Cele mai îndepărtate informații pe care
le avem despre terapiile cu abur sunt din
antichitate, de pe vremea băilor cu abur
utilizate de egipteni, greci şi romani pentru
relaxare. Aztecii, însă, utilizau temazcale, băi cu
abur, pentru a-şi curăța corpul de boli şi pentru a se recupera după
luptă. Mai târziu, aburul a început să fie utilizat în scopuri strict
medicale, ducând la dezvoltarea unei noi forme de terapie, terapia prin
abur, dar şi unei serii de dispozitive pentru inhalare.
Ce este terapia prin abur
şi care sunt beneficiile?

Inhalația, sau terapia prin
abur, este unul dintre cele
mai utilizate remedii casnice
pentru calmarea mucoasei
nazale, deschiderea pasajelor
nazale și diminuarea
simptomelor unei infecții ale
căilor respiratorii.
Eficiența sa provine din
faptul că aerul cald și
umed emoliază mucoasa,
eliberând mucusul din nas,
gât și plămâni. Acest lucru
permite respirației să revină
la normal, cel puțin pentru
o perioadă scurtă de timp.
Cu toate că inhalația nu va
vindeca infecția, ea poate
ameliora simptomele şi ajuta
organismul în lupta cu boala.
În funcție de substanțele
inhalate (apă caldă,
apă termală/minerală,
uleiuri volatile, sau chiar
medicamente), terapia cu
abur este benefică în lupta
cu o sumedenie de afecțiuni:
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bronşite, viroze, sinuzite,
alergii şi astm.

Cum puteți practica
inhalația acasă?

De la clasica oală cu apă
fierbinte, în care bunicile
noastre puneau plante
medicinale şi uleiuri volatile,
până la nebulizatoarele
moderne, sunt multe
modalități prin care puteți
beneficia de terapia prin abur.
Atenție, în cazul în care
alegeți să inhalați abur
deasupra unei crăticioare cu
apă fierbinte, aceasta trebuie
să stea pe un plan drept şi
tare, şi să vă asigurați că nu
vor fi accidente.
Nu aplicați această metodă
pentru copii, întrucât
este extrem de riscantă!
Alternativa poate fi să stați
în baie, în timp ce curge
apă fierbinte la duş, fără a
intra în cadă. Sau puteți să
apelați la un vaporizator
în care să picurați câteva

picături de ulei esențial de
eucalipt sau mentă, care
va degaja particule de abur
volatil în încăpere, sau la
un nebulizator personal cu
mască, din care veți inhala
direct aburul, alături de
tratamentul prescris de
medic. O sesiune de inhalație
nu trebuie să depăşească 1015 minute.

Nebulizatoare şi interfețe
pentru terapia cu abur la
copii

Copiii, mai ales sugarii şi
copiii foarte mici, au canalele
nazale foarte înguste, acest
fapt ducând la inflamații
şi congestii nazale mult
mai dese şi dificil de tratat.
Inhalatoarele moderne,
ce permit nebulizarea de
medicamente prescrise de
medic, pot fi utilizate acasă,
în condiții de siguranță,
alături de măşti pentru nas şi
gură, sau inhalator oral.

FAMILIE

Cum ajutăm copiii
să se desprindă
de ecrane?
Multiple studii au evidențiat modul în care ecranele
afectează dezvoltarea creierului copiilor şi
capacitatea de concentrare şi învățare. În plus,
sedentarismul încă din copilărie constituie un risc
major pentru obezitate şi boli cardiovasculare.
Manipularea tinerelor creiere pe rețelele sociale este,
de asemenea, un risc psihologic intens discutat.
În acelaşi timp, tehnologia a
avansat atât de mult, încât
ecranele şi internetul constituie
un ajutor real în majoritatea
situațiilor de care ne lovim,
inclusiv în procesul de învățare.
Iată cum îi putem ajuta pe cei
mici să se reconecteze cu viața
reală, cu valorile familiei, cu
jocurile şi prietenii.

Timpul optim în fața
ecranului

În funcție de nivelul de
dezvoltare a creierului
copiilor, o serie de foruri
internaționale în domenii
precum pediatrie, psihologie
şi educație au transmis
câteva direcții de urmat:
• Până la vârsta de 1 an şi
jumătate, sau chiar 2 ani,
copiii nu ar trebui expuşi sau
lăsați să se uite la ecrane;
• În jurul vârstei de 2 ani,
adultul trebuie să ii ofere
copilului doar conținut de
calitate şi să privească
împreună;

• Între 2 şi 5 ani, mai puțin de o
oră pe zi, preferabil împreună
cu un adult, care poate selecta
conținutul urmărit;
• Peste 5 ani, stabiliți un plan, cu
care să fie toate părțile împăcate.

Cum reducem timpul
petrecut în fața ecranelor

Știm că este dificil pentru
adulți să țină un copil departe
de ecrane. Aşadar, iată câteva
sfaturi care vă vor ajuta în
acest proces:
• Totul începe cu adultul:
nu țineți televizorul pornit
în timpul zilei, şi nu utilizați
telefonul sau tableta în fața
copiilor foarte mici. Vor tinde
să copieze comportamentul
şi îl vor găsi distractiv.
Puteți verifica mesajele şi
actualizările pe rețelele de
socializare în altă încăpere,
când copilul doarme.
Este esențial să cunoaşteți
pericolele la care ne expune
conținutul violent sau
nepotrivit, şi să puteți selecta

cu atenție ce permiteți
copiilor mici să urmărească;
• Nu utilizați tehnologia la ora
de masă, în timpul ritualului
de culcare, şi nici atunci
când vă jucați în familie.
Momentele de socializare în
familie trebuie să fie şi unele
de conectare cu cei dragi, iar
ecranele au un efect opus: ne
îndepărtează unii de alții;
• Transformați privitul la ecrane
într-un privilegiu de care cei
mici se pot bucura doar în
anumite momente, nu oricând,
şi nu ca pe o recompensă;
• Limitați timpul petrecut la
ecrane, puțin câte puțin, prin
încurajarea altor activități
interesante sau atractive.
Încă ceva: înainte de a opri
ecranul, comunicați câteva
minute cu copilul, pentru a-l
ajuta să se reconecteze la
lumea reală. Creierul său va
fi mai dispus să se desprindă
de tehnologie.
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Sănătatea ficatului
Ficatul are o importanță vitală pentru buna funcționare a întregului
organism, fiind cel mai mare organ intern și îndeplinind peste 500 de
funcții. Astfel, ficatul are rol de bază în detoxifiere și în transformarea
substanțelor nutritive în energie, intervine în reglarea nivelului
de grăsimi din sânge, stochează glucoză, sânge, fier și vitamine,
sintetizează proteine și factori de coagulare, secretă bila, cu rol în
descompunerea grăsimilor și în absorbția vitaminelor liposolubile.
Principalele afecțiuni
hepatice

• Hepatita reprezintă
inflamația ficatului, ce
poate fi determinată de
factori infecțioși (virusurile
hepatice A, B și C) sau de
factori neinfecțioși (alcoolul,
medicamentele, diverse
substanțe chimice, bolile
autoimune);
• Steatoza hepatică,
denumită popular „ficat
gras”, reprezintă acumularea
de grăsimi în interiorul
celulei hepatice. Cauzele care
determină această afecțiune
sunt multiple, dar predomină
obezitatea, consumul de
alcool și diabetul;
• Ciroza hepatică
determinată de factorii care
agresează timp îndelungat
ficatul, pe primele locuri
situându-se alcoolul,
virusurile și obezitatea;
• Cancerul hepatic, care
apare ca o consecință a
afecțiunilor cronice ale
ficatului, fiind de multe ori
asociat hepatitei cronice
cu virusul B sau C, și
cirozei;
• Litiaza biliară apare
atunci când colesterolul
și alte substanțe
din compoziția bilei
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cristalizează, formând calculi
la nivelul vezicii biliare. Acest
lucru se întâmplă pentru
că secreția biliară prezintă
o concentrație prea mare
de colesterol sau pentru că
vezica biliară nu se golește
normal (așa numita „vezică
biliară leneșă”).

a greutății corporale și a
alimentației;
• Practicarea activităților
fizice zilnice;
• Consumul zilnic a cel puțin
2 litri de lichide;
• Evitarea excesului de
medicamente, alcool, cafea,
grăsimi de origine animală.

Pentru protejarea celulelor
hepatice și menținerea
ficatului într-o stare
optimă de funcționare este
important să ținem cont de
câteva sfaturi:
• Menținerea
sub control

Astfel, în vederea menținerii
unui ficat sănătos, este
important să existe un regim
de viață sănătos și echilibrat.
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Riscul de
osteoporoză
la bărbați
Odată cu înaintarea în vârstă, atât femeile, cât şi bărbații, pot suferi de
osteoporoză, afecțiunea care scade masa osoasă şi face oasele mai fragile
şi mai uşor de fracturat. Chiar dacă bărbații sunt mai puțin susceptibili de
a o dezvolta, iar apariția este mai târzie decât în cazul femeilor, în prezent,
aproximativ 20-30% dintre pacienți sunt de gen masculin.
În rândul bărbaților, riscul
de apariție a bolii şi opțiunile
de tratament sunt mai
dificil de urmărit, în lipsa
conştientizării factorilor
declanşatori şi a recunoaşterii
amenințărilor osteoporozei
pentru independența de
mişcare şi mobilitatea
acestora.
Aşadar, dacă o primă formă
de osteoporoză la bărbați este
cea asociată vârstei înaintate,
o alta, care poate apărea la
bărbații mai tineri, începând
cu vârsta de 50-60 de ani,
ar putea avea legătură cu
afecțiuni preexistente sau un
anumit stil de viață, precum:
chimioterapie, nivel scăzut de
testosteron (hipogonadism),
hipercalciurie, tratamente cu
medicamente glucocorticoide
şi steroidiene, boli
gastrointestinale, imobilizare
la pat în mod repetat sau
prelungit, abuz de alcool,
fumat. În funcție de rezultatele
investigațiilor medicale,
medicul specialist va stabili
tratamentul de urmat.

Un nou stil de viață

Însă tratamentul nu este
suficient pentru protejarea
oaselor, a sănătății şi
integrității organismului.
Un stil de viață adaptat va
face diferența între traiul cu
teamă, cu incertitudine, şi
cel cu încredere şi stimă de
sine. Acesta se bazează pe doi
piloni: alimentația şi mişcarea.
Alimentația este esențială,
întrucât aduce aportul necesar
de nutrienți, vitamine şi
minerale de care au nevoie
bărbații pentru oase şi muşchi
puternici.
• Diversificarea şi îmbogățirea
surselor de Calciu şi Vitamina
D, fiind recomandate 1.000 mg
Ca pe zi, până la 50 de ani, și
1.200 mg Ca pe zi, după aceea,
și 600 de UI zilnic de Vit D,
până la 70 de ani, și 800 UI Vit
D după aceea. Calciul se află
în tofu, spanac, vegetale cu
frunze verzi și produse lactate,
precum iaurt, brânză maturată
și lapte. Vitamina D se găseşte

în somon, sardine, ton, lapte
și ciuperci. Suplimentele
alimentare reprezintă o soluție
în cazul în care nu puteți
consuma aceste alimente.
• Reducerea consumului de
băuturi dulci, carbogazoase
şi alcool, dar şi întreruperea
fumatului.
Mişcarea regulată, zilnică,
adaptată condiției fizice şi
vârstei, ajută la stimularea
formării masei osoase, la
tonifierea musculaturii şi
la pierderea în greutate.
Exerciții fizice obișnuite,
precum mersul susținut,
mersul nordic, dansul,
alergarea uşoară, urcarea
scărilor sau exercițiile de
ridicare a unor greutăți
moderate, vor reduce riscul
de accidente şi fracturi
osoase.

25

AFECȚIUNI

Cum apare
sinuzita?
Sinuzita, sau inflamația sinusurilor,
reprezintă o afecțiune des întâlnită în
sezonul rece şi răcoros, însă este foarte
posibil să apară şi vara. Sinusurile
nazale sunt cavități pline cu aer în oasele
adiacente ale nasului. În momentul
inflamării, mucoasa se îngroaşă, producând
secreții ce pot bloca aceste cavități. Urmarea
este firească: virusul își va urma cursul,
bacteriile se vor înmulți, iar noi ne vom simți din ce
în ce mai rău.
Simptomele sinuzitei sunt
extrem de specifice, iar spre
deosebire de cele ale unei
viroze, lipsesc strănutul,
tusea sau durerea în gât. Iată
la ce să vă aşteptați:
• Secreții nazale purulente şi
respirație îngreunată;
• Scurgeri ale secrețiilor pe
peretele posterior al gâtului;
• Durere puternică de cap,
localizată între sprâncene,
în frunte, ochi sau tâmple, la
aplecare şi la atingere;
• Febră, ce poate urca până
la 40° Celsius;
• Simțurile gustului şi
mirosului sunt reduse sau
chiar alterate.

Cum apare sinuzita?

Sinuzita este, în general,
provocată de virusuri care
pătrund prin cavitatea nazală
în sezonul rece, mai ales
atunci când aerul este uscat,
iar membranele mucoase sunt
deshidratate. Vinovate sunt şi
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bacteriile care se înmulțesc
în cavitățile sinusale în timpul
virozelor. Tratamentul cu
antibiotice poate fi recomandat
de medicul specialist doar
în cazul sinuzitei din cauze
bacteriene.
Alți factori declanşatori
pot fi alergiile sau rinitele
alergice, în timpul cărora
cavitatea nazală este afectată
de alergenii ce provoacă
secreție şi prurit nazal. În
acest caz, se recomandă
tratamentul cu antihistamine şi
decongestionante nazale.
Polipii, mici excrescențe
aflate în interiorul nărilor, pot
împiedica drenarea secrețiilor
şi provoca inflamații care,
netratate, duc la dureri de cap.
Pe de altă parte, în cazul în
care suferiți de alte afecțiuni
respiratorii sau circulatorii,
diferite forme de cancer sau
boli autoimune trebuie să fiți
mult mai atenți la igiena proprie

şi la mediul în care vă aflați
pentru a vă proteja de infecții.
Alte cauze, mai puțin
frecvente, sunt: diferențele
de presiune ce apar în timpul
călătoriilor cu avionul, sporii
de mucegai ce pot găsi un
teren propice în cavitățile
nazale ale persoanelor cu
un sistem imunitar scăzut,
utilizarea decongestionantelor
nazale pentru prea mult
timp, substanțele iritante şi
poluarea, dintre care cel mai
nociv este fumul de țigară, ce
distruge bariera de protecție a
sinusurilor.
Aşadar, în cazul în care
recunoaşteți simptomele,
precum şi cauzele favorizante
ale sinuzitei, iar starea
dumneavoastră nu se
îmbunătățeşte cu remedii
clasice, adaptate cauzei,
este necesar un consult de
specialitate.
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Poate fi prevenită
hipertensiunea
arterială?
Care sunt principalii
factori de risc?

Hipertensiunea arterială este
o boală tăcută, iar acesta
este cel mai important factor
de risc cardiovascular. Poate
transmite semnale, prin
palpitații, hemoragii nazale,
iar atunci când atinge cote
înalte, depăşind valori de
140/90 mmGh, afectează şi
alte organe vitale, producând
boli grave, precum boala
coronariană, infarctul
miocardic, boala renală
cronică, accidentul vascular
cerebral. Studiul SEPHAR III,
derulat în România în anul
2016, sub egida Societății
Române de Hipertensiune,
a relevat o prevalență a
hipertensiunii arteriale de
45,1% în rândul populaţiei
adulte, însă un procent de
aproape 20% dintre aceştia
au aflat, cu ocazia studiului,
că suferă de această boală.
Pentru a şti dacă vă situați
în vreo categorie de risc,
trebuie să luați în considerare
o serie de factori cu potențial
determinant în declanşarea
hipertensiunii arteriale.

1. Factori de risc ce nu pot
fi influențați:
• Ereditatea: un istoric al
familiei în ceea ce priveşte
hipertensiunea arterială,

incidența de infarct, accident
vascular cerebral, diabet, boli
renale sau colesterol ridicat,
este foarte util, întrucât
aceste afecțiuni pot crește
riscul următoarelor generații
de a dezvolta un nivel ridicat
al tensiunii arteriale;
• Sexul: nivelul hormonilor
din sânge influențează
prevalența apariției
hipertensiunii arteriale, în
sensul că, până la vârsta
de 60 de ani, bărbații sunt
mai predispuși să aibă
hipertensiune arterială decât
femeile, însă după instalarea
menopauzei, femeile au
o predispoziție mult mai
ridicată;
• Vârsta: în ultimii
ani, incidența de boli
cardiovasculare este din ce
în ce mai intolerantă față
de vârstă. Persoane tot mai
tinere, chiar şi sub 40 de ani,
sunt afectate. Totuşi, bărbații
ar trebui să îşi măsoare
tensiunea periodic, începând
cu vârsta de 40 de ani, iar
femeile, începând de la 55 de
ani.

2. Factori ce pot fi
influențați:

• Masa corporală: în special
obezitatea este direct
asociată riscului de diabet
zaharat, hipertensiune

arterială și alte boli
cardiovasculare, pe fondul
procentelor foarte mari
de lipide din organism,
a valorilor crescute de
colesterol şi trigliceride;
• Viața sedentară: poate fi
contracarată prin activitatea
fizică regulată, ce ajută inima
și vasele de sânge să rămână
puternice și sănătoase, şi
menținerea unei greutăți
optime;
• Fumatul: nicotina crește
tensiunea arterială, iar
monoxidul de carbon inspirat
reduce cantitatea de oxigen
transportată de sânge;
• Consumul excesiv de alcool
poate duce la insuficiență
cardiacă, aritmii şi chiar
infarct;
• Dieta bogată în sare
împiedică multe dintre
substanțele active
din medicația pentru
hipertensiune, fiind şi un
element declanşator al
acesteia.
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Guta

Prevenție şi control
prin stil de viață
Guta, o afecțiune tratată din
timpuri străvechi, asociată inițial
oamenilor bogați ce consumau
multă carne, în special de vânat,
a fost elucidată abia în secolul al
XIX-lea, când medicul Alfred Baring
Garrod a descris mecanismul de declanşare.
Vinovat pentru aceasta este acidul uric rezultat
din procesarea purinelor, substanțe care se găsesc
mai ales în carnea roşie, organe, peştele gras şi fructele de mare.
Guta este o formă de artrită
inflamatorie ce afectează, în
primul rând, bărbații, însă nu
ocoleşte nici femeile. Acidul
uric se acumulează în jurul
articulațiilor, producând sau
nu durere acută, inflamații,
înroşire, dificultate în
mişcare. Cel mai des se
manifestă la nivelul degetului
mare de la picior sau al
gleznelor, însă poate fi şi
asimptomatică.
Atacul gutos apare brusc
şi este urmat, de regulă,
de alte atacuri, la intervale
variabile de timp. În acest
caz, se impune tratament
medicamentos pe termen
lung, dar şi investigarea
şi tratarea altor afecțiuni
asociate: hipertensiunea,
boli cronice, precum
diabetul, hiperlipidemia,
arterioscleroza sau bolile
renale.
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Un nou stil de viață

Alimentația este principala
cauză a gutei. De aceea,
este esențial ca bolnavul să
evite consumul de produse
bogate în purine, precum:
carne roşie, organe (ficat
şi rinichi), fructe de mare
(homar, creveți), peşte gras
(sardine, hamsii, ton, macrou,
somon), dar şi dulciuri bogate
în zahăr şi fructoză, alimente
procesate şi carbohidrați
rafinați. De asemenea, sunt
contraindicate berea şi
alcoolul distilat, sub orice
formă. Există şi o serie de
legume, bogate în purine, la
consumul cărora trebuie să
se acorde atenție, începând
cu sparanghelul şi spanacul,
dar şi fasolea albă, mazărea,
ciupercile şi roşiile.
Se recomandă alimentele
bogate în Vitamina C, precum
fructe de pădure, citrice,
cireşe şi legume, ca ardeiul

roşu şi broccoli, întrucât s-a
demonstrat că pot scădea
nivelul de acid uric din sânge.
Carnea slabă de pasăre sau
peşte, lactatele cu conținut
scăzut de grăsimi, apa,
ceaiul şi cafeaua, cerealele
integrale şi uleiurile de
măsline şi avocado presate
la rece îşi vor face loc în
dietă. Nu uitați de apă! Apa
drenează rinichii, fluidifică
sângele şi ajută la procesul
de detoxifiere a organismului.
Activitatea fizică regulată
este crucială în gestionarea
gutei şi a simptomelor
sale, reducând durerea
din articulații, crescând
rezistența şi flexibilitatea
lor. În plus, mişcarea va
ameliora sau chiar va ajuta la
tratarea celorlalte afecțiuni
asociate, care pot constitui
factori de risc ai gutei, în
special obezitatea şi bolile
cardiovasculare.
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Diareea cauzată
de stres
Deseori, se întâmplă să avem senzații indefinite
în stomac şi intestine atunci când suntem
stresați, emoționați sau nervoşi. Stresul este
cel care determină o serie de modificări în
funcționarea normală a digestiei, iar acest
lucru nu trebuie să ne sperie, ci să ne ajute să
înțelegem cum funcționează organismul nostru
şi cum îl putem ajuta în situații delicate.
Ce şi de ce se întâmplă?

Procesul prin care stările
emoționale, în speță stresul,
anxietatea, provoacă diaree
şi alte simptome digestive
neplăcute provine de la axa
creier-intestin, o conexiune
nervoasă ce funcționează ca
un sistem nervos intestinal şi
ajută la reglarea proceselor
din tractul gastrointestinal.
Aşadar, atunci când ne simțim
în dificultate, mesagerii
chimici transportă semnale
de la creier la intestin. Uneori,
intestinul răspunde la aceste
semnale prin simptome
fiziologice, inclusiv diaree,
greață, dureri abdominale,
flatulență sau chiar
constipație. Aşadar, nu este
de mirare că, uneori, în cele
mai delicate momente, cum
ar fi examene, prezentări sau
şedințe importante, stomacul
ne joacă feste şi trebuie să
fugim la toaletă.

Când se întâmplă?

Răspunsul fiziologic la stres
poate apărea în situații

excepționale, rare, iar
atunci organismul se poate
recupera uşor după încheierea
episodului stresant, dar apare
şi în mod curent, din cauze
mult mai minore. În această
situație, când episoadele de
diaree apar prea frecvent,
organismul trece printr-o
perioadă mai dificilă de
recuperare, ceea ce poate
duce la rămânerea corpului
într-o stare hiperstimulată,
deoarece hormonii de stres
sunt stimulanți. Acest fenomen
poate duce la agravarea
simptomelor şi transformarea
lor în afecțiuni de tipul
sindromului intestinului
iritabil, diaree cronică ce nu
mai răspunde la tratament
medicamentos sau chiar ulcer.

Cum să ținem stresul sub
control

Identificarea cauzei stresului,
înțelegerea reacției naturale
a intestinului la acesta și
menținerea sa sub control sunt
cele mai importante elemente
ale gestionării problemelor

digestive
ce apar în
momente stresante. Iată
câteva sugestii care vă vor
ajuta atunci când întâmpinați
astfel de situații:
• Evitați consumul de alcool,
tutun şi cofeină;
• Beți multă apă şi consumați
alimente nutritive, precum
cereale integrale, carne slabă,
fructe şi legume;
• Faceți mişcare în mod
constant;
• Dacă fenomenul se petrece
des, țineți un jurnal în care să
notați când se întâmplă şi ce
credeți că îl provoacă;
• Prioritizați responsabilitățile
şi nu preluați mai multe decât
puteți rezolva;
• Încercați să fiți pozitivi şi
să aveți încredere în forțele
proprii;
• Puteți apela la ajutor din
exterior, vorbind cu cineva
apropiat sau chiar cu un
terapeut.
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Diastazisul
abdominal

Cum revii la abdomenul plat?
Ce este diastazisul
abdominal?

Diastazisul abdominal este
denumirea separării parțiale
sau complete a muşchilor
drepți abdominali ce se
formează oriunde între stern
şi zona abdomenului inferior.
Cel mai des apare în timpul
sarcinii, aproximativ 60%
dintre gravide suferind
de diastazis de drepți
abdominali, însă pot fi
afectați bărbații sau
chiar copiii.
Astfel, după sarcină sau după
o pierdere mare în greutate,
abdomenul rămâne bombat
(etalat), indiferent dacă s-a
pierdut grăsimea abdominală
acumulată.

Ce se întâmplă şi care
sunt factorii de risc

În timpul sarcinii, în interiorul
abdomenului se petrece
o serie de modificări ale
poziției organelor interne,
pentru a face loc viitorului
bebeluş. Mărirea uterului şi
a abdomenului determină
muşchii şi țesuturile dintre
aceştia să se extindă, iar
uneori se produc mici
leziuni care nu le mai permit
revenirea naturală la poziția
inițială. Ridicarea greutăților
foarte mari sau exercițiile de
abdomen efectuate incorect
pot constitui riscuri de
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apariție a diastazisului şi în
cazul bărbaților sau copiilor.

Cum detectați diastazisul

Simptome precum durere
lombară, postură incorectă,
constipație, balonări,
incontinență urinară,
abdomen lăsat sau tumefacții
ale abdomenului în timpul
sarcinii sau după, ori
ridicarea de greutăți pot
constitui semne ale afecțiunii.
Diagnosticul se pune prin
palpare în poziția întins, cu
genunchii ridicați şi flexați;
ridicați capul, sprijiniți-l
cu o mână şi apăsați uşor
cu cealaltă mână pe linia
mediană, în sus şi în jos față
de buric. Dacă spațiul format
vă permite să introduceți
degetele, înseamnă că puteți
suspecta diastazisul de drepți
abdominali.

Cum se previne sau se
tratează

Activitatea fizică şi sportul
practicate încă din copilărie,
alături de o alimentație
sănătoasă şi grija față de
postura corpului, sunt
esențiale pentru menținerea
şi dezvoltarea corectă
a musculaturii. Muşchii
abdominali pot fi exersați
constant, cu exerciții
adecvate, inclusiv în perioada

de
sarcină,
iar centurile
pentru suportul abdomenului
pot deveni utile în caz
de durere lombară sau
chiar abdominală. Atunci
când descoperiți această
afecțiune postpartum, un
kinetoterapeut vă poate
ajuta să efectuați exercițiile
corecte şi sigure pentru
tonifierea musculaturii
spatelui şi a abdomenului.
Muşchii vor putea reveni
în poziția inițială după o
perioadă de 6 luni, până
la un an de la începerea
exercițiilor. Dacă diastazisul
se asociază cu ruptura
fasciei (hernie de linie albă)
sau cu hernie ombilicală,
tratamentul este chirurgical.

De evitat

• Ridicarea de greutăți care
pot afecta sau redeschide
spațiul intramuscular;
• Exercițiile prea intense
pentru abdomen în timpul
sarcinii şi postpartum;
• Orice tip de abdomene,
planking, pilates după
naştere.
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Alergia la acarieni
Alergia reprezintă o reacție exagerată a sistemului imunitar la factori
din mediu, ceea ce determină producția de anticorpi, sub formă de
histamine. Alergenii sunt diverşi, de la polen, acarieni, substanțe
chimice sau din părul de animale, până la alimente şi cosmetice.
Reacțiile alergiilor provocate de factori aerieni sunt: prurit al nasului,
ochilor şi gâtului, strănuturi repetate, congestie nazală şi rinoree,
până la crize de astm şi dificultate de a respira. Chiar când credeați
că sezonul polenurilor s-a încheiat, un inamic nevăzut şi insensibil la
condițiile meteo vă aşteaptă în locuință: acarienii din praf.
Acarienii

Acarienii sunt rude
apropiate ale căpușelor
și păianjenilor, dar sunt
prea mici pentru a putea fi
văzuți cu ochiul liber. Ei se
hrănesc cu celulele pielii
umane şi animale din casă,
şi prosperă în medii calde
și umede. În majoritatea
caselor, articolele de pat,
mobilierul tapițat, mochetele
sau covoarele oferă un
mediu ideal pentru acarieni.
Aşadar, acarienii sunt
prezenți în fiecare încăpere,
dar mai ales în dormitoare,

putând deveni chiar un
factor declanşator al
astmului la copii.
Părțile corpului acarienilor
și deșeurile acestora sunt
substanțele care provoacă
reacțiile alergice. Deşi
majoritatea moare în condiții
de umiditate scăzută sau
temperaturi extreme,
resturile pot continua să
provoace reacții alergice.
Într-o casă caldă și umedă,
acarienii de praf pot
supraviețui tot anul.

Diagnostic şi tratament

O vizită la medicul alergolog
este esențială pentru a stabili
tipul de abordare, în funcție
de durata şi gravitatea
simptomelor. Cele
mai eficiente teste
sunt cele de sânge,
care vă vor releva
tipurile de
alergeni la care
sunteți sensibili,
precum şi
intensitatea
reacției
organismului.
Tratamentul
poate fi unul care

va ameliora simptomele de
moment, prin administrarea
de antihistaminice,
decongestionante şi duşuri
nazale, însă poate merge
până la medicamente
bronhodilatatoare, în cazul
celor cu astm şi, atunci când
este posibil, la imunizare cu
vaccinuri pe termen lung.

Prevenție: eliminați
acarienii din locuință

Cea mai naturală metodă de
a vă ameliora simptomele
alergiei la acarieni este
ținerea lor sub control prin
eliminare periodică, astfel:
• Utilizați textile antialergice,
un dezumidificator, un
purificator de aer și aer
condiționat cu filtru HEPA;
• Eliminați cuverturile,
covoarele, draperiile şi
perdelele din dormitor, pe cât
posibil;
• Săptămânal, aspirați casa
cu un aspirator cu filtru
HEPA sau filtrare prin apă,
schimbați şi splălați lenjeria
de pat la temperaturi de
minimum 60º C, ştergeți
praful cu lavete umede.
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Rolul alimentației
în astm
Alimentația poate
influența crizele de astm

Aşa cum alimentația joacă
un rol esențial în afecțiuni
cardiovasculare, diabet,
obezitate, chiar şi în boli
neurologice, trebuie să ştiți
că dieta pe care o urmați sau
excepțiile de la aceasta pot
ameliora sau, dimpotrivă,
agrava simptomele astmului.

somon, lapte, ouă, semințe
de dovleac, migdale şi chiar
ciocolată neagră sau le puteți
procura din suplimente
alimentare.
S-a demonstrat că fructe
precum merele şi bananele
susțin funcționarea
plămânilor, scăzând riscul de
astm şi respirație şuierătoare
în cazul copiilor.

În procesul metabolic,
alimentele au nevoie
de oxigen pentru a fi
transformate în energie.
Diferența dintre carbohidrați
şi grăsimi, sau acizii graşi,
este aceea că, pentru cei
dintâi, organismul are nevoie
de mai mult oxigen pentru
a-i descompune, aceştia
producând şi mult dioxid de
carbon, în timp ce grăsimile
produc mai puțin dioxid de
carbon pentru cantitatea de
oxigen consumată. Astfel, o
dietă săracă în carbohidrați,
dar bogată în grăsimi
sănătoase, vă va ajuta în
procesul de respirație.

Alimentele antiinflamatoare
şi antioxidante contribuie
la reducerea inflamației
cronice a căilor respiratorii,
cu condiția să nu fiți alergici
la unele dintre ele. Acestea
sunt: semințele de in, o sursă
importantă de acizi grași
omega-3 şi antiinflamatori;
rodiile şi fructele de pădure,
bogate în fibre, vitamine şi
antioxidanți.
Două condimente cu puternic
rol antiinflamator, ghimbir
şi turmeric, pot fi incluse în
alimentația zilnică în diferite
forme: băuturi calde sau reci,
salate, alimente preparate
termic.

Alimente şi suplimente
care ajută în lupta cu
astmul

Alimente de evitat

Vitaminele A, D şi E şi
mineralele, precum
magneziul, îmbunătățesc
sănătatea plămânilor şi reduc
riscul de crize astmatice.
Le găsiți în morcovi, cartofi
dulci, vegetale cu frunze
verzi, broccoli, avocado,
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Există, de asemenea,
o serie de substanțe
ce pot provoca
intensificarea
simptomelor
astmului, ducând
până la crize
ce necesită
utilizarea de
inhalatoare sau

alte medicamente:
• Sulfiții, conservanți care
se găsesc în vin şi în anumite
fructe uscate;
• Alimente care produc
gaze: leguminoase, varză,
ceapă, usturoi, băuturi
carbogazoase;
• Alimente bogate în acid
salicilic: fructe uscate,
condimente (curry, ienibahar,
anason, ardei cayenne,
mărar, scorțișoară, cuișoare,
muștar, chimen), alimente
procesate;
• Ingrediente artificiale:
conservanți, coloranți,
arome.
Dacă ați fost diagnosticat
cu astm sau aveți crize
astmatice, cu respirație
şuierătoare, dificultate de
a respira, dar şi cu alergii
alimentare, este esențial
să aveți în vedere riscurile
la care vă expuneți atunci
când consumați alimente cu
potențial alergen.
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De ce sunt
periculoase
trigliceridele?
Sănătatea inimii, a sistemului cardiovascular, precum şi a organelor
interne, se află în strânsă legătură cu grăsimile din corp. Acestea nu
sunt reprezentate doar de colesterol, ci şi de trigliceride, lipide care, în
funcție de stilul de viață, alimentație şi alți factori de risc asociați, pot
avea frecvent valori crescute, ducând, printre altele, atât la afecțiuni
cardiovasculare, cât şi la diabet.
Despre trigliceride

Trigliceridele sunt un tip
de grăsime, provenită din
alimentație, utilizată pentru
a furniza energie, pe care
organismul o stochează
în celule atunci când nu
are nevoie de ea, pentru
a o elibera între mese.
Diferența dintre trigliceride
şi colesterol este aceea
că, spre deosebire de cele
dintâi, colesterolul contribuie
la formarea de celule, la
producerea de hormoni,
având şi rol în digestie. Dacă
ingerați mai multe calorii
decât ardeți, în mod normal,
valoarea trigliceridelor
din sânge va creşte peste
optimul de 150 mg/dl. Atunci
când valoarea se apropie de
500 mg/dl sau depăşeşte
acest prag, există riscul de
dezvoltare a unor afecțiuni.
De asemenea, dacă valoarea
este mult sub pragul optim,
înseamnă că pot apărea sau
că există deja o serie de boli.

Afecțiuni asociate
trigliceridelor

Este important să acordați
atenție nivelului crescut
de trigliceride din sânge,
întrucât acestea contribuie
la îngroşarea vaselor
sangvine, cauzând boli
cardiovasculare, dar şi
perturbarea funcționării
pancreasului, ce duce la
pancreatită, boli hepatice
şi chiar gută. Trigliceridele
crescute contribuie la
instalarea diabetului zaharat,
a unor afecțiuni renale
şi chiar hipotiroidism, pe
fondul existenței sindromului
metabolic. Pe de altă parte,
valorile prea scăzute pot
fi un semn de malnutriție,
malabsorbție de nutrienți,
sau hipertiroidism. Dacă
rezultatele analizelor
sunt peste sau sub pragul
optim, discutați cu medicul
dumneavoastră, inclusiv
despre medicamentele
pe care le luați, întrucât o

serie de substanțe diuretice,
hormoni, steroizi şi chiar
imunosupresante duc la
creşterea trigliceridelor.

Țineți sub control
trigliceridele

Sfaturile medicilor pentru
controlul trigliceridelor
sunt aceleaşi ca şi pentru
prevenirea afecțiunilor
cardiovasculare, a obezității
şi diabetului, acestea fiind
interconectate. Aşadar, o
alimentație corectă, bazată
pe acizi graşi şi grăsimi
sănătoase provenite din
peşte, sâmburi, măsline şi
avocado, fructe şi legume,
precum şi reducerea
consumului de grăsimi
saturate şi hidrogenate,
zahăr, îndulcitori şi alcool
este esențială. Practicarea
de exerciții fizice regulate sau
mişcarea zilnică protejează
inima, întăreşte musculatura
şi ajută la pierderea în
greutate.
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Probiotice pentru
sănătatea pielii
În ultimii ani a fost realizată o serie de descoperiri
ştiințifice ce revoluționează percepția asupra modului
în care funcționează şi se autoprotejează pielea
umană. La fel cum tractul intestinal este protejat
de flora intestinală, şi pielea deține o multitudine
de bacterii (microbiom). Acestea trăiesc în simbioză
cu pielea noastră şi o protejează, sau, din contră,
produc iritații, ciuperci şi eczeme.
În continuare, vom explora
acest nou univers şi căile prin
care îl putem susține, pentru
a ne face pielea mai fericită.

Prebiotice şi probiotice
pentru viață

Pre sau probioticele susțin
viața, în speță bacteriile,
pe când antibioticele nu.
Diferența dintre prebiotice
şi probiotice constă în ceva
mult mai interesant şi util
de ştiut pentru sănătatea
organismului, dar şi a
pielii noastre. Prebioticele
reprezintă fibre solubile din
alimente, care nu se digeră
în stomac, ajung în intestin,
unde fermentează şi devin
hrană pentru probiotice.
La rândul lor, probioticele
sunt bacteriile bune care se
găsesc în flora intestinală şi
ne protejează de diaree sau
alte dereglări, ce pot duce
până la cancer de colon.

Surse de pre şi probiotice

Cele mai eficiente surse de
prebiotice sunt cele naturale,
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şi anume: ceapa şi usturoiul
(iar acum înțelegeți de ce
se spune că acestea ne
protejează de boli), fasolea,
ovăzul, orzul, sparanghelul,
bananele, rădăcina de
cicoare. Probioticele sunt
organisme vii, aşa că dacă
țineți să le consumați cât
timp sunt în viață, ar trebui
să mâncați: iaurt, kefir, varză
murată, varză kimchi, ceai de
kombutcha.
Bineînțeles, puteți găsi
în farmacii şi magazine
naturiste suplimente
alimentare cu pre şi
probiotice.

Pre şi probioticele pentru
piele

Pielea noastră este acoperită
cu un strat protector de
probiotice, sau bacterii.
Cu cât le agresăm mai
mult cu săpunuri şi soluții
antibacteriene, cu atât
pielea va fi mai uscată şi mai
predispusă la dermatite,
iritații şi îmbătrânire
prematură. Probioticele pot

produce
peptide
antimicrobiene
care îmbunătățesc
răspunsurile imune cutanate
și elimină agenții patogeni.
Prebioticele aplicate direct pe
microbiom cresc activitatea
și eficiența bacteriilor bune,
cu efect pozitiv asupra
modulării sistemului său
imunitar. Aşadar, pentru o
piele sănătoasă şi luminoasă,
hrăniți microbiomul cu
măşti sau serumuri ce
conțin prebiotice, după o
curățare blândă. Acestea
pot fi preparate acasă din
ingrediente active, descrise
mai sus, sau pot fi cumpărate
din comerț.
Extra: V-ați întrebat vreodată
de ce pielea arsă de soare
se simte atât de bine după
ce este unsă cu iaurt? Nu
este doar datorită efectului
răcoritor, ci şi datorită
refacerii stratului protector
cu probiotice.

ABDOMEN PLAT
ABDOMEN PLAT

BALONAREA ABDOMINALĂ

Recapătă-ţi
echilibrul
Recapătă-ţi
interior!
echilibrul
interior!

STRESUL COTIDIAN

Extractele de ROINIȚĂ, MUȘEȚEL, GHIMBIR
BALONAREA ABDOMINALĂ
• susțin digestia normală, stimulează secreția sucurilor digestive;
Extractele
• calmează
greața;de ROINIȚĂ, MUȘEȚEL, GHIMBIR
•
susțin
digestia (calmează
normală, stimulează
secreția sucurilor
digestive;
• au efect carminativ
durerile abdominale
și
•
calmează
greața;
favorizează evacuarea gazelor intestinale).
• au efect carminativ (calmează durerile abdominale și
favorizează evacuarea gazelor intestinale).

ECHILIBRUL FLOREI INTESTINALE

FERMENȚII LACTICI VII
ECHILIBRUL FLOREI INTESTINALE
Bifidobacterium lactis HN019
FERMENȚII LACTICI VII
Lactobacillus acidophilus NCFM
Bifidobacterium
lactis HN019
• reglează
tranzitul intestinal;
Lactobacillus
acidophilus
• efect
benefic în cazul
tulburărilorNCFM
gastro-intestinale:
• reglează
tranzitul crampe,
intestinal;
disconfort
abdominal,
flatulență, balonare și
• efect benefic
în cazulintestinal;
tulburărilor gastro-intestinale:
modificări
ale tranzitului
disconfortacidophilus
abdominal,NCFM
crampe,
flatulență,
balonare
și
• Lactobacillus
facilitează
digestia
lactozei
modificăricualeintoleranță
tranzituluilaintestinal;
la persoanele
lactoză.
• Lactobacillus acidophilus NCFM facilitează digestia lactozei
la persoanele cu intoleranță la lactoză.

Extractele de ROINIȚĂ și PASSIFLORA

STRESUL COTIDIAN

Susțin relaxarea și bunăstrarea psihică, normalizează
Extractele
tonusul
mental. de ROINIȚĂ și PASSIFLORA
Susțin relaxarea și bunăstrarea psihică, normalizează
tonusul mental.

TULBURĂRI DE DIGESTIE
Maltodextrina de fermentație 40 mg (Protează,
TULBURĂRI DE DIGESTIE
Lipază, Amilază)
Maltodextrina
de fermentație
40 digestiv.
mg (Protează,
Asigură
funcționarea normală
a procesului
Lipază, Amilază)
Alpha-Galactozidaza
mg a procesului digestiv.
Asigură funcționarea20normală
Ajută la diminuarea gazelor intestinale și a balonării
Alpha-Galactozidaza 20 mg
abdominale.
Ajută la diminuarea gazelor intestinale și a balonării
Lactază
5 mg
abdominale.
Hidrolizează lactoza și alte β - D galactopiranozide conținute
Lactază
5 mg lui, făcând-o mai ușor digerabilă.
de lapte
și derivatele
Hidrolizează lactoza și alte β - D galactopiranozide conținute
de lapte și derivatele lui, făcând-o mai ușor digerabilă.

Acțiune sinergică între fermenții lactici,
extractele Acțiune
standardizate
din între
plante
și enzimele
digestive.
sinergică
fermenții
lactici,
extractele standardizate din plante și enzimele digestive.

Descoperă lejeritatea zilnică!
Descoperă lejeritatea zilnică!
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
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Când trebuie să
mergem la dentist?
Medicul stomatolog poate deveni cel mai bun prieten al sănătății noastre
orale, care, la rândul ei, este poarta către multe posibile afecțiuni. Cariile sau
durerea dentară nu trebuie să fie singurele motive pentru a merge la dentist.
Contactați medicul dacă
întâmpinați următoarele
situații:

Inflamație, sângerare
sau retracție gingivală

Aceste simptome ar putea
fi semnul unei gingivite, o
afecțiune ce poate degenera
în infecții gingivale sau
chiar parodontoză, ce
duce la pierderea dinților.
Pe de altă parte, ar putea
fi un semn al altor boli
sistemice, precum diabetul
sau leucemia, osteoporoza,
ori bolile cardiovasculare.
Dentistul este cel care va
evalua situația, şi va putea
oferi un plan de tratament
sau o recomandare către altă
specializare.

Sunteți
însărcinată

În timpul sarcinii, gingiile
devin mai sensibile, calciul
este transferat de organism
către făt, iar problemele
dentare pot apărea. Controlul
stomatologic este sigur şi
esențial în această perioadă!

V-ați spart
un dinte

Aveți nevoie de un consult
pentru a repara suprafața
distrusă şi a evita
sensibilitatea dentară,

carierea sau pătrunderea de
bacterii ce pot duce la infecții.

Durere dentară şi
acumulare de puroi

Puteți suferi de abces dentar,
ce va fi tratat prin curățare
în cabinetul stomatologic, şi
tratament antibiotic.

Sensibilitate dentară
la cald sau rece

Aceasta poate fi un semn
de retracție gingivală,
deteriorare a smalțului sau
fisură, pe care doar medicul
stomatolog le poate identifica
şi trata corect.

Durere maxilară,
pocnituri la
deschiderea şi închiderea
gurii, inflamații ale
maxilarului

Medicul dentist este cel
care vă poate ajuta şi dacă
aveți probleme cu maxilarul,
prin palpare, efectuarea de
radiografii, sau analizarea
muşcăturii.

Halenă sau gust
neplăcut în gură

Stomatologul poate identifica
sursa mirosului sau a
gustului neplăcut din gură
(resturi alimentare, carii sau
gingii inflamate). În cazuri
mai grave, poate fi vorba

despre infecții, afecțiuni
metabolice sau chiar cancer
oral.

Sindromul de gură
uscată

Senzația permanentă că
aveți gura uscată, poate fi
o reacție secundară a unor
medicamente, sau chiar un
semn de boală. De asemenea,
puteți avea gura uscată de la
fumat, menopauză sau chiar
deshidratare, însă medicul
dentist va aprecia ce este de
făcut.

Ulcerații la nivelul
gingiilor, obrajilor sau
limbii

Aftele sau alte tipuri de
ulcerații pot apărea în
interorul cavității bucale, însă
acestea trec în câteva zile.
Dacă persistă mai mult, îşi
schimbă forma şi mărimea,
este necesar un control.

Controlul
periodic

Chiar dacă nu aveți semne că
ar fi probleme cu dinții sau
mucoasa bucală, controlul
stomatologic periodic, la
fiecare 6 luni, este esențial
pentru sănătatea orală şi nu
numai.
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Constipația
de călătorie
Călătoriile pot fi o plăcere sau un stres, fie
că sunt de relaxare, turism cultural sau de
aventură, în scop educațional sau de afaceri.
Ruperea de ritm, noile provocări şi alimentația
diferită pot influența modul în care funcționează
digestia noastră.
Factori declanşatori

Chiar dacă este un subiect
delicat, trebuie să ştiți
că, pentru foarte multe
persoane, călătoriile
reprezintă perioadele în
care apare sau se agravează
constipația. Determinanți
pentru această afecțiune
temporară sunt: programul
diferit, schimbarea
alimentației, deshidratarea
intenționată sau involuntară.
Aceste provocări ale
călătoriei forțează
organismul şi sistemul
gastrointestinal, putând duce
la dezechilibre neplăcute,
care să amplifice stresul şi să
diminueze din plăcerea de a
călători.

Ce putem face?

Modul în care ajutăm
organismul să se acomodeze
şi să gestioneze schimbările
din călătorie ne va fi de folos
în menținerea stării de bine şi
a capacității de concentrare.
Aşadar, iată ce puteți face:
• Împachetați haine lejere,
care să vă ofere confortul
necesar în situații de
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balonare şi constipație,
şervețele umede şi soluții
dezinfectante pentru mâni,
care să vă permită să utilizați
orice toaletă, chiar şi publică,
atunci când simțiți nevoia;
• Luați o sticlă de cel puțin
0,5 litri de apă, pe care să
o realimentați frecvent, şi
beți cât mai multă apă şi
ceaiuri de plante. Încercați
să aflați unde se află toalete,
şi planificați-vă consumul
de apă cu aproximativ 20-30
de minute înainte. Puteți
găsi toalete la: benzinării,
cafenele şi restaurante,
recepții de hotel, muzee,
stații de metrou, în oraşe, în
clădirile de birouri, malluri şi
centre comerciale;
• Aveți grijă la dietă: evitați
carbohidrații, băuturile
carbogazoase dulci şi
mâncarea fast-food – se
descompun prin eliberare
mare de dioxid de carbon,
ceea ce duce la balonări şi
deshidratare ulterioară;
consumați mai multe fructe
şi legume bogate în fibre
şi grăsimi sănătoase, cum

ar fi merele, bananele şi
batoanele de fructe uscate
cu cereale, când vă doriți
gustări. Pe de altă parte, vă
recomandăm să gustați din
preparatele locale ce conțin
ingrediente sănătoase;
• Faceți mişcare: dacă
sunteți în călătorie de afaceri,
vă puteți trezi mai devreme
pentru a avea timp de o
scurtă plimbare sau alergare
înainte de a începe ziua de
muncă, urcați şi coborâți pe
scări, parcurgeți o parte din
drum pe jos. Dacă sunteți
în concediu, mergeți pe jos,
evitați lifturile, faceți câte o
plimbare după fiecare masă,
în excursiile de grup, cu
autocarul, profitați de timpul
liber pentru a explora pe
jos oraşele, şi coborâți din
autocar la fiecare oprire;
• Puteți lua suplimente
cu calciu, magneziu şi
vitaminele A, C şi E. În caz
de nevoie, este bine să aveți
în bagaj şi laxative naturale,
pentru a reechilibra tranzitul
intestinal.
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Îngrijirea lentilelor
de contact
Fie că purtați lentile de contact de plăcere, fie
că ele corectează o problemă ca miopia sau
hipermetropia, fie că sunteți începător sau
purtător cu vechime, există anumite aspecte
care nu trebuie tratate cu superficialitate.
Manevrarea lentilelor

Întotdeauna manevrați
lentilele după ce v-ați spălat
şi uscat bine mâinile. Evitați
săpunurile parfumate sau
pe bază de uleiuri. Pentru a
aplica lentilele de contact,
este ideal să începeți mereu
cu acelaşi ochi. De asemenea,
asigurați-vă că lentila poate fi
extrasă cu uşurință din cutie
şi că o poziționați corect pe
cristalin. Medicul oftalmolog
vă va învăța cum să procedați.
Ideal ar fi să vă asigurați
că lentila nu cade pe jos, în
scurgere sau în chiuveta ce
poate fi contaminată. Până
vă perfecționați tehnica
aplicării şi scoaterii lentilelor,
încercați să aveți unghiile
tăiate scurt, pentru a nu vă
răni suprafața oculară.
Mit: lentilele de contact se
pot pierde în spatele ochiului.
FALS. Între ochi și spatele
pleoapei există o membrană
care face legătura între
acestea, cea conjunctivă.
Igiena lentilelor
Atunci când nu le purtați,
lentilele de contact se
păstrează într-o soluție
dezinfectantă, care le curăță

şi le menține sterile. Dacă
ați făcut o pauză mai mare
în timpul căreia nu le-ați
purtat, soluția trebuie
reîmprospătată şi lentilele
redezinfectate. Întotdeauna
scoateți lentilele atunci când
aveți activități în timpul
cărora ar putea intra apă în
ochi. Nu clătiți sau umeziți
lentilele cu apă sau cu salivă.
De asemenea, lentilele
trebuie înlocuite conform
recomandării medicului sau
termenului de valabilitate de
pe ambalaj.

Fardurile şi substanțele
din mediu

Dacă doriți să vă fardați,
întotdeauna aplicați prima
dată lentilele, apoi fardurile,
preferabil de tip cremă, pe
bază de apă şi non-alergene.
Nu utilizați tuş sau eye-liner.
Înainte de demachiere, cu
mâinile curate şi uscate,
scoateți lentilele şi abia
apoi îndepărtați machiajul.
Produsele de machiaj vor
trebui înlocuite la 3 luni,
pentru evitarea contaminării
cu bacterii. Discutați cu
medicul oftalmolog despre
mediul în care lucrați,

întrucât
un mediu
cu mult praf,
sau în care se utilizează
substanțe chimice, nu este
recomandat persoanelor care
poartă lentile de contact.

Infecții bacteriene

În ciuda măsurilor de
siguranță pe care le puteți
lua, şi despre care am
discutat mai sus, există riscul
ca suprafața lentilelor să
se contamineze cu bacterii.
Dacă aveți următorele
simptome asociate purtării
lentilelor de contact, mergeți
la medic:
• Ochi iritați, lăcrimare
excesivă, umflare, durere sau
ochi roşii;
• Opacifierea suprafeței
ochiului;
• Neclaritate și pierderea
vederii;
• Sensibilitate la lumină
(fotofobie).
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Cum eliminăm
zahărul din
alimentație?
Se spune că nu ne putem dori ceea ce nu cunoaştem. Acelaşi lucru se
întâmplă şi cu gustul dulce, iar când îl descoperim, devine extrem de
greu să renunțăm la alimentele cu zahăr. Acest lucru este, însă, extrem
de important, pentru a ne menține sănătatea şi starea de bine.
Dependența de zahăr

Creierul uman deține o
serie de părți responsabile
pentru plăcere şi memoria de
scurtă durată, care transmit
semnale ce determină
acțiuni ce oferă recompense
rapide, iar consumul de
dulciuri va ajuta creierul să
elimine dopamină, hormoni
ai plăcerii. Pe de altă
parte, alimentele bogate în
carbohidrați (pâinea albă,
pastele, cartofii şi dulciurile)
se descompun rapid la nivelul
tractului digestiv, oferind
energie de scurtă durată,
ceea ce va duce la consum
repetat şi mult mai des decât
în cazul alimentelor bogate
în proteine şi fibre. Lipsa de
energie cauzată de insomnii,
anemie, înfometare sau chiar
setea pot fi identificate, în
mod greşit, ca nevoie de
dulce.

De ce să ne ferim de zahăr
Zahărul este una dintre
cele mai nocive substanțe
ingerate, și se găseşte
într-o multitudine de forme,
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de la zahăr, zahăr brun,
invertit şi sirop de plante,
până la glucoză, dextroză şi
fructoză, aspartam, zaharină
sau acesulfam de potasiu.
Aşadar, îl regăsim în extrem
de multe tipuri de alimente.
Rolul său este acela de a
oferi energie, însă, consumat
în mod exagerat, poate duce
la afecțiuni grave, precum:
diabet, obezitate, colesterol
mărit, afecțiuni cardiace,
inflamații, boala ficatului gras
şi carii dentare. Reducerea
consumului de zahăr şi
înlocuirea lui cu variante
mai sănătoase ne pot ajuta
să reducem riscul acestor
maladii.

Cum eliminăm zahărul din
alimentație
Iată câteva sfaturi pentru a
reduce consumul de zahăr,
până la eliminarea lui totală
din alimentație.
• Citiți cu atenție
ingredientele de pe etichetele
produselor, şi cumpărați-le
pe cele cu procente cât mai
mici de carbohidrați şi zahăr;

• La micul dejun: renunțați
la cerealele cu zahăr, fructe
uscate sau ciocolată, gemuri
şi ceai îndulcit cu zahăr;
înlocuiți cu cereale integrale,
miere sau magiun fără zahăr;
• Luați gustări sănătoase:
alune de pădure, nuci,
migdale, semințe crude,
fructe crude în loc de
dulciuri, iar dacă vă place
ciocolata, optați pentru cea
amăruie;
• Pentru mai multă energie
pe parcursul zilei, beți ceai
verde, alb sau apă, încercați
să dormiți mai mult şi mai
bine noaptea, iar dacă
beți cafea, căutați una de
bună calitate, pe care să o
consumați neîndulcită;
• Reduceți la jumătate
cantitatea de zahăr din
dulciurile preparate acasă,
sau îndulciți-le cu stafide,
curmale sau suc natural
de fructe, concentrat prin
fierbere;
• Nu consumați băuturi dulci,
carbogazoase;
• Nu țineți zahăr în casă.
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Vegan sau
vegetarian?
Beneficii şi avertizări

Primăvara se instalează
treptat, iar odată cu ea
vin şi ideile de schimbare,
pierdere în greutate şi de
reechilibrare a organismului
cu noul sezon. Începem să
ne gândim la detoxifiere şi
la diete sănătoase, care să
includă mai multe vegetale.
Iată, în continuare, cum să ne
bucurăm şi la ce să fim atenți
atunci când schimbăm modul
de a ne alimenta, mai ales
atunci când renunțăm total la
consumul de carne.

Dieta vegetariană versus
dieta vegană

Ambele diete presupun
eliminarea cărnii din
alimentație. Dieta vegetariană
și variațiunile sale, ovolacto, ovo-vegetariană sau
lacto-vegetariană, includ
consumul de ouă, lactate
şi brânzeturi, pe când dieta
vegană exclude orice tip
de produs de proveniență
animală, fiind bazată exclusiv
pe fructe, legume, semințe
sau sâmburi. Mai mult,
veganismul este un stil
de viață, în cadrul căruia
oamenii nu concep utilizarea
animalelor în scopul de a
produce alimente sau obiecte
pentru uz uman.

Beneficiile pentru
sănătate

Studiile realizate în domeniul
sănătății şi nutriției au

relevat o serie de beneficii
pe care aceste diete le
au în cazul persoanelor
supraponderale, care
suferă, în plus, de afecțiuni
precum: obezitate, diabet
de tip 2, hipertensiune,
colesterol mărit. S-au
remarcat scăderea indicelui
de masă corporală, scăderea
nivelului de colesterol şi
îmbunătățirea funcționării
sistemului cardiovascular.
Alte beneficii ale dietelor
pe bază de plante sunt:
îmbunătățirea tensiunii
arteriale și a fluxului
sanguin, un control mai
bun al glicemiei, un risc
mai mic și chiar inversarea
aterosclerozei, reducerea
stresului oxidativ și a
inflamației, risc scăzut de
boli renale cronice.

Avertizări

Dacă vă întrebați care dietă
este mai sănătoasă, trebuie
să ştiți că ambele oferă atât
beneficii, cât şi dezavantaje.
Chiar dacă dieta vegană este
mai curată şi ține mai bine
sub control colesterolul,
aceasta este mult mai săracă
în nutrienți esențiali pentru
creier, inimă şi oase (acizi
graşi Omega-3, calciu, fier,
fosfor şi Vitamina D, Vitamina
B12, pe care vegetarienii
şi le pot procura din ouă
şi lactate). Atenție, dieta
vegetariană prevede să nu

faceți excese,
aşadar, evitați
prea multe ouă,
înghețata şi preparatele
prăjite!
Vă doriți să aderați la oricare
dintre aceste diete? Este
important să vă planificați
bine alimentația, pentru a
evita problemele de sănătate
pe termen lung. Atât veganii,
cât şi vegetarienii vor
consuma:
• Vegetale cu frunze verzi,
soia, nuci, migdale şi semințe
de susan pentru conținutul
bogat în fier şi calciu;
• Linte, fasole uscată,
mazăre, quinoa, cereale,
pentru proteine;
• Suplimente alimentare
cu acizi graşi Omega 3, 6, 9,
Vitamina D şi B12.
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Verde pentru
sănătate
Luna aceasta, aşteptarea ia sfârşit.
Piețele şi aprozarele se umplu cu grămezi
de frunze verzi de toate nuanțele, care se
vor bucura să fie gustate şi încorporate
în alimentația noastră sănătoasă. Iată
ingredientele care vă vor ajuta organismul
să se încarce cu energie, să lupte împotriva
bolilor, a inflamațiilor şi a poluării.
Ştevia şi măcrişul apar
primăvara şi conțin substanţe
active importante precum:
Vitaminele C, A, E şi K, acid
tartric, acid oxalic, calciu, fier,
fosfor, magneziu, potasiu,
zinc, proteine şi fibre. Atenție,
din cauza conținutului crescut
de oxalați se recomandă
consum moderat de către
persoanele care suferă de
astm, reumatism sau afecțiuni
renale!
Frunzele de sfeclă

(mangold, chard şi alte
varietăți) au un profil nutritiv
impresionant, fiind bogate
în calciu, potasiu, mangan
și vitaminele A, C și K.
Doar o cană (144 grame)
de frunze de sfeclă gătită
conține 220% din DZR de
vitamina A, 37% din DZR de
potasiu și 17% din DZR de
fibre. De asemenea, conțin
antioxidanții beta-caroten și
luteină, care pot reduce riscul
tulburărilor oculare, cum ar
fi degenerarea maculară și
cataracta. Aşadar, nu mai
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aruncați frunzele de sfeclă!
Se pot integra în salate, supe
sau ciorbe.

Germenii de leguminoase,

crucifere şi rădăcinoase
au beneficii suplimentare
pentru sănătate față de
variantele lor adulte.
Germinarea semințelor le
crește conținutul de proteine,
aminoacizi, vitaminele C,
E şi K, şi minerale chiar
şi de 40 de ori. Calitățile
plantelor germinate:
sunt antiinflamatoare,
antioxidante și detoxifiante,
luptă împotriva anumitor
cancerigeni, susțin sănătatea
inimii și recuperarea
creierului, sprijnind
sănătatea intestinelor.

Salata verde (creață,
roşie, romană etc.). Salata
romană, de exemplu, este o
sursă bună de vitamina A și
vitamina K, o cană (47 grame)
oferind 82%, respectiv 60%
din DZR de aceste vitamine.

Spanacul este o importantă
sursă de folați, care pot
preveni defectele tubului
neural, cum ar fi spina
bifida, în primul trimestru al
sarcinii. În plus, o cană (30 de
grame) de spanac brut oferă
181% din DZR de vitamina K,
56% din DZR de vitamina A
și 13% din DZR de mangan.
Pregătiți spanacul crud în
salate, asezonat cu lămâie.
Varza kale este considerată
una dintre vegetalele cele
mai bogate în nutrienți de pe
planetă, datorită numeroaselor
sale vitamine, minerale și
antioxidanți. O cană (67 grame)
de kale crud conține 684% din
DZR de vitamina K, 206% din
DZR de vitamina A și 134% din
DZR de vitamina C. Luteina și
beta-carotenul reduc riscul de
boli cauzate de stresul oxidativ.
Pentru a beneficia cât mai mult
de ceea ce vă poate oferi varza
Kale, este cel mai bine să o
consumați crudă, deoarece
gătitul îi poate reduce profilul
de nutrienți.

REȚETE DE
SEZON

Urzicile

Delicioase și vindecătoare
Unele dintre primele plante din flora sălbatică ce apar primăvara sunt
urzicile. Acum, ele sunt tinere şi fragede, iar înțepăturile de care ne ferim
de obicei, şi de la care le vine denumirea de “foc”, sunt mult mai discrete.
Pe de altă parte, acesta este cel mai bun moment pentru a ne bucura de
proprietățile lor curative şi detoxifiante, iar piețele abundă de urzici.
Beneficiile urzicilor

Urzicile au un conținut
ridicat din mineralele
calciu, magneziu, potasiu,
zinc, fier şi fosfor, precum
şi de acid folic, vitaminele
A, B şi K, fibre, proteine şi
aminoacizi, proprietăți pe
care le păstrează şi în urma
preparării termice de scurtă
durată. Urzica este una
dintre plantele utilizate încă
din antichitate pentru a opri
hemoragii şi a trata artrita,
însă beneficiile sale nu se
opresc aici.
Datorită conținutului ridicat
de fier şi vitamine, urzicile
contribuie la crearea de
globule roşii, combaterea
stărilor de oboseală,
coagularea sângelui,
oprirea sângerărilor, dar
şi la sănătatea venelor
hemoroidale şi a zonei anale.
Mineralele, acidul malic
şi acizii folici nesaturați
au un efect antiinflamator
ce susține funcționarea
articulațiilor şi reducerea
disconfortului creat de
reumatism.
Studii recente au relevat
efectul benefic al extractului
de urzică în reducerea
incidenței complicațiilor
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cardiovasculare şi a altor
factori de risc la pacienții
cu diabet zaharat, aceasta
contribuind şi la menținerea
nivelului optim al glucozei în
sânge.
Urzica are un efect diuretic,
cu eliminare de acid uric,
datorită conținutului mare de
minerale, în special potasiu.
Astfel, ceaiurile din frunze de
urzică sunt diuretice ideale
împotriva infecțiilor urinare,
a nisipului la rinichi şi în cazul
crizelor de gută.

Forme de consum şi
utilizare a urzicilor

Urzicile pot fi consumate
crude, în sucuri făcute la
storcător, sub formă de
extract, precum şi gătite
într-o multitudine de moduri,
de la simplul ceai până la
mâncăruri delicioase.

Ciorbã delicioasã de urzici, spanac,
leurdã si ouã de prepelitã
Ingrediente pentru 2-3 porții:
200 de grame de urzici tinere
100 de grame de spanac
2 legături de leurdă
1 ceapă mică
2 linguri orez
1 lămâie
2 linguri de smântână
6 ouă de prepeliță
Sare, piper, pătrunjel, leuştean
(opțional)

Cum se face:
Tocăm bine ingredientele şi stoarcem lămâia. Punem la fiert ceapa şi
urzicile în 600-800 ml de apă, după 15 minute turnăm orezul, după încă
15 minute punem spanacul şi leurda.
Aşteptăm să dea în clocot şi introducem cu o lingură ouăle sparte de
prepeliță, ca să mai fiarbă şi ele maximum 1 minut. Opriți focul.
Între timp, amestecați lămâia cu smântâna şi, la final, turnați
uşor în cratiță.
Sărați, piperați, după gust, şi presărați verdeața. Lăsați să se
odihnească şi savurați.

MIȘCARE

Mersul nordic
Efecte uimitoare pentru sănătate

Nordic walking, sau mersul nordic, este un mod de a face mişcare
inventat în țările nordice, ca antrenament pe timp de vară pentru schiorii
ce practică schi fond, şi presupune mersul în ritm de schi fond, cu bețele
de schi ținute în mâini. Acest sport de intensitate medie este extrem de
benefic, pe termen lung, dintr-o sumedenie de motive.
Ce spun medicii

Stilul de viață modern,
sedentar, lipsa activităților
fizice cotidiene și a
antrenamentului fizic,
constituie o predispoziție
spre boli cronice, precum
diabetul zaharat, obezitatea,
hipertensiunea arterială și
bolile coronariene.
Nordic walking combină
exercițiile de tip cardio
cu mişcări ale umerilor
şi brațelor, picioarelor
şi abdomenului. Este
antrenată, astfel, 80-90% din
musculatura corpului, față
de aproximativ 50% în timpul
mersului normal. Coloana
vertebrală se alungeşte, iar
greutatea corporală este

susținută mai bine, în timp
ce muşchii posturali sunt
activați şi exersați corect.
Pe de altă parte, bețele de
schi ajută la menținerea
echilibrului datorită celor
două puncte suplimentare de
contact cu solul.

Ce spun studiile

Beneficiile mersul nordic au
fost studiate intens nu doar
în țările nordice, ci şi în țările
din zona mediteraneană
sau în Statele Unite ale
Americii, iar rezultatele
cercetărilor în domeniu sunt
relevante pentru ameliorarea
simptomelor şi chiar
recuperarea fizică într-o
serie de afecțiuni.
• Persoanele cu deficiențe
cardiace beneficiază de
creşterea rezistenței la efort,
de stabilizarea pulsului
şi a tensiunii arteriale, cu
efecte similare şi în cazul
diabetului, alături de
scăderea în greutate;
• Persoanele în vârstă,
cu osteoartrită
la extremitățile
inferioare, se pot
bucura de un efect
pozitiv asupra
capacității şi
intensității de a face

exerciții fizice, ca urmare a
mersului nordic, fără efecte
negative asupra percepției
durerii;
• Pacienții cu afecțiuni
respiratorii au observat o
îmbunătățire a absorbției de
oxigen în urma practicării
mersului nordic;
• În cazul bolnavilor de
Parkinson s-au observat
efecte pozitive asupra
gravității bolii, a mersului,
echilibrului, calității vieții,
capacității funcționale și
funcției motorii;
• Mersul nordic
îmbunătățește mobilitatea
trunchiului şi consolidează
mușchii coloanei vertebrale,
reducând astfel durerea
cronică la nivelul gâtului,
umerilor și spatelui, efecte
benefice şi în cazurile de
cancer mamar.

Nordic walking în
România

Puteți practica acest tip de
sport şi în România. Aveți
nevoie de încălțări sport,
două bețe de schi, pe care le
găsiți la magazine cu articole
sportive, un parc, o pădure,
cărări de munte sau chiar un
nisip bătătorit pe malul mării.
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Pregătirea
pentru
maraton
Maratoanele şi competițiile sportive în aer liber devin din ce în ce
mai atractive şi mai populare în România, fiind organizate în oraşe, în
parcuri, pe cărări de munte, în vii şi chiar la mare. Pregătirea fizică
se începe cu câteva săptămâni sau chiar luni înainte de cursă, iar
hidratarea, somnul şi alimentația adecvată sunt la fel de importante.
Iată ce trebuie să ştiți pentru a fi în formă maximă.
Încălzire şi stretching

În primul rând, în paralel cu
exercițiile de forță, cardio
sau jogging, veți acorda o
atenție deosebită încălzirii
şi stretching-ului, pentru
întinderea musculaturii.
În lipsa acestora, muşchii se
pot contracta, limitându-vă
mobilitatea în timp. Încălzirea
poate consta în mers cu
intensitate medie, pentru
5-10 minute. Apoi va trebui
să efectuați exerciții de
stretching pentru a întinde
muşchii coapselor, tendoanele
din spatele coapselor, muşchii
gambei, cărora trebuie să le
acordați o atenție deosebită
şi după antrenament sau
cursă, banda ilitobitială,
piriformisul, muşchii feselor
şi ai şoldurilor, precum şi cei
ai spatelui.

Planul de antrenament

Atunci când vă propuneți să
participați la o competiție
sportivă, trebuie să aveți în
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vedere nivelul de rezistență
şi pregătire fizică de la
care porniți, şi să începeți
antrenamentele treptat, cu
aproximativ 4 luni înainte.
În primele săptămâni
de antrenament veți
putea efectua exerciții de
forță, pentru creşterea
rezistenței musculaturii,
alergare şi stretching. Spre
finalul antrenamentului,
veți diminua intensitatea
exercițiilor cardio, iar cu
o săptămână înainte de
competiție le veți opri, pentru
a permite musculaturii să se
odihnească, dar veți putea
alerga în continuare.
Cu cel mult trei săptămâni
înainte de cursă veți parcurge
cel mai lung traseu de
alergare, distanță pe care
o veți scurta apoi la 50%,
şi la 25% în săptămânile
următoare, continuând cu
exercițiile de stretching.

Alimentație şi odihnă

În perioada de pregătire, o
alimentație echilibrată și bogată
în proteine este esențială.
Cu o săptămână înainte de
competiție, dieta va fi una bogată
în carbohidrați complecși,
cum ar fi pâine, orez, paste
și legume cu amidon. Acest
lucru vă ajută să vă maximizați
stocurile de energie. Nu faceți
experimente cu alimente noi
săptămâna aceasta. Hidratarea
este esențială, aşa că beți cel
puțin doi litri de apă pe zi, la
care puteți adăuga băuturi cu
electroliți, după antrenamente.
Dormiți suficient, pentru a
permite organismului să se
refacă.

Pregătirea mentală

Pentru început, puteți studia
traseul pe hartă sau chiar la
fața locului. Apoi, tot ce trebuie
să faceți este să vă imaginați
alergarea şi cum ajungeți la linia
de finish. Vizualizați-vă în timpul
cursei, iar odată ajunşi acolo,
bucurați-vă de tot ce ați realizat.

LA DRUM
CU ALPHEGA

La pas prin
Târgu Mureş
Un oraş multicultural, cu obiective de patrimoniu impresionante şi
atracții turistice de o mare diversitate, Târgu Mureş merită descoperit
la pas, în tihnă. Am realizat acest lucru după trei vizite aici, în ultimii ani,
care ar fi putut dura la nesfârşit.
Târgu Mureş este
recunoscut, în primul rând,
ca un centru de excelență
în medicină, datorită
înaltei profesionalizări, şi a
serviciilor de calitate oferite
aici. Drept urmare, când
mama a auzit că suntem la
Târgu Mureş, s-a speriat şi
m-a întrebat dacă e cineva
bolnav. Ulterior, am aflat

de ce. Eram foarte bine,
vizitasem Palatul Culturii şi
ne plimbam pe străduțele
şerpuitoare, înspre Ceteta
Medievală.
Palatul Culturii din Târgu
Mureş este locul cu care
ar trebui începută orice
incursiune în oraş. Acesta
este o exemplificare fidelă
a stilului Art Nouveau, care
a împodobit mai multe
oraşe din România
la începutul
veacului
trecut.
Palatul
a fost

construit în perioada
1908-1913 după planurile
arhitecților Marcell Komor
și Dezső Jakab. Atât fațada,
cât şi interiorul palatului
sunt bogat ornamentate,
fiind opera mai multor
artiști plastici, designeri și
muzicieni maghiari. Palatul
Culturii din Târgu Mureş
găzduieşte astăzi două săli
de spectacole splendid
decorate. Impresionanta Sală
a oglinzilor, cu cele 12 vitralii
realizate în atelierul lui Róth
Miksa în 1913, precum şi
Muzeul de Artă, ce cuprinde
o serie de expoziții şi galerii
de artă maghiară şi română:
picturi, sculpturi, obiecte de
mobilier şi vestimentație. O
vizită în prima parte a zilei
vă poate aduce şi surpriza
de a asculta, prin uşile
întredeschise, repetiții pentru
concerte.
Pornind de la Palatul
Culturii, parcurgeți Piața
Trandafirilor, un spațiu
pietonal, ce traversează
centrul oraşului, amenajat
cu bănci, flori multicolore
şi câteva terase. De aici,
puteți admira clădirile de
patrimoniu, ce străjuiesc
artera principală a oraşului.

Una
dintre
acestea este
Palatul Toldalagi, ridicat în a
doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, sediul Muzeului de
Etnografie şi Artă Populară,
ce adăposteşte o colecție
extrem de valoroasă de
artefacte reprezentative
pentru toate zonele
etnografice mureşene. Lipit
de clădirea muzeului se află
Palatul Baroc, sau Casa
Bányai, construit în stil Belle
Epoque.
Mergând tot înainte, ajungem
la Catedrala „Înălțarea
Domnului”, cel mai mare
edificiu religios din Târgu
Mureș, construită între
anii 1925 şi 1934. De aici,
spre dreapta începe un
urcuş lin, ce va duce la
Cetatea Medievală, splendid
reabilitată şi pusă în valoare
în cadrul unui proiect cu
fonduri europene, încheiat
acum câțiva ani. Intrarea
în cetate se poate face pe
mai multe porți, cea dinspre
Strada Piața Bernady György
fiind discretă şi pitorească.
Cetetea Medievală din
Târgu Mureş are o istorie
similară cu cea a multor
cetăți din Transilvania,
trecând prin mai multe valuri

de construcție,
distrugere şi
reconstrucție.
Totul a
început în
secolul al
XV-lea,
însă forma
actuală
a cetății
datează
din secolul
al XVIIlea, când
s-au păstrat
doar 5 din cele 7
bastioane inițiale.
Acum, monumentele
istorice şi şarmul întregului
edificiu pot fi admirate de
pe aleile ce parcurg spațiul
interior, precum şi din
locurile de relaxare special
amenajate.
În cetate vom regăsi Biserica
Reformată, cea mai veche
clădire din Târgu Mureş,
construită în secolul al
XIV-lea, în stil gotic, de
ordinul franciscan. Prima
menționare cunoscută este
din 1332, însă a fost finalizată
abia în anul 1490. Plimbarea
prin cetate vă va conduce
paşii către Muzeul de
Arheologie şi Istorie, aflat în
Clădirea Comandamentului
Habsburgic, ridicată în
secolul al XVII-lea. Muzeul
deține colecţii de artă
decorativă, documente,
istorie, medalii şi
plachete, decoraţii, arme,
numismatică, ştiinţă şi
tehnică.
Ieşim din cetate şi coborâm
Scara Rákóczy, ce face
legătura cu Strada Revoluției.
În anul 2014, scara a fost
pictată cu motive tradiționale
din Transilvania, devenind,
potrivit publicației Bored
Panda, cea mai frumoasă
scară pictată din lume. Pe

drept cuvânt, privită de jos,
scara părea a fi un splendid
covor țărănesc. Acum pictura
s-a mai şters, însă farmecul
scării rămâne.
Ne îndepărtăm puțin de
centrul oraşului şi mergem
către Platoul Corneşti, un
loc al destinderii prin pădure
pentru târgumureşeni, dar
şi pentru turişti. Copiii se
pot distra, de exemplu, în
spațiile special amenajate.
De aici, vara, un trenuleț
face plimbări către Grădina
Zoologică. După ce am
parcurs platoul, intrăm în
Grădina Zoologică din Târgu
Mureş, una dintre cele mai
frumoase şi bogate grădini
zoo din țară, fiind în mare
parte amenajată în pădure.
Aici, animalele au un mediu
prielnic, precum şi spații
decente de locuit şi de joacă.
Desigur, ar mai fi nevoie de
îmbunătățiri, însă acestea se
fac cu timpul. Vizitatorii au
la dispoziție mici cărucioare
rustice pentru copii, panouri
tactile şi informative şi o
atmosferă relaxantă.
Nu uitați să vă bucurați de
micile brutării şi cafenele din
centrul oraşului, precum şi
de restaurantele cu specific
local. Dacă doriți să petreceți
mai multe zile aici, aveți de
unde alege locuri de cazare,
de la pensiuni cochete, până
la hoteluri cu spa, piscină şi
tobogane pentru copii.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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