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DOSAR DE
SĂNĂTATE

Cum alegem
suplimentele
alimentare?
Farmacist Adriana Blajovan,
Farmacia Adrilaz - Belint, județul Timiș

Apetitul pentru suplimente
alimentare este în continuă
creștere, iar varietatea de
produse, producători și forme
farmaceutice sunt factori
majori care pot crea confuzie
în momentul achiziției.

Ce sunt suplimentele
alimentare?

Suplimentele alimentare
reprezintă produse al căror
scop este de a completa
aportul zilnic de nutrienți
atunci când, din anumite
motive, aceste substanțe
lipsesc sau nu se regăsesc
într-o cantitate suficientă în
dieta zilnică sau când există
cerințe nutriționale specifice.
Acestea pot să conțină
vitamine, minerale, extracte
vegetale, aminoacizi, enzime,
probiotice și antioxidanți.

Cine are nevoie de
suplimente alimentare?

• Femeile, în perioada ciclului
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menstrual, în sarcină și
alăptare;
• Copiii sub 2 ani necesită un
aport suplimentar de vitamina
D și probiotice;
• Persoanele peste 50 de ani,
când procesele și funcțiile
vitale intră într-un declin, iar
întreg organismul necesită
suport: procesele cognitive,
vederea etc.;
• Pacienți cu boli cronice, ca
adjuvante în managementul
bolii: omega 3, coenzima Q10
în boli cardiovasculare, acidul
alpha lipoic în diabet etc.;
• Persoane diagnosticate
cu afecțiuni ce cauzează
malabsorbția unor nutrienți;
• Vegani și vegetarieni.

Cum alegi cel mai potrivit
supliment alimentar?
În primul rând, familiarizațivă cu eticheta produsului.

Ce ar trebui să conțină
eticheta?

• Denumirea comercială a
produsului, cu mențiunea că
este un supliment alimentar;
• Compoziția produsului:
lista de substanțe nutritive și
cantitățile aferente unei doze
administrate;
• Informații nutriționale: cât
reprezintă fiecare substanță
raportată procentual la doza
zilnică recomandată;

Pe piața românească
se comercializează în
prezent peste 18.000 de
suplimente alimentare.
Institutul Național de
Bioresurse Alimentare,
organizație ce
reglementează acest
sector, raportează
anual o medie de 1.500
de noi produse.
• Substanțe auxiliare: aditivi,
emulgatori, coloranți, arome;
• Modul de administrare;
• Termenul de valabilitate sau
perioada până la care poate fi
utilizat;
• Condiții de păstrare:
temperatură și umiditate.

Cum utilizați aceste
informații în alegerea
suplimentelor alimentare?
• doza zilnică recomandată
este raportată la o dietă cu un
consum mediu de 2.000 kcal;
• optimizați administrarea
produsului ținând cont de
cantitățile furnizate, dar și
de aportul dumneavoastră
nutrițional;
• nu depășiți numărul de
administrări prevăzut pe

ambalaj
decât
cu acordul
și sub
monitorizarea
medicului, în baza
unui diagnostic medical;
• un supliment alimentar
poate fi eficient la
administrarea dozei
minime recomandate,
atâta timp cât se respectă
indicațiile specifice și durata
administrării;
• în cazul ingredientelor
obținute din plante, căutați
produsele ce conțin “extracte
standardizate”;
• extractele standardizate
presupun utilizarea acelei
părți din plantă care este cea
mai bogată în principii active
și obținerea unui concentrat
cu valoare terapeutică
maximă, astfel asigurânduse administrarea uniformă
a aceleiași cantitați de
substanță la fiecare ingerare
a produsului;
• verificați lista substanțelor
auxiliare, să nu existe
ingrediente la care sunteti
alergic cum ar fi derivații de
soia;
• în cazul în care sunteți
diabetic, asigurați-vă că
produsul nu conține zahăr;
• pentru persoanele cu
intoleranțe alimentare, evitați

produsele ce conțin
gluten, lactoză etc., deoarece,
chiar dacă sunt prezente
în concentrații mici, prin
administrarea lor repetată pot
provoca tulburări digestive.

Care sunt normele de
calitate ale unui supliment
alimentar?
Criteriile impuse
producătorilor de suplimente
alimentare sunt mai puțin
riguroase decât în cazul
medicamentelor. Totuși, mulți
dintre producători investesc
în calitatea produselor și
caută să obțină certificate de
calitate de la terțe organizații
atestate.
Verificați pe eticheta
produselor dacă acestea
respectă normele de
calitate ale unor organisme
internaționale competente
precum Current Gold
Manufacturing Services
(CGMPs), ConsumerLab, NSF

International etc. sau
cel puțin beneficiază de un
Certificat de Analiză (COA).
Este important să reținem că
suplimentele alimentare nu
înlocuiesc o dietă echilibrată,
ci vin în completarea acesteia.
De asemenea, pot fi adjuvante
în situația unor afecțiuni
cronice, însa promisiunile de
tratare sau vindecare sunt de
regulă false.
Nicio substanță nu este
inofensivă, nici măcar cele
din surse naturale. Orice,
consumat în exces, prin
acumulare, poate face mai
mult rău decât bine.
Informați-vă din surse
credibile, comunicați cu
medicul specialist și solicitați
sfaturile farmacistului
pentru a face alegerea cea
mai potrivită pentru nevoile
dumneavoastră.
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SĂNĂTATE

Suplimentele
alimentare

Când „scurtătura” nu te duce unde ai dorit
Diana Amza, Psihoterapeut

Motivele pentru care oamenii apelează la
suplimente alimentare sunt variate – de la
dorința de a îmbunătăți imaginea de sine, la
nevoia de recuperare a vitalității, diminuarea
durerii, creșterea imunității, protejarea sănătăţii
șamd. Preocuparea pentru sănătate nu este
doar o modă, însă metodele prin care se ajunge
la „consolidarea” acesteia vin în valuri, ochiul
publicului fiind captat de diferite trenduri. Uneori,
chiar studiile care le susțin eficacitatea sunt pur
observaționale și nu iau în calcul compararea cu
grupuri de control și alți factori de impact sau
mediatori, lipsindu-le rigoarea științifică.

MOTIVAŢII ÎN
ACHIZIȚIONAREA
DE SUPLIMENTE
ALIMENTARE:
• valorizarea propriei
sănătăți şi a credinței
despre aceasta;
• puterea de influențare
a mass-media;
• forma de prezentare
şi accesibilitatea la
cumpărare;
• propriile atitudini față
de acest tip de consum.

Atunci când persoanele descoperă anumite deficiențe în urma analizelor, sau atunci când presupun
că au nevoie de anumite minerale sau vitamine, devin mult mai predispuse la automedicare, fără a
mai cere opinia medicului.
În fapt, suplimentele alimentare administrate necorespunzător pot avea efecte nedorite, chiar
nocive asupra sănătății, inducând supradozaj, interferând cu alte probleme de ordin medical sau
cu tratamente pentru afecţiuni cronice.
Atenţie! Prevenţia bolilor nu se reduce la consumul de suplimente alimentare, iar acesta nu
corelează cu creșterea nivelului de sănătate publică. Falsa impresie a unei protecții garantate
poate expune persoanele consumatoare unor noi riscuri de sănătate.
Un studiu din 2011 (Taiwan) a indicat faptul că cei care luau suplimente alimentare erau mai
puțin dispuși să facă exerciții fizice, să meargă pe jos sau chiar să aleagă o masă mai sănătoasă,
preferând activități de divertisment și mese tip fast-food sau bufet. Acest lucru este explicat
prin sentimentul de falsă protecție oferit de gestul simplu de a lua o pastilă, un sirop, un drajeu.
Vă puteți exprima preocuparea pentru aspect și sănătate prin aderarea la o alimentație adecvată,
echilibrată, și la un stil de viață sănătos. Nu orice „scurtătură” vă duce acolo unde vă doriți și, de cele
mai multe ori, „drumul” mai lung către o stare de bine fizică și psihică dorită este cel al deprinderilor
sănătoase de viață și al alegerilor fundamentate.
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/are-dietary-supplements-working-against-you.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11206658/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-healing-works/202003/the-truth-behind-supplement-use
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ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Fierul în exces
Care sunt pericolele pentru sănătate?

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

Teste pentru
detectarea
excesului
de fier

Cea mai
mare
parte a
fierului
din
organism
se
găsește
în compușii
hem, în special
hemoglobina și
mioglobina. Fierul
non-hemic este depozitat
sub formă de feritină sau
hemosiderină în macrofage și
în celulele hepatice.
Testele pentru detectarea
excesului de fier sunt:
sideremia (valoarea fierului
seric), feritina serică (valoarea
fierului din depozite) și
capacitatea totală de legare
a fierului CTLF (saturația
transferinei). Feritina este o
proteină care depozitează fier
în organism. Transferina este
o glicoproteină de transport a
fierului. Saturația transferinei
este mult crescută în excesul
de fier și creștere înaintea
feritinei.

Cauzele excesului de fier

Fierul se poate acumula
în exces în organism
din următoarele cauze:
numeroase transfuzii de
sânge, terapie excesivă cu
fier, consum cronic de alcool,
anemii hemolitice, boli
ereditare, (hemocromatoza,
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boala Gaucher)
diverse boli cronice
inflamatorii
(poliartrita),
afecțiuni
hepatice,
consum
zilnic de
alimente,
bogate în fier
(carne, ficat,
ouă etc.)

Pericole
asociate cu
excesul de fier:
cancerul și infarctul
miocardic

Cantitatea excesivă de fier
în sânge se asociază cu
o vâscozitate crescută a
sângelui (sânge îngroșat),
cu inflamația cronică
vasculară, oxidarea crescută
a colesterolului și creșterea
vâscozității sângelui. Fierul
în exces poate crește
riscul de cancer prin
creșterea radicalilor liberi
și crește riscul de infarct
miocardic prin riscul ridicat
trombogenic.

Cum poate fi redus
excesul de fier?

În mod particular,
metabolismul fierului
este reglat doar prin
absorbție. Astfel, când
avem un exes de fier,
acesta se depozitează
în țesuturi și
absorbția intestinală
scade, dar nu poate fi
eliminată natural din
corp.

Donați sânge!

Cel mai important mod pentru
a preveni atacul de cord atunci
când aveți o cantitate excesivă
de fier în organism este să
donați sânge. Pentru a scădea
vâscozitatea sângelui și a vă
proteja împotriva excesului
de fier se recomandă donarea
de sânge de patru ori pe an,
pentru femeile cu vârsta peste
50 de ani și bărbații cu vârsta
peste 30 de ani.

Alte măsuri pentru
reducerea excesului de
fier din organism:

• Reduceți consumul de
carne și evitați suplimente cu
adaos de fier (multivitamine și
minerale)
• Utilizați un filtru pentru apă
potabilă.
• Nu suplimentați vitamina
C dacă aveți exces de fier
(crește absorbția intestinală a
fierului).
• Discutați cu medicul
dumneavoastră despre
terapia de chelare a
metalelor.

FARMACIA
VERDE

Plante pentru
creier şi memorie
Creierul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului,
ce permite evoluţia fiinţei şi speciei umane. Funcţiile creierului sunt
ameninţate de alimentaţia deficitară, stres şi lipsa de mişcare, dar şi de
procesele naturale de oxidare celulară. Pe lângă îmbunătăţirea stilului
de viaţă, creierul şi memoria pot beneficia de aportul stimulativ al naturii,
datorat plantelor cu efect benefic asupra funcţiilor cerebrale.
Frunzele arborelui de Ginkgo
biloba sunt utilizate de mii de
ani, datorită efectului lor
principal venotonic, de
stimulare a circulaţiei
sangvine atât la nivelul
creierului, cât şi
al extremităţilor.
Extractul sau
ceaiurile din frunze
de Ginko biloba
îmbunătăţesc
funcţiile cerebrale:
memoria,
concentrarea şi
întregul proces cognitiv,
iar produşii fitochimici
antioxidanţi contribuie la
încetinirea oxidării celulare.
Frunzele de rozmarin şi salvie
conţin uleiuri volatile cu aromă
puternică, stimulatoare,
precum şi acid rozmarinic, cu
puternic efect antiinflamator
şi antioxidant, ce stimulează
circulaţia sangvină la nivel
cerebral.
Salvia mai conţine luteolină,
quercetină şi apigenină,
compuşi cu proprietăţi
benefice, acţionând ca un
inhibitor al acetilcolinesterazei
şi îmbunătăţind funcţia
cognitivă a creierului.
O plantă utilizată în medicina
tradiţională ayurvedică, din

Saschiul este o plantă
utilizată în medicina
tradiţională pentru calităţile
sale vasodilatatoare,
în tratamentul
hipertensiunii şi în
scopul oxigenării mai
bune a ţesuturilor
cerebrale. Principala
substanţă activă
din saschiu este
vincamina, cu
indicaţii terapeutice
în: hipertensiune,
retinopatie vasculară,
boala Meniere,
arterioscleroză cerebrală
şi demență.

India, de mii de ani, pentru
calităţile sale adaptogene,
relaxante şi neurotrofice
este Bacopa monnieri.
Acţionează prin creșterea
colinei, un neurotransmițător
esențial procesului cognitiv,
ce ajută la transmiterea
impulsurilor nervoase,
şi datorită proprietăţilor
sale antioxidante şi
neuroprotectoare. Astfel,
bacopa poate îmbunătăţi
capacitatea de învăţare,
concentrare şi memoria,
prevenind procesul de
îmbătrânire celulară.

Ashwaganda sau ginsengul
indian scade nivelul de stres,
prin acţiunea sa de stimulare
a producţiei de adrenalină
şi poate încetini sau chiar
inversa procesul de atrofie
neuronală prin blocarea
formării plăcilor de proteine
beta-amiloide. Efectele sale
de reducere a inflamaţiei şi a
progresiei stresului oxidativ
se datorează compuşilor
antiinflamatori şi antoxidanţi,
ce previn îmbătrânirea
celulară şi bolile degenerative
ale creierului.
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FARMACIA
VERDE

Remedii naturale
pentru sănătatea
feminină
Tulburările hormonale sunt provocate
de disfuncţii ale glandelor endocrine, ce
pot apărea oricând pe parcursul vieţii
unei femei. Există, însă, soluţii naturale
pentru a ameliora simptomele asociate
acestor dezechilibre.
Fitoestrogenii, similari
hormonului estrogenului,
vitaminele şi antioxidanţii
din plante joacă un rol
important în reechilibrarea
organismului feminin, cu
beneficii precum ameliorarea
simptomelor din sindromul
premenstrual (SPM) sau din
menopauză, limitarea riscului
de dezvoltare a osteoporozei,
cancerului de sân sau
afecţiunilor cardiace, prin
scăderea inflamaţiei şi a ratei
de dezvoltare a celulelor.

capacitatea sa de a
reechilibra hormonal
organismul feminin,
prevenind simptomele
SPM, precum şi pe cele ale
menopauzei.

Vitex (Agnus Castus) este

Ghimbirul conţine o serie de
substanţe antiinflamatoare,
este recomandat ca remediu
anti-greaţă în sarcină şi
poate reduce producţia de
prostaglandine, responsabile
pentru simptomele SPM.

o plantă mediteraneană
utilizată în tratamentul mai
multor afecţiuni în perioada
fertilă ce provoacă SPM,
însoţit de dureri menstruale,
tensiune în sâni, acnee,
dar şi sângerări anormale,
ciclu menstrual neregulat,
mastopatie fibrochistică sau
infertilitate. Vitex acţionează
prin echilibrarea producţiei de
progesteron şi estrogen.

Dong Quai sau Ginsengul

femeilor, utilizat din vechime
în medicina tradiţională
chinezească, pentru
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Schinduf (Trigonella foenum-

graecum), o plantă medicinală
şi aromatică îndrăgită în
zona Mării Mediterane,
conţine fitoestrogeni benefici
în dismenoree, stimularea
libidoului la femei, dar şi a
lactaţiei.

Ceaiul din frunze de zmeur
are efecte antioxidante, datorită
mineralelor şi vitaminelor B6 şi C,
poate echilibra hormonii feminini,
relaxa vasele sangvine precum
şi musculatura uterină. Este
benefic în ameliorarea durerilor
menstruale, dar şi în cele din
ultima perioadă a sarcinii sau
chiar din timpul naşterii.

Cohoş negru (Actaea
racemosa) este o sursă
naturală de estrogeni,
originară din nordul Americii
şi utilizată pentru afecţiuni
ginecologice precum
tulburări menstruale,
infertilitate, dureri în timpul
naşterii. Este recomandat
în menopauză, pentru
managementul bufeurilor,
a transpiraţiilor nocturne,
a uscăciunii vaginale, a
tulburărilor cardiovasculare
şi de reducere a densităţii
osoase. Plante cu efect
similar sunt salvia (Salvia
Officinalis), valeriana
(Valerian Officinalis), fenicul
(FoeniculumVulgare), alfalfa
(Medicago Sativa) şi anason
(Pinpinella Aanisune).
Utilizarea remediilor
naturale poate avea o serie
de contraindicaţii, aşadar
solicitaţi recomandarea
medicului.

FARMACIA
VERDE

Farmacia verde
în astmul bronşic
Astmul bronşic poate fi un impediment în desfăşurarea activităţilor
cotidiene, un motiv de absentesim şcolar sau de sedentarism, de teama
episoadelor acute. Alimentaţia sănătoasă, bogată în fructe şi legume
proaspete, acizii graşi Omega 3 şi sportul sunt alternative naturale de
tratament şi ţinere sub control al astmului. Fitoterapia reprezintă, însă, o
sursă naturală de remedii în cazul crizelor de astm, dar şi a tratamentului
de lungă durată al bolii.
Remedii verzi în astm

Remediile din plante sunt
utilizate de mii de ani în
cultura asiatică pentru
tratamentul afecţiunilor
pulmonare, iar studiile în
domeniu le demonstrează
utilitatea. Combinaţiile de
plante sunt preferate în
medicina tradiţională din
China, Japonia şi India,
acestea fiind și cele mai
eficiente. Dozele şi puritatea
substanţelor active sunt
importante şi pot fi regăsite pe
etichetele produselor pe bază
de plante, de bună calitate.

Boswellia serrata este
o planta nativă din India,
cunoscută sub numele de
tămâie indiană, întrucât din ea
se produce tămâia. Boswellia
este un remediu central în
medicina ayiurvedică, răşina
sa având capacitatea de a
inhiba producţia de leucotrine,
mediatori ai inflamaţiei.
Acţiunea sa în organism
susţine funcţionarea normală
a microbiomului intestinal,
prin scăderea inflamaţiei,
efectul său fiind similar şi la
nivelul tractului respirator,
dar şi în ceea ce priveşte
ameliorarea simptomelor
artritei reumatoide.

Hedera helix, iedera,
are o sumedenie de
întrebuinţări terapeutice
datorită proprietăţilor sale
antiinflamatoare. În astm
şi afecţiuni pulmonare,
iedera reduce constricția
bronșică, contribuie la
decongestionarea sinusurilor
şi ajută la eliminarea
mucusului, fiind disponibilă
în preparate gemoterapice,
în siropuri pentru tuse şi alte
produse fitoterapice.

Ribes nigrum, coacăzul
negru, este regăsit ca
extract din muguri, în
preparate gemoterapice, fiind
recomandat în tratamentul
şi simptomatologia
alergiilor sezoniere,
în ameliorarea
simptomelor
respiratorii din
infecţiile căilor
respiratorii şi alte
afecţiuni. Pentru
maximizarea
efectelor
antiinfecţioase,
antiinflamatoare
şi antialergice, este
asociat cu extracte
din mlădiţe de rozmarin,
muguri de călin, de brad sau
de frasin.

Atenţionări

Astmul bronşic poate fi
declanşat şi pe fond alergic,
iar polenul de la plante este
una dintre principalele surse
de alergii.
Aşadar, întotdeauna discutaţi
cu medicul curant înainte de
a utiliza plante în tratamentul
astmului. În plus, acestea
pot interacţiona cu alte
tratamente pe care le urmaţi,
aşadar citiţi cu atenţie
prospectul şi discutaţi cu
medicul sau farmacistul.
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SFATUL
SPECIALISTULUI

Sarea fără sodiu
O alegere cu riscuri

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

Sarea fără sodiu

• Compoziție: clorură de
potasiu, clorură de amoniu,
+/- clorură de calciu, citrat de
magneziu acid citric, amidon.
• Acțiune terapeutică: aport
electrolitic echilibrat, cu
excluderea ionilor de sodiu.
• Indicații terapeutice în:
afecțiuni însoțite de retenție
hidrosalină, edeme; stări de
hipokaliemie provocate prin
diuretice.
• Mod de administrare: Se
adaugă alimentelor, în locul
sării de bucătărie.
• Contraindicații: Boala
Addison; prudența în
insuficiența renală și în
insuficiența cardiacă. Nu
se asociază cu diuretice
antialdosteronice
(spironolactona, triamteren,
amilorid).

Hipertensiunea arterială
(HTA) și dieta hiposodată

• Sarea fără sodiu (clorura de
potasiu) nu are același gust
cu clorura de sodiu, frecvent
este amară și nu are un gust
agreabil.
• Din punct de vedere medical
însă, trebuie atent cântărită
recomandarea pentru sare
fără sodiu. Mai puțin de
jumătate din pacienți au HTA
sodiu-dependentă, adică
trebuie să renunțe drastic
la sodiu; În general, se
recomandă consumul scăzut
de sare, nu total fără sare.
Un regim alimentar total fără
sodiu nu este sănătos și nici
nu se poate practic realiza,
sodiul fiind conținut natural în
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multe legume, cereale, fructe,
apă.
• Organismul uman are nevoie
de o cantitate de 1-2 grame
de sodiu, ceea ce înseamnă
aproximativ 3-5 grame de
sare de bucătărie (NaCl).
Notați conținutul în sodiu al
medicamentelor și nu uitați
că sarea de bucătărie nu este
singura sursa alimentară
de sodiu. Sunt și alimente
care conțin sodiu, precum:
spanacul, sfecla roșie,
fasolea, mazărea, cartofii,
dovleceii, laptele, ouăle,
carnea roșie.
• Cercetări recente arată că
zahărul este mult mai nociv
cardiovascular decât sarea.
• Două măsuri sunt foarte
importante pentru pacientul
hipertensiv: reducerea
consumului de sare de
bucătărie și cunoașterea
conținutului de sodiu al
alimentelor, medicamentelor,
sucurilor, apei etc.
• Pacientul hipertensiv și cu
boli cardiovasculare trebuie,
în primul rând, să știe ce
alimente nu poate consuma
și ce alimente trebuie să
consume în cantități scăzute.

de potasiu) afectează grav
rinichiul și inima (poate
conduce la aritmii severe).

Atenționări

Soluții

• Sarea fără sodiu (clorura
de potasiu) este recomandată
de medic în general, în caz de
hipotasemie după tratament
cu diuretice sau la pacienții
cu edeme, dar care nu au
insuficiență cardiacă sau
afectare renală.
• Consumul la liber de sare
fără sodiu (respectiv clorură

• Pentru un gust mai bun în
bucătăria fără sare sau cu
puțină sare se recomandă
folosirea condimentelor:
busuioc, mentă, rozmarin,
oregano.

FAMILIE

Progeria,
o boală rară fatală,
are acum tratament
La finalul anului 2020, Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente
(FDA) a aprobat primul medicament ce scade riscul de deces al tinerilor cu
Progeria, o boală genetică rară, ce presupune îmbătrânirea prematură a
copiilor şi o speranţă de viaţă, în medie, de maximum 15 ani.
Ce este Progeria?

Progeria este o boală
multisistemică, ce apare după
câteva luni de la naştere şi
progresează rapid, afectând
funcţionarea celulară.
Boala are la bază o mutaţie
genetică, din cauza căreia
cantităţi mari din proteina
progerină se acumulează în
membranele celulare şi duce
la îmbătrânirea celulelor
şi la rigidizarea prematură
a vaselor sangvine. În mod
normal, progerina începe
să se acumuleze pe măsura
înaintării fireşti în vârstă, însă
copiii afectaţi de Progeria
produc această proteină
de la începutul vieţii şi
prezintă manifestări precum
rigiditate articulară, alopecie,
îmbătrânire cutanată şi
boli cardiovasculare. Toate
aceste complicaţii conduc la
deces prematur, ca urmare
a accidentului vascular
cerebral, atacului de cord sau
insuficienţei cardiace.

Tratament inovativ pentru
Progeria
Studiile efectuate timp
de peste 14 ani au permis
oamenilor de ştiinţă din
Statele Unite ale Americii să

creeze un tratament special
pentru sindromul HutchinsonGilford și pentru anumite
laminopatii progeroide,
spre deosebire de
tratamentele anterioare,
care nu adresau boala, ci
manifestările. Substanţa
activă Lonafarnib, sub
denumirea comercială
Zokinvy, reduce riscul de
deces cauzat de Progeria,
putând fi administrat
pacienților cu vârsta de peste
un an. Zokinvy este şi primul
medicament aprobat de FDA
pentru aceste boli rare.
Lonafarnib este administrat
oral sub formă de capsule
şi previne acumularea
proteinelor alterate
asemănătoare în celule,
însă nu are capacitatea de
a bloca producţia acestora.
Aşadar, tratamentul nu poate
elimina boala genetică, ci
îi poate întârzia evoluţia.
În acelaşi timp, există o
serie de efecte secundare
ale medicamentului, care
limitează cantitatea ce poate fi
administrată.
Cele mai frecvente efecte
secundare ale Zokinvy includ
greață, vărsături, diaree,

infecții, scăderea poftei
de mâncare și oboseală.
Administrarea sa este
contraindicată în combinaţie
cu alte medicamente, iar
anumiţi pacienţi au dezvoltat
anomalii ale testelor de
laborator.
De aceea, compania
producătoare recomandă
o monitorizare constantă a
funcţionării organelor interne.
În plus, compania a dezvoltat
un program comprehensiv
de susţinere a accesului la
acest medicament, precum
şi a pacienţilor aflaţi deja sub
tratament cu Zokinvy.
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Sănătatea
emoțională a
adolescenților
Diana Amza, Psihoterapeut

Adolescenții. Ce îi face oare atât de imprevizibili, de reactivi? Ce puteți face,
ca adulți, în relație cu ei, pentru a asigura o evoluţie armonioasă? Poate că
de multe ori ați fost surprinși să aflați că un adolescent care excelează în
domeniul învățării, are totuși reacții impulsive, emoții intense, comportamente
riscante. Acesta pare uneori să fie incapabil să discearnă consecințele pe
termen lung fiind prins într-un carusel emoțional „aici și acum”.
În fapt, abilitățile cognitive
ale adolescenților (atenție,
capacitate de memorare,
analiză și sinteza informațiilor)
nu au legătură cu abilitatea de
a judeca și anticipa, cortexul
prefrontal fiind în dezvoltare.
Abia în jurul vârstei de 25
de ani se poate vorbi de o
maturizare a acestuia, iar până
atunci, amigdala cerebrală,
centrul emoțiilor, deține rolul
central în luarea deciziilor și
reacțiile comportamentale.
Problemele cu care se
confruntă adolescenții sunt
variate, dintre ele enumerăm
mai jos doar câteva, pentru
a înțelege că universul lor
interior poate fi afectat din
direcții la care adulții nici nu se
gândesc:
• Probleme de identitate - nu
știu cine sunt, mă caut pe
mine.
• Probleme ale imaginii de
sine - mă detest, nu îmi place
de mine, cred că sunt prea slab
sau prea gras.
• Probleme emoționale – mă
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simt furios, iritabil și nu știu ce
să fac cu atâtea impulsuri.
• Probleme relaționale –
sunt într-o relație abuzivă,
manipulativă, colegii mă
agresează la școală,
nu mă simt în
siguranță,
nu știu
să pun
limite
și

să mă apăr, vreau să mă simt
inclus.
• Probleme comportamentale
– abuzez de alcool, droguri.

Sănătatea emoțională a adolescenților - continuare
Ce puteți face ca părinte de adolescent?
Regula de aur:
Conectare înainte
de corectare!
1. Cultivați o relație bună!

Petreceți mai mult timp
ascultând ce vă povestește,
decât chestionând sau oferind
sfaturi. Întrebați înainte dacă
vor să audă părerea sau
experiența dumneavoastră
legată de un subiect – de cele
mai multe ori vor spune da și,
în plus, vor simți că spațiul lor
psihologic este respectat.

2. Creați o punte de
legătură prin activități
sau pasiuni comune.
Împărtășiți-i entuziasmul
pentru un domeniu care
îi place, arătând astfel că
ei sunt importanți pentru
dumneavoastră.

3. Întrebați-i mai des ce
părere au despre diferite
situații.

Contextele de învățare sunt
pretutindeni. Poate fi vorba de
o știre, un film, de subiectul
unei cărți sau de lucrurile pe
care le puteți observa împrejur.
Aduceți în discuție consecințele
acțiunilor (Ce ai observat că
s-a întâmplat? Ce urmări au
fost? Cum crezi că va fi peste
o zi? Dar peste o lună?), astfel
încât această legătură să fie
exersată mai des.

4. Amintiți-le
adolescenților că sunt
capabili, puternici și buni.

Din cauza faptului că aceștia
sunt marcați de emoții,
evenimentele pot căpăta
proporții catastrofice și se
pot găsi în situația în care
pierd speranța. Învățați-i să
cunoască puterea personală

și să rezolve probleme,
subliniind impactul
pozitiv pe care
implicarea lor
a avut-o în
remedierea
unor situații.
„Colegul tău
s-a liniștit
când tu
ai...”, „A mai
fost o situație
asemănătoare și
până la urmă nu a
fost ceva devastator, țin
minte că ai făcut...”

5. Conectați-i la valori.

Ce este mai bine aici? Ce e
important pentru tine? Ce-ți
spune conștiința ta să faci?
Cum ai fi tu împlinit?

6. Înainte de a purta o
discuție delicată, țineți
minte regula de bază:
conectare înainte de
corectare!

Poate că a întârziat fără să
vă anunțe, poate că nu și-a
făcut partea de treburi, poate
că l-ați surprins având un
comportament neplăcut.
Începeți prin a stabili
atmosfera de încredere,
arătând empatie pentru situația
lui. Folosiți un ton cald și calm.
„Înțeleg că ai petrecut mai mult
timp cu grupul astăzi. Cum teai simțit cu ei? Ce ți-a plăcut?
Îmi dau seama că a fugit timpul,
și mie mi se întâmplă uneori.
Mi-a fost teamă pentru tine.
Data viitoare, vino la timp sau
anunță-mă dacă intervine ceva.
E important pentru mine să știu
că ești în siguranță.”

7. Fiți un model.

Acest lucru înseamnă să
aveți un bun control asupra
propriilor impulsuri și emoții.
Chiar dacă vă simțiți indignat
sau înfuriat, amintiți-vă

că sunteți cel mai
apropiat model de
comportament
pentru
adolescent,
și că acesta
învață în
primul
rând de la
dumeavoastră
gestionarea
emoțiilor. Puteți
verbaliza starea pe
un ton cât se poate de
neutru: Uite, acum mă simt
tare furios în interiorul meu....
O să mă liniștesc, inspir,
expir... Bun, e mai bine. Acum
putem discuta.”

8. Oferiți contexte de
dezvoltare.

Direcționați adolescentul
către activități pro-sociale,
constructive, în care să își
valorifice și să își dezvolte
abilitățile și pasiunile.
Experimentând mai multe
medii, acesta va cunoaște
mai multă lume și nu va mai
depinde de un singur mediu
social pentru a satisface
nevoia de apartenență la un
grup, sporind șansele de
a găsi modele, mentori și
prieteni. Astfel, este susținută
puterea lui de a compara și
selecta mediile sociale în care
dorește să rămână.
Așa cum se poate observa, în
perioada adolescenței, rolul
părintelui se schimbă, de la
cel „directiv”, util copilului
mic, la cel de „însoțire și
ghidare”. Acest rol implică
un spor de răbdare, de tact
și compasiune din partea
părinților – deseori o
gimnastică emoțională, care,
bine făcută – va reprezenta un
punct de reper pentru adultul
în devenire.
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AFECȚIUNI

Pandemia nu ține
cancerul în loc
Farmaciile Alphega
încurajează femeile
să se protejeze de
două ori mai bine
și să meargă la un
control preventiv.

Începând cu luna martie, comunitatea de farmacii
independente Alphega derulează campania de educare
și informare: Protejează-te de două ori mai bine! Cancerul
poate fi prevenit.

Peste 12 000 de cazuri de
cancer la sân estimate în
2020

din timp cancerul de sân
și de col uterin. Campania
își dorește să educe și să
informeze femeile pentru o
înțelegere mai bună a acestor
boli, care deși au o incidență
mare, depistate în faze
incipiente, pot fi tratate cu
succes.

Conform Global Cancer
Observatory ( https://gco.iarc.
fr/) se estimează că numărul
de noi cazuri de cancer de sân
în 2020 este de peste 12 000,
reprezentând 26,9% din totalul
cazurilor de cancer la femei
în România, care însumează
o cifră de 45 005. Cancerul
de sân are cea mai mare
incidență dintre toate tipurile
de cancer care afectează
femeile de toate vârstele în
țara noastră.
Cazurile de cancer de col
uterin reprezintă un procent
de 7,5% din total. Numărul
acestora este de 3380 din
cifra mai sus menționată.

Protejează-te de două ori
mai bine! Cancerul poate fi
prevenit.
Inițiativa încurajează femeile
din România să nu amâne
vizitele medicale periodice în
contextul pandemic actual și
să ia măsuri pentru a depista
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Până la finalul lunii mai, doamnele sunt așteptate în
farmacii cu materiale informative create pentru o
înțelegere mai bună a cancerului de sân și a cancerului
de col uterin, pentru educarea privind prevenția și
detectarea timpurie, precum și cu un voucher de
reducere la analize specifice într-un centru specializat.

Din luna martie până în luna
mai, în Farmaciile Alphega,
vor fi disponibile o serie de
materiale gratuite, care oferă
un excelent punct de plecare
în cunoașterea mai detaliată
a cancerului de sân și a celui
de col uterin și pregătirea

pentru un consult la medicul
specialist. Kitul de materiale
include:
• O broșură educativă;
• Un pliant care explică
procesul de autopalpare a
sânilor;
• Un voucher cu reduceri
de 7%, 15% și 23% în cadrul
laboratoarelor Synlab pentru
testare genetică, screening
cancer ovarian, de sân și de
col uterin.
Broșura campaniei este
disponibilă și poate fi
descărcată și de pe site-ul
alphega-farmacie.ro.

AFECȚIUNI

Alcoolul şi bolile
cardiovasculare
Consumul de alcool, în funcție de cantitate și frecvență, are efecte atât pozitive cât și
negative asupra sănătății cardiovasculare.
Consumul scăzut spre
moderat de alcool poate
scădea riscul și factorii
favorizanți pentru
ateroscleroză și inflamație,
aceștia din urmă având un
rol important în dezvoltarea
bolilor cardiovasculare, dar
poate și crește nivelul de HDL,
colesterolul „bun”. Acesta nu
trebuie, însă, să reprezinte un
motiv de consum, căci nivelul
de HDL poate fi crescut mult
mai eficient prin sport și dietă
echilibrată.
Cu toate acestea, efectele
negative ale consumului de

alcool le depășesc pe cele
pozitive și includ: schimbări în
circulația sangvină, slăbirea
muşchiului cardiac, răspuns
inflamator, stres oxidativ,
moarte celulară, creșterea
tensiunii, precum și modificări
anatomice ale inimii. Mai
mult decât atât, abuzul de
alcool reprezintă o cauză a
hipertensiunii arteriale și a
fibrilațiilor atriale, care se pot
solda cu complicații precum
accidentele vascular-cerebrale.
Există anumite categorii
de situații pentru care
se recomandă evitarea
consumului de alcool și

obținerea unor indicații mai
clare de la medicul curant,
precum: cardiomiopatie,
hipertensiune arterială, diabet
zaharat, nivel crescut de
trigliceride, istoric de atacuri
vasculare cerebrale, istoric de
alcoolism, sarcină, alăptare,
tratament medicamentos de
lungă durată.
Consumul scăzut spre
moderat de alcool, în special
de vin roșu servit înainte
sau în timpul cinei, a fost
asociat cu reducerea efectelor
adverse asupra aparatului
cardiovascular.

Cât înseamnă consum moderat de alcool? În ceea ce privește berea, este considerată moderată o
porție de 350 ml, dar pentru vin, doza moderată este de 120 ml. Pentru băuturile spirtoase, doza
moderată are doar 44 de ml. Pentru femei se consideră moderat consumul unei singure porții pe zi, iar
pentru bărbați, consumul a două porții.
Excesul de alcool este definit ca un consum ridicat de alcool în intervalul a două ore, astfel: pentru
femei, de patru sau mai multe porții de alcool, iar pentru bărbați, consumul a cinci sau mai multe porții.
Acest lucru nu înseamnă că
non-consumatorii ar trebui
îndrumați spre acest obicei,
existând riscul dezvoltării
de probleme ulterioare
legate de consumul de
alcool. Este important ca
non-consumatorii să își
susțină, în continuare,
sănătatea cardiovasculară
prin mișcare, dietă și stil de
viață echilibrat. Se recomandă
ca cei care consumă alcool
să monitorizeze cantitatea
și frecvența consumului,
adaptându-l profilului stării
lor de sănătate.
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Cumpărăturile Alphega
îți aduc vitamine cadou!
* Vino în farmaciile semnalizate Alphega participante, achiziționează unul dintre produsele
participante la campanie în valoare de minimum 15 lei pe produs, în perioada Campaniei
și poți primi pe loc o cutie de vitamina** C sau D3.
Campania se desfășoară în perioada 15 aprilie 2021 – 31 mai 2021, în limita stocului disponibil. Regulamentul Campaniei conținând listele cu farmaciile Alphega și
produsele participante la Campanie, precum și alte informații privind Campania sunt disponibile spre consultare, gratuit, în farmaciile Alphega participante și
pe www.alphega-farmacie.ro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
**
Acest produs este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor
de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

ÎNGRIJIRE

Microplasticele
Cum ne protejăm?

Utilizarea plasticului pe scară largă, începând din anii 1950, şi aruncarea
obiectelor din plastic în mod inadecvat, au determinat un grad ridicat de
poluare a mediului. În special apele şi fauna planetei sunt mărturia acestor
obiceiuri nocive: păsări, mamifere și peşti mor prin asfixiere, strangulare
sau ingestia obiectelor din plastic.
Plasticul, odată ajuns în
natură, se dezintegrează
lent în particule de sub 5
mm lungime, denumite
microplastice, sau chiar de
sub 3 mm lungime, denumite
nanoplastice. Acestea sunt
ingerate sau inhalate atât de
animale, cât şi de oameni.
Sursele de poluare sunt atât
domestice, cât şi industriale,
plasticul fiind utilizat şi
în fabricarea navelor sau
în soluţii de curăţare ale
acestora.

Pericolul expunerii la
microplastice

Contaminarea apelor cu
plastic afectează viaţa
acvatică, dar şi oamenii, prin
expunerea la microplastice
regăsite de cercetători
în peşti, crustacee, alte
alimente, băuturi şi în aer.
Fibrele de plastic provenite
din filtrarea apei reziduale
pătrund chiar şi în pământ,
contaminându-l.
Sursele mai includ:
procesarea, ambalarea,
gătirea şi păstrarea
alimentelor în recipiente
de plastic. În plus,
nanoparticulele de plastic
provenite din obiectele de
mari dimensiuni fabricate
din acest material, din fibrele
sintetice ale hainelor şi din

jucării sunt inhalate sub
formă de praf. Studiile
arată că un adult
poate ingera până
la 5 grame de
microplastic pe
săptămână.
Consumul de
apă ce a stat
mult în sticle din
PET, de peşte şi
crustacee provenite
din oceane, mări
dar şi din râuri
contribuie la ingerarea
de microplastice, deseori
acestea conţinând şi alte tipuri
de substanţe chimice toxice,
vopseluri şi coloranţi, metale
grele, hidrocarburi, aditivi
sau chiar bacterii. Acestea
pot avea efecte neurotoxice,
cancerigene şi inflamatorii
asupra organismului uman.
Substanţe din plastic
precum PBA şi ftalaţii pot
afecta negativ funcţionarea
sistemelor endocrin şi
imunitar.

Cum avem grijă de natură
şi de noi

1. Reciclaţi – colectarea
selectivă a obiectelor de
plastic ajută la prevenirea
contaminării mediului cu
microplastic.
2. Nu utilizaţi obiecte de
unică folosinţă, ori recipiente

din plastic pentru alimente,
înlocuindu-le cu cele
reutilizabile sau din hârtie,
respectiv din sticlă sau
ceramică.
3. Beţi apă din bidoane mari,
reutilizabile, apă filtrată sau
ambalată în sticle de sticlă.
4. Purtaţi haine din fibre
naturale: bumbac, in, lână,
cânepă, mătase, vâscoză,
în loc de cele din fibre
sintetice: nylon, poliester,
poliamidă, acril – acestea
elimină microplastic atât de
pe suprafaţa pielii, cât şi în
aer şi în apele reziduale prin
spălare.
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ÎNGRIJIRE

Ai grijă de tine!

Sfaturi pentru îngrijitorii persoanelor cu demență
Diana Amza, Psihoterapeut

De cele mai multe ori, persoanele diagnosticate cu demență sunt îngrijite de
către unul sau mai mulți membri ai familiei, nivelul de implicare crescând
pe măsură ce persoana pierde din abilități. În timp, relațiile pot fi afectate,
îngrijitorii purtând propria suferință, oboseală și frustrare, în timp ce
gestionează şi propriul loc de muncă, îngrijirea copiilor sau relațiile maritale.
Pe de altă parte, a îngriji
o persoană dragă aduce
și sentimente pozitive,
fiind o cale de a arăta
recunoștința, iubirea și
apropierea. Atunci când
îngrijitorul își formează rutina
și deprinderile necesare,
poate avea sentimentul de
împlinire, încredere sporită
în capacitățile proprii și
satisfacția gestionării
situațiilor.

Lucruri de care să țineți cont
Atunci când vă aflați în rolul
de sprijinire și îngrijire a unei
persoane cu demență:
1. Oferiți-vă timp pentru
a vă reîncărca bateriile și
mențineți-vă pasiunile sau
micile rutine importante
pentru dumeavoastră.
Deseori, tendința este de a
renunța la sine, prin rărirea
interacțiunilor cu prietenii,
renunțarea la proiectele
personale, dar și prin
neglijarea propriei sănătăți
fizice și psihice.
2. Folosiți serviciile de tip
respiro sau alternați îngrijirea
cu încă o persoană, astfel
încât să puteți beneficia de
o ieșire de câteva ore, o zi la
munte sau o săptămână de
vacanță.
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3. Fiți flexibili și deschiși către
tehnologie. Anumite frici
pot fi ținute sub control prin
device-uri de monitorizare
video sau localizare a
persoanei, precum ceasuri
de mână cuplate la telefonul
dumeavoastră, camere video
sau controlul de la distanță al
unor aparate electronice.
4. Apelați la suportul familiei
și prietenilor pentru a face
față problemelor și emoțiilor.
Este important ca aceștia
să știe prin ce treceți, chiar
dacă ei înșiși găsesc greu
de acceptat faptul că acea
persoană dragă are un tip de
demență. Apelați la suport
psihologic specializat pentru a
preveni epuizarea.
5. Aveți grijă de sănătatea
dumeavoastră. Mâncați
echilibrat, hidratați-vă,
faceți mișcare (chiar
și activitățile mai
solicitante în

spațiul gospodăriei, precum
grădinăritul, curățenia, sunt
eficiente pentru a descărca
tensiunile acumulate în corp).
6. Folosiți tehnici de respirație
sau de mindfulness pentru
a vă echilibra emoțional,
a vă energiza sau a vă
relaxa. Practicați respirația
diafragmatică, plasând o
mână pe piept și una pe
abdomen. Inspirați încet și
adânc, expirați prelung, având
grijă ca abdomenul să se
ridice și să se coboare primul.
Ascultați scenarii de relaxare
audio sau muzică liniștitoare,
de efectele ei pozitive
bucurându-se și persoana pe
care o îngrijiți.

ÎNGRIJIRE

Somnul şi
sănătatea creierului

Calitatea somnului este crucială pentru sănătatea sistemului imunitar, pentru
menţinerea unei greutăţi corporale optime, pentru prevenirea diabetului, a
bolilor hepatice şi cardiovasculare. Recomandările medicilor cu privire la
numărul de ore de somn variază: 16-18 ore pe zi pentru sugari, 9-11 ore pe zi
pentru copii şi adolescenţi, şi 7-9 ore pe zi pentru adulţi. Motivul principal al
necesităţii somnului este însă dezvoltarea şi sănătatea creierului.
Anatomia somnului

Creierul are un rol
fundamental în timpul
somnului. Prin intermediul
diferitelor sale elemente:
talamus, hipotalamus,
trunchi cerebral, glanda
pineală, creier bazal şi
amigdala cerebrală, creierul
controlează activitatea
întregului organism, creşte
producţia de melatonină,
în timpul nopţii, transmite
semnale relaxante către
muşchi şi inhibă posibile
mişcări ce pot apărea în
timpul viselor. Creierul
creează visele transmiţând
imagini, sunete, senzaţii şi
emoţii, procesate apoi de
amigdală, activă în timpul
fazelor de visare.

Beneficiile somnului
pentru creier

Creierul îşi continuă
activitatea şi în timpul
somnului, însă undele
cerebrale emise sunt
diferite de cele din starea
de veghe, ceea ce îi permite
autoreglarea şi crearea de
noi conexiuni neuronale.
Somnul are o funcţie
restauratorie pentru creier,
permiţându-i eliminarea
toxinelor acumulate în timpul
zilei şi reducerea inflamaţiei.

Somnul susţine memoria, prin
funcţiile de fixare şi procesare
a informaţiilor primite în
starea de veghe, facilitează
procesul de luare a deciziilor,
dezvoltă imaginaţia, permite
o mai bună gestionare a
stresului şi contribuie
la prevenirea instalării
depresiei şi anxietăţii.

Tulburările de somn şi
declinul cognitiv

Tulburările de somn
pot influenţa gradul de
recuperare al legăturilor
neuronale şi crearea de plăci
beta-amiloide, responsabile
pentru demenţa cerebrală.
În acelaşi timp, insomniile
sunt frecvente în rândul
vârstnicilor afectaţi de boli
precum Alzheimer sau
Parkinson.
Cercetătorii caută să înţeleagă
legătura dintre insomnie şi
declinul cognitiv, pentru a
putea stabili dacă aceasta
influenţează instalarea
demenţei sau este o cauză a
bolii, pentru a putea controla
mai bine factorii de risc.

Sugestii pentru un somn
mai bun

- creaţi un program zilnic de
somn;
- faceţi mişcare fizică

minimum
30 de minute
zilnic, cu minimum 2 ore
înainte de culcare;
- evitaţi fumatul, consumul
de cofeină şi alcool înante de
somn;
- relaxaţi-vă prin meditaţie,
mindfulness, respiraţie
profundă, o baie caldă,
lectură;
- creaţi un mediu liniştit şi
întunecat în dormitor;
- lecturaţi o carte, în loc să
vă străduiţi să readormiţi în
cazul unei insomnii.
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Relaxarea
Aliatul stării de bine
Diana Amza, Psihoterapeut

Organismul uman este echipat cu
mecanisme de mobilizare pentru a
depăși pericolele şi a supravieţui,
dar și cu sisteme de relaxare pentru
momentele în care pericolul a dispărut.
Cu alte cuvinte, două părți diferite ale
sistemului nervos acționează complementar,
una pentru a ajuta omul să fugă sau să înlăture
obstacolul, iar alta pentru a-l ajuta să se refacă, să se
relaxeze și să se conecteze la semenii săi cu încredere. Această relaxare
contribuie la contracararea efectelor negative ale stresului, funcționarea
organelor și glandelor interne, imunitate și echilibru psihic.
Răspunsul de relaxare
– ce se întâmplă în corp
când ne relaxăm:

1. Ritmul inimii încetinește iar
persoana se simte mai calmă.
2. Presiunea arterială scade,
la fel ca în urma practicilor de
meditație și relaxare autoindusă.
3. Procesul de digestie se
reactivează, reducându-se și
starea de inflamare la nivelul
intestinelor.
4. Ritmul respirator
încetinește.
5. Mușchii se relaxează,
deoarece nu mai este
necesară lupta pentru
supraviețuire sau fuga din
calea pericolului, ceea ce duce
și la scăderea senzației de
durere.
6. Se optimizează nivelul
glicemic.
7. Susține funcționarea
sistemului imunitar.

Puteți induce răspunsul
de relaxare ori de câte ori
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vă simțiți stresat, anxios,
neliniștit sau panicat,
folosind câteva metode
practice:
1. Respirați lent. Un ritm cu
efect liniștitor se produce
atunci când respirați de 4-6
ori pe minut, expirația fiind de
fiecare dată mai lungă decât
inspirația. Acest ritm previne
hiperventilația, vinovată
de senzațiile de amețeală
și slăbiciune specifice, de
exemplu, atacurilor de panică.
2. Stresul cronic duce la
încordare musculară și,
implicit, la senzația de
durere. Puteți face exerciții
de relaxare musculară
progresivă, prin încordarea
grupelor principale de mușchi
și relaxarea lor. Încordați
cât de tare puteți gambele,
mențineți câteva secunde
apoi relaxați, treceți apoi la
pulpele picioarelor, abdomen,
umeri, brațe, antebrațe,

pumni, gât, obraji, ochi și
frunte, bucurându-vă de
starea de relaxare care duce
uneori chiar la adormire, fiind
eficient și în cazul trezirilor
nocturne.
3. Meditația are efect
benefic asupra minții, dar și
asupra corpului, reducând,
de exemplu, senzațiile de
durere produse de migrene,
fibromialgie sau sindromul
colonului iritabil.
4. Folosiți puterea imaginației
pentru a vă transpune
într-un loc relaxant și plăcut.
Vizualizați spațiul ales,
detaliile, culorile, ascultați
sunetele, simțiți textura
lucrurilor și starea de spirit
pe care o aveți în această
călătorie interioară. Aceeași
putere cu care vă faceți griji și
scenarii negative, imaginația,
poate fi folosită pentru a
vă relaxa și a vă încărca cu
energie.
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Plante antialergice
Captalanul (Petasites Hybridus)

Flora spontană deţine o serie de specii cu valenţe binefăcătoare în patologia
aparatului respirator şi în funcţionarea sistemului imunitar, iar captalanul
este una dintre ele, fiind specifică zonelor umede de pe malul lacurilor şi
râurilor de deal şi munte.
De la captalan se utilizează
rădăcinile, frunzele rotunde,
de mari dimensiuni şi florile,
mov-roz, mici, ce înfloresc
primăvara, în diferite
preparate cu scop terapeutic.
Acestea conţin săruri
minerale, inulină, tanini,
rezină, mucilagii şi uleiuri
volatile, cu rol antispasmodic,
vermifug, diuretic şi
cicatrizant. În plus, planta
conţine petasină, un produs
fitochimic cu efecte neurosedative, fiind utilizat încă din
antichitate.

în timpul episoadelor de
alergie sezonieră, permiţând
o respiraţie mai uşoară
şi o mai bună oxigenare a
organismului.

Captalanul – remediu
natural pentru alergii

Aşadar, captalanul este
utilizat ca reglator al
tensiunii arteriale şi
calmant nervos, în
special în cazul
episoadelor de
anxietate, atacuri
de panică şi
insomnie, ca
antiinflamator
în ameliorarea
simptomelor
respiratorii, a
durerilor cauzate
de artrită, migrene
şi nevralgii sau
în febră şi tuse.
Extern, captalanul
poate fi folosit în
tratarea anumitor plăgi şi
inflamaţii cutanate.

Extractul din frunze de
captalan poate ameliora
simptomele rinitei alergice şi
pe cele ale astmului bronşic
datorită acţiunii de inhibare a
leucotrienelor. Leucotrienele
sunt substanţe ce conduc la
contracţia muşchilor netezi
şi fac parte din răspunsul
imun, fiind implicate în
procesul inflamator ce creşte
permeabilitatea capilarelor
sangvine.
În cazul persoanelor
alergice sau cu astm
bronşic, leucotrienele atrag
producţia de histamină
care determină reacţiile
inflamatorii ale pasajelor
nazale şi bronhiilor. Extractul
de captalan funcţionează prin
eliberarea pasajelor nazale,

Alte indicaţii terapeutice
ale captalanului

Efectele vasodilatatoare,
expectorante, neuro-sedative,
diuretice, antispastice,
antiinflamatoare şi
cicatrizante ale diferitelor
părţi ale plantei au determinat
multiple utilizări încă din cele
mai vechi timpuri.

termen lung. Planta conţine
alcaloizi pirolizidinici,
toxici pentru animale. Însă
şi oamenii pot fi afectaţi.
Anumite medicamente
pentru afecţiuni hepatice pot
intensifica efectele toxice ale
plantei.
Discutaţi cu medicul sau
farmacistul înainte de
utilizare.

Riscuri şi interacţiuni

Captalanul este contraindicat
gravidelor şi utilizării pe
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Măsuri
pentru scăderea
hipertensiunii
arteriale

Tensiunea arterială (TA) reprezintă un bun indicator al stării de sănătate
a inimii, indicând presiunea în artere la încordarea și relaxarea mușchilor
acesteia. Limita valorilor normale se consideră a fi 120 cu 80 mm/Hg.
Așadar, atunci când se trece peste acest nivel, este recomandată apelarea
la medic. Cu cât TA este mai ridicată, cu atât crește riscul de infarct
miocardic și accident vascular cerebral.
Iată câteva măsuri pe care
le puteți lua pentru a scădea
hipertensiunea arterială:

1. Urmaţi o alimentație
sănătoasă.

Includeți cereale integrale,
fructe, legume, nuci, carne
slabă și lactate cu conținut
scăzut de grăsime. Evitați
zaharurile, carnea grasă și
reduceți consumul de sare.

2. Pierdeți câteva din
acele kilograme în plus.

Acest lucru va avea ca efect
scăderea TA și va reduce
presiunea asupra coloanei.

3. Mențineți un stil de viață activ.
Atunci când practicați
cel puțin 150 de minute
de mișcare susținută pe
săptămână, puteți beneficia
nu doar de scăderea tensiunii
ci și de flexibilitate sporită și
pierdere în greutate. Încercați
mersul rapid, înotul, mersul
pe bicicletă, dansul. Chiar şi
orice activitate din interiorul
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sau din jurul casei, care vă
antrenează plămânii și inima,
poate fi utilă.

4. Potasiu, potasiu!

Includeți în alimentație,
în mod regulat, bananele,
portocalele, spanacul, roșiile,
cartofii dulci sau iaurtul.

5. Mai puţină sare.

Reduceţi consumul de sodiu,
citind etichetele produselor
alimentare şi înlocuind sarea
cu lămâie şi mirodenii.

6. Mențineți stresul sub
control.

Înlocuiți comportamentele
nesănătoase din timpul
perioadelor stresante
(consumul de alcool sau
cofeină, fumatul excesiv,
mâncatul haotic) cu unele
pozitive din punct de vedere
fizic și psihic, precum meditația
de tip mindful, exercițiile de
respirație sau activitățile
orientate către relaxare și
dezvoltarea pasiunilor.

7. Mențineți programul de
odihnă.

Somnul este esențial pentru
refacerea organismului,
iar TA scade atunci când vă
odihniți. Persoanelor adulte li
se recomandă 7 ore de somn/
noapte. Insomniile necesită
intervenţii prompte precum:
evitarea expunerii la lumina
ecranelor înainte de culcare,
renunțarea la pauzele
de somn în timpul zilei,
introducerea unor practici
relaxante înainte de culcare.

8. Monitorizați evoluția TA.
Pentru a putea verifica
eficiența măsurilor pe care le
aplicați, măsurați regulat TA.

9. Nu neglijați problemele
de sănătate.

Diabetul netratat, colesterolul
mărit, probleme legate de
funcționarea glandei tiroide
sau chiar apneea în somn pot
avea ca efect hipertensiunea
arterială.
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Seboradin FitoCell

Forța celulelor stem în lupta cu căderea prematură a părului
Păr slab, cu tendință de cădere ce
necesită întărire și hrănire?
Gama Seboradin FitoCell cu celule stem
vegetale PhytoCellTecTM Malus
Domestica întârzie procesul de
îmbătrânire a firului de păr și stimulează
regenerarea acestuia.
Părul devine puternic și strălucitor,
mai rezistent la deteriorare, mai ușor
de pieptănat, iar căderea acestuia
se diminuează vizibil.

CELULELE STEM
VEGETALE COMBAT
CĂDEREA PREMATURĂ
A PĂRULUI

Celulele stem sunt singurul
tip de celulă care are
capacitatea de a se reînnoi.
Testele științifice au
demonstrat că tratamentul
cu Seboradin FitoCell reduce
căderea părului și îl întărește,
oferindu-i mai multă
elasticitate, strălucire și forță.
Provenite din măr elvețian,
acestea prelungesc faza
anagenă - de creștere
- a părului, hrănesc și
regenerează celulele stem din
folicul și îl ajută să crească
mai repede.

TRATAMENT COMPLEX AL
SCALPULUI ȘI PĂRULUI

Un scalp sănătos este esențial
pentru un păr puternic

și bogat. Ancora părului,
rădăcina, are nevoie de o bază
solidă, iar formula Seboradin
FitoCell conține un mix unic
de ingrediente. Vitaminele B3
și B6 stimulează circulația
sângelui și intensifică
procesul de creștere a
părului, împreună cu biotina
- vitamina H - care are și rol
de filtru UV natural. Extractul
de lemn dulce și cicoare
calmează iritația scalpului, pe
când extractul de alge roșii,
bogat în calciu, magneziu,
fier și zinc oferă strălucire,
elasticitate și forță părului,
până la vârfuri.
Specialiștii Seboradin
recomandă utilizarea rutinei
complete. Șamponul are
rolul de a curăța cu blândețe
scalpul și de a acționa ca o
bază pentru mască. Masajul
scalpului va îmbunătăți

circulația sângelui și va face
ca substanțele active să
hrănească și să fortifieze
foliculii de păr. Șamponul
trebuie să acționeze pentru 5
minute, apoi se clătește și se
repetă procedura.
Recomandat în tratamentul
tuturor tipurilor de păr, serul
cu celule stem vegetale
PhytoCellTecTM Malus
Domestica se aplică în
fiecare seară, minimum 3
luni, pentru rezultate vizibile.
* Eficacitatea întregului
tratament a fost confirmată
de un laborator de testare
independent, fiind testat pe un
grup de 200 de persoane.
www.seboradin.ro
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Modificări cutanate
în timpul sarcinii

În timpul sarcinii, corpul unei femei experimentează extrem de multe
modificări, atât hormonale, cât şi fiziologice. Pielea este martoră şi reflectă
aceste modificări, devenind mai elastică, mai luminoasă, în acelaşi timp mai
sensibilă şi mai predispusă către acnee, pete pigmentare, vergeturi şi alte
manifestări cutanate.
Modificări pigmentare

Petele pigmentare sunt
frecvente în timpul sarcinii,
fiind cauzate de schimbările
hormonale. Producţia
crescută de hormoni feminini
conduc la eliberarea de
pigmenţi de melanină, de
culoare închisă.
Pigmentările pot apărea sub
forma unei linii uşor mai
închise la culoare (linea nigra)
ce traversează abdomenul de
la torace, până la osul pubian
şi va dispărea la aproximativ
3-4 săptămâni după naştere,
sau sub forma unor pete de
culoare brună ce apar pe faţă
(cloasma gravidica).
Cloasma se poate estompa
la un timp după naştere,
însă există cazuri de
reapariţie sau persistenţă.
Cloasma persistentă
sau nedeterminată
de sarcină poartă
denumirea de melasmă
şi este favorizată de
expunerea la soare,
predispoziţia genetică,
tratamente cosmetice
sau chiar tulburări
hormonale.
Datorită eliberării de
melanină, pielea sânilor,
areolele mamare, aluniţele
sau alte semne cutanate
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se vor pigmenta mai mult,
însă această colorare se va
estompa în timp. Chiar şi
părul poate deveni mai închis
la culoare şi mai bogat, după
naştere acesta revenind la
normal.

Sensibilitate cutanată

Pielea devine mai sensibilă,
atât la radiaţiile solare, cât
şi la texturi ale hainelor.
Este extrem de important ca
femeile gravide să utilizeze
soluţii cu factor de protecţie
solară de minimum SPF
30 şi să evite expunerea
îndelungată la soare. De
asemenea, protejarea
ochilor, a feţei şi a umerilor
cu o pălărie cu boruri largi şi

ochelari de soare contribuie la
evitarea arsurilor solare şi a
pigmentării nedorite.
Iritaţiile cutanate,
mâncărimea şi acneea pot
deveni un factor de stres. O
îngrijire blândă, cu geluri de
duş special concepute pentru
gravide şi loţiuni adaptate
fiecăruit tip de piele pot
ameliora simptomele.

Vergeturi

Hormonii produşi în timpul
sarcinii determină o
elasticitate crescută a pielii.
Datorită creşterii prea rapide
a abdomenului şi acumulării
de kilograme în plus,
stratul cutanat superficial
poate ceda, apărând astfel
vergeturile. Acestea pot fi
vizibile pe abdomen, sâni,
şolduri şi coapse, în special în
trimestrul trei de sarcină.
Vergeturile nu sunt
dureroase şi nici nu
reprezintă un risc
pentru sănătate.
La început, sunt de
culoare rozalie, însă
cu timpul devin albsidefii. Îngrijirea pielii
sensibile cu creme
emoliente va contribui
la o bună hidratare şi la
menţinerea elasticităţii
cutanate.

ALIMENTAȚIE

Alimentele
ideale pentru
slăbit

Pierderea în greutate poate fi susţinută şi prin
consumul unor alimente hrănitoare şi delicioase.
Alături de o dietă hipocalorică, important este ca
alimentele să fie bogate în fibre, în ingrediente ce
stimulează metabolismul şi să existe o hidratare
optimă a organismului.
Alimentele bogate în fibre

sunt esenţiale în procesul de
slăbire, întrucât se digeră
mai lent, confer saţietate şi
întârzie senzaţia de foame.
Acestea sunt:
- Leguminoasele: fasole,
linte şi năut - sunt o sursă
importantă de proteine
vegetale, ajutând la scăderea
nivelului de colesterol în
sânge şi a hipertensiunii
arteriale;
- Cerealele integrale au un
rol în menţinerea sănătăţii
microbiomului intestinal;
- Nuci, migdale, fistic şi
susan: sunt bogate în fibre,
calciu, magneziu, Omega 3 şi
6, şi constituie o soluţie ideală
de gustare între mese;
- Cruciferele şi legumele cu
frunze verzi conţin calciu,
fier, potasiu, seleniu şi zinc,
vitaminele A, B, C şi K, acid
folic şi fibre. Sunt alimente
esenţiale pentru funcţionarea
sistemului cardiovascular,
a celui imunitar și pentru
scăderea riscului de
dezvoltare a diferitelor
tipuri de cancer, datorită
proprietăţilor antiinflamatorii
ale compuşilor fitochimici.

Alimente fermentate: varza
murată, varza kimchi, kefirul,
kombutcha şi alte băuturi
fermentate sunt bogate în
vitamina C şi probiotice care
susţin sănătatea sistemului
digestiv şi procesul de ardere
al grăsimilor.

Fructe: mere, afine,
zmeură, coacăze, grapefruit,
consumate întregi au un
aport important de fibre,
vitamine, minerale şi apă, cu
rol antioxidant, de scădere
a nivelului de colesterol,
trigliceride şi zahăr din sânge.
Lichide: supă de legume,
ceai verde/oolong şi apă –
ajută la menţinerea unui nivel
optim de hidratare, având un
aport important de electroliţi,
substanţe antioxidante şi
antiinflamatoare, ce susţin
sănătatea sistemului
cardiovascular şi procesele de
detoxifiere.
Alimente bogate în
proteine şi acizi graşi
esenţiali: iaurt, ouă,

şi de măsline şi peştele gras
furnizează necesarul de
proteine pentru menţinerea
masei musculare, grăsimi
mononesaturate, antioxidanţi
şi acizi graşi Omega 3 şi
Omega 6, importanţi pentru
sănătatea inimii, a creierului
şi a pielii.

Mirodenii care stimulează
metabolismul: scorţişoară,
ghimbir, piper negru, ardei
iute şi usturoi. Preparatele
simple devin mai gustoase
asezonate cu mirodenii
antiinflamatorii, ce scad
nivelul glicemic şi lipidic
din sânge şi susţin sistemul
imunitar.

Ciocolata amăruie cu

minimum 70% cacao,
bogată în flavonoizi cu rol
antioxidant şi antidiabetic,
induce saţietatea şi constituie
un dulce sănătos, ce susţine
procesul de ardere al
grăsimilor.

avocado, uleiul de avocado
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Despre alimentele
congelate

Congelarea este cel mai facil şi sigur mod de conservare, pe termen scurt şi
mediu, a alimentelor. Aproape orice tip de aliment, crud sau preparat termic,
se pretează la a fi congelat, mai puţin sosurile pe bază de smântână, orezul,
cartofii fierţi şi legumele cu conţinut mare de apă.

Avantajele congelării
alimentelor

Probabil unul dintre cele
mai vechi moduri de
păstrare a alimentelor
nealterate, congelarea este
rapidă, uşor de realizat
şi nu necesită prea multe
instrumente. Congelarea
previne multiplicarea
microorganismelor şi
încetineşte activitatea
enzimelor responsabile
pentru stricarea alimentelor.
Procesul de congelare
industrială a fructelor

50

şi legumelor presupune
recoltarea acestora şi
congelarea rapidă, respectiv
opărirea şi congelarea
rapidă, pentru inactivarea
enzimelor şi a drojdiilor ce
pot acţiona în continuare
asupra acestora, chiar şi
în perioada în care sunt
îngheţate.
Aceste procese conduc
la pierderea unei
cantităţi extrem de
mici de nutrienţi, uneori
chiar mai mici decât
în procesul de punere
în vânzare în magazine.
Carnea congelată nu
suferă pierderi de vitamine
și minerale, deoarece
proteinele, mineralele,
vitaminele A și D nu sunt
afectate de îngheț, în ciuda
unor mituri despre pierderea
nutrienţilor prin congelare.

Riscurile şi dezavantajele
congelării

Există o serie de riscuri ale
procesului de congelare,
de la schimbarea culorii
alimentelor, în special la
fructe, spre maroniu, până
la alterarea gustului, spre
rânced, la carnea crudă sau
gătită. Aceste modificări se
datorează oxidării alimentelor,
respectiv a grăsimii din carne,
prin contact cu aerul.
Se recomandă eliminarea
aerului din recipientele sau

pungile de congelare, pentru
evitarea oxidării şi congelarea
alimentelor în recipiente
individuale, bine etanşeizate.
Paraziţii şi unele micotoxine
nu se distrug prin congelare,
aşadar este necesară achiziţia
de alimente proaspete şi
manipularea lor cu atenţie,
atât înainte de îngheţ, cât şi
după dezgheţ.

Ce şi cât se poate ţine în
congelator

Procesul congelării trebuie
realizat rapid după recoltare,
tranşare sau prepararea
şi răcirea alimentelor, la o
temperatură optimă de -18°C.
Se pot păstra în condiţii
optime la congelator: fructe
şi legume, pentru până la
8-12 luni, carne proaspătă
sau preparată termic, pentru
până la 6 luni, aluaturi sau
pâine, pentru maxim 2-3
luni. Cu cât congelatorul este
deschis mai des, cu atât este
recomandat ca alimentele să
fie consumate mai rapid.

Reguli de decongelare

Decongelarea se va realiza
în frigider, pe parcursul
nopţii, iar prepararea
alimentelor se va realiza doar
după decongelarea totală.
Nu recongelaţi alimente
dezgheţate.
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Varza murată
reduce riscul de
cancer de colon
Varza murată, un aliment nelipsit al multor culturi din întreaga lume, fie
preparată în casă, fie cumpărată, este consumată cu mare plăcere de
generaţii întregi datorită gustului său sărat-acrişor şi aromei specifice.
Însă varza murată are o serie de beneficii pentru sănătate, care o pot face
mai atractivă, chiar şi pentru cei care încă ezită.
Beneficiile verzei murate

Murarea verzei presupune
păstrarea sa în contact cu
bacteriile prezente în mod
natural pe frunzele sale,
sare, apă şi alte ingrediente,
pentru o perioadă de cel
puţin 6 săptămâni. În acest
timp, microorganismele
consumă zahărul din varză
şi contribuie la fermentarea
sa şi la crearea unui mediu
favorabil pentru dezvoltarea
probioticelor. Probioticele
sunt bacterii ce susţin
sănătatea sistemului
digestiv şi cresc capacitatea
intestinului de a absorbi
vitaminele şi mineralele din
alimente. Fermentarea verzei
creşte conţinutul de sodiu,
un element ce trebuie luat în
considerare în cazul dietelor
sărace în sare.
O porţie de 100 de grame
de varză murată asigură
până la 30% din doza zilnică
recomandată (DZR) de
vitamina C, între 10% şi
15% - vitamina K, 6% - folat,
acizi graşi Omega 3 şi 6,8%
- fier, 10% - cupru, fibre dar
şi aproape 30% din DZR de
sodiu.

Cei mai importanţi compuşi
din varza murată sunt
antioxidanţii de tipul
vitaminei C, compuşii cu
sulf şi alţi polifenoli care
contribuie la scăderea
riscului de dezvoltare
a celulelor canceroase.
Cercetătorii au observat că
aceste substanţe din varza
crudă, care se menţin şi în
varza murată, previn mutațiile
celulare și evoluţia celulelor
maligne.
Procesul de fermentare
creează, la rândul său,
compuși vegetali particulari
care suprimă creșterea
celulelor precanceroase,
protejând împotriva
cancerului de colon, de sân
sau de prostată.
Probioticele existente în
cantitate mare în varza
murată susţin sănătatea
microbiomului intestinal
şi funcţionarea normală a
sistemului imunitar, protejând,
astfel, alături de vitamina
C, organismul împotriva
infecţiilor. Probioticele
hrănesc bacteriile bune
de la nivelul intestinului,
limitând dezvoltarea

microorganismelor nocive şi
susţinând o digestie normală.
În plus, studiile au demonstrat
că sănătatea tractului digestiv
se află în legătură directă cu
echilibrul mental, conducând
la o rezistenţă crescută la
stres şi la o bună sănătate a
creierului.
Fibrele, vitamina K şi acizii
graşi esenţiali prezenţi în
varza murată contribuie
la menţinerea sănătăţii
sistemului cardiovascular,
prin scăderea nivelului de
colesterol, a hipertensiunii
arteriale şi a riscului de
ateroscleroză. În plus, fibrele
ajută la scăderea în greutate.
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Ceaiul verde
şi longevitatea

Consumul de ceai verde îşi are rădăcinile în cultura de aproape 2000 de ani
a popoarelor din China şi Japonia, unde există chiar o ceremonie a servirii
ceaiului verde. Atmosfera calmă, liniştea şi relaxarea ce învăluie această
tradiţie contribuie, cu siguranţă, la crearea unei stări mentale şi fiziologice
care potenţează efectele ceaiului verde asupra organismului.
Beneficiile consumului de
ceai verde
Ceaiul verde este un produs
oxidat al plantei de ceai
Camellia Sinensis, originară
din China, din care se
realizează şi celelalte tipuri
de ceai, cu grade diferite de
oxidare: ceaiul alb, galben
şi negru. Ceaiul roşu sau
Rooibos provine dintr-un
arbust specific continentului
Africa.

Gradul de oxidare al frunzelor
de Camellia Sinensis
din ceaiul verde permite
păstrarea unui nivel ridicat
de polifenoli, difuzaţi în apa
ce nu trebuie să depăşească
80°C, la infuzare. Alături de
compuşi precum L-teanină,
catehine, minerale, polifenolii
un puternic efect antioxidant
şi antiinflamator:
- susţin funcţionarea normală
a sistemului cardiovascular,
prin relaxarea şi dilatarea
vaselor sangvine, alături de
scăderea colesterolului;
- previn degradarea neuronală
la nivelul creierului;
- contribuie la scăderea
riscului de dezvoltare a
anumitor tipuri de cancer, prin
protecţia conferită împotriva
stresului oxidativ;
- pot preveni apariţia
diabetului de tip 2, datorită
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capacităţii de a reduce nivelul
de zahăr din sânge şi de a
îmbunătăţi sensibilitatea la
insulină.

Longevitate şi risc redus
de boli cardiovasculare

Un studiu desfăşurat în
China pe o populaţie de
peste 100.000 de persoane
şi o perioadă de aproximativ
7 ani a descoperit că un
consum regulat de ceai
verde, de două-trei ori pe
săptămână, contribuie la o
speranţă de viaţă mai lungă
şi un risc redus de boli
cardiovasculare. Rezultatele
studiului, publicate în Revista
Europeană pentru Cardiologie
Preventivă, atestă faptul că
participanţii care consumă
ceai verde constant, timp
îndelungat, au prezentat un
risc cu până la 56% (cu
o medie de 22%)
mai mic de a
dezvolta boli
cardiace
fatale
şi

accident vascular cerebral
faţă de grupul de control, din
care fac parte cei care nu
consumă ceai verde regulat.
De asemenea, riscul de
moarte din cauze fiziologice
este mai scăzut cu până la
29% (şi o medie de 15%) la
primul grup, faţă de ce de-al
doilea.
Limitele studiului rezidă în
diferenţele de cultură între
asiatici şi europeni sau alte
popoare, obiceiuri de consum
al ceaiului verde, dietă,
mişcare fizică, toate acestea
putând influenţa efectul
acestui aliment în rândul
populaţiei generale.
De asemenea, consumul
constant este esențial, efectul
polifenolilor în organism fiind
de scurtă durată.
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Alimentele
mucegăite
Riscurile pentru sănătate

Frecvent se întâmplă să depozităm
alimentele în medii şi moduri improprii
sau să cumpărăm cantităţi mai mari decât
putem consuma într-un timp optim. Aceste
comportamente conduc la alterarea şi chiar
mucegăirea alimentelor. În ce condiţii le mai putem
consuma şi ce riscuri prezintă pentru sănătate?
Mucegăirea alimentelor

Alimentele mucegăiesc
atunci când sunt depozitate
necorespunzător, în medii
umede şi fără posibilitate de
aerisire, la temperaturi mai
înalte, însă chiar şi în frigider,
la 3-5°C. Mucegaiul este un tip
de ciupercă ce se multiplică
prin spori, transportaţi de
aer, apă şi insecte. Rădăcinile
pătrund adânc în alimentul
infestat, chiar dacă acest
lucru nu se poate observa cu
ochiul liber. De asemenea,
alimentele mucegăite conţin
şi o serie de bacterii nocive
ce se multiplică împreună cu
mucegaiul.

Mucegai şi aflatoxine
- riscuri

Mucegaiul poate provoca
reacţii alergice respiratorii,
ce pot degenera spre astm,
în funcţie de predispoziţii şi
durata expunerii. Anumite
tipuri de mucegaiuri produc
micotoxine, substanțe
otrăvitoare pentru organismul
animal şi uman, regăsite în
culturile de cereale, legume
şi arahide. Micotoxinele se pot
dezvolta şi pe țelină, suc de

struguri, mere dar şi pe alte
alimente.
Cele mai cunoscute sunt
aflatoxinele, cancerigene,
extrem de dificil de eliminat
din alimente, care afectează
atât animalele, cât şi oamenii.
Aflatoxinele nu se distrug prin
tratamente termice şi rămân
în organism, fiind doar parţial
eliminate prin procesele de
excreţie.
Prevenirea intoxicaţiei cu
aflatoxine este una dintre
cele mai provocatoare
probleme de toxicologie din
prezent, comparabilă cu cea a
pesticidelor.

Alimente mucegăite sigure
pentru consum
Alimentele care, în timpul
producţiei, sunt expuse
controlat la mucegaiuri sunt
sigure pentru consum: brânza
Roquefort, Gorgonzola,
Stilton, Brie sau Camambert
şi salamuri, îmbrăcate în
mucegai protector.
Alimentele tari precum
morcovii, varza şi ardeii,
brânza maturată, carnea

crud-uscată
care mucegăiesc
în frigider pot fi consumate
după îndepărtarea zonei
mucegăite, plus minim 2
centimetri împrejur. Fructele,
legumele moi, produsele
lactate şi alimentele
preparate termic se vor
arunca dacă au fost atacate de
mucegai. Nu le mirosiţi.

Măsuri necesare şi
depozitarea corectă a
alimentelor

Cumpăraţi alimente proaspete
în cantităţi mici. Depozitaţi-le
în frigider sau pe balcon în
anotimpul rece, neînghesuite.
Păstraţi alimentele preparate
termic acoperite, la frigider,
cel mult 3 zile. Curăţaţi
frigiderul şi cutia de legume
cu soluţie din apă şi săpun
lichid o dată la 2-3 luni sau
imediat după ce aţi observat
alimente mucegăite. Sporii
de mucegai se împrăştie
foarte uşor pe suprafeţele din
apropiere.
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Dansul previne
îmbătrânirea
creierului
Dansul este o formă de activitate fizică
plăcută, ce poate fi desfăşurată în
societate, în doi sau în intimitatea propriei
locuinţe. Acesta implică abilităţile motorii,
cognitive, de situare în spaţiu, dar şi
emoţionale ale individului, evoluând de la
formele ritualice practicate de mii de ani,
până la cele artistice şi de recreere.
Beneficiile dansului

Mişcarea prin dans implică
toate grupele de muşchi, fiind
recunoscut ca activitate fizică.
De aceea, dansul:
- tonifică musculatura,
contribuie la menţinerea unei
posturi corecte a corpului
şi la un simţ mai bun al
echilibrului, reducând riscul
de accidente prin cădere;
- îmbunătăţeşte flexibilitatea
ligamentelor şi a articulaţiilor;
- dansul aerobic şi Zumba
susţin scăderea în greutate
atunci când sunt practicate
de cel puţin două ori pe
săptămână;
- induce o stare de bine prin
eliberarea de serotonină,
hormon responsabil pentru
crearea unei bune dispoziţii,
reducând, astfel stresul şi
riscul de depresie;
- îmbunătăţeşte sănătatea
inimii şi riscul de boli
cardiovasculare;
- creează un mediu bun
pentru conexiune socială;
- în cazul copiilor, dansul
poate îmbunătăţi funcţiile

58

cerebrale şi contribuie la
dezvoltarea armonioasă a
corpului.

Dansează pentru creier

Cercetările realizate în
rândul profesioniştilor şi al
persoanelor ce dansează
de plăcere, au relevat
date interesante despre
capacitatea dansului de
a influenţa dezvoltarea
creierului şi de a îmbunătăţi
funcţiile cerebrale. S-a
observat, aşadar, că dansul
practicat în mod constant,
pe termen lung, poate
reduce riscul de dezvoltare
a demenţei cerebrale şi
a altor forme de declin
cognitiv la vârste înaintate.
Aceasta deoarece învăţărea
mişcărilor, a posturii şi a
paşilor, nevoia de adaptare la
noile solicitări şi interacţiunea
socială stimulează memoria şi
activează neuroplasticitatea.
Terapia prin dans se bazează
pe proiectarea sa ca formă de
expresie şi comunicare prin

mişcare,
în cadrul
căreia corpul, mintea şi
sufletul sunt interconectate.
Astfel, persoanele care
practică dans în mod constant
pot beneficia de această
formă de tratament alternativ,
recomandat în ameliorarea
simptomelor unor afecţiuni
neurologice şi neuromotorii
precum depresie,
schizofrenie, boala Alzheimer,
respectiv boala Parkinson.
Dansul se poate practica în
locuri special amenajate sau
acasă. Oriunde aţi fi, dansaţi
aşa cum simţiţi. Este un mod
distractiv de a vă menține
în formă creierul, inima şi
corpul!

Uită de colici!

Administrare
ușoară
și măsurare
corectă

Calmează colicile bebelușilor
Calmează crampele abdominale
Ajută la eliminarea gazelor
Aromă de portocală
Pipetă din plastic ușor de folosit
NU conține zahăr, alcool, coloranți

Infacol este un dispozitiv medical.Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
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Cum ne protejăm
când facem sport?
Activitatea fizică poate fi uşoară spre moderată, precum
mersul, plimbările cu bicicleta, dansul şi chiar
grădinăritul. Însă, dacă doriţi să începeţi sau să
reveniţi la un program susţinut de exerciţii
fizice intense, cu scopul de a slăbi sau pentru
a vă pregăti pentru un concurs sportiv,
sunt necesare câteva etape în prevenţia
accidentărilor şi asigurarea unei
recuperări uşoare.
De asemenea, în cazul în
care suferiţi de afecţiuni
cronice, este recomandată o
discuţie cu medicul înainte
de a demara astfel de
antrenamente.
1. Efectuaţi 5-10 minute de
exerciţii de rotiri ale capului
şi membrelor, întinderi, mers
şi alergare uşoară înainte
şi după activitatea sportivă,
pentru încălzirea musculaturii
şi, respectiv, relaxare.
2. Începeţi sau reluaţi
activitatea sportivă pe niveluri
de dificultate: de la uşor, la
moderat şi dificil, însă gradual
şi permiteţi corpului să se
obişnuiască lent cu fiecare
dintre acestea.
3. Utilizaţi o tehnică potrivită
fiecărui tip de activitate
fizică, urmărind cu atenţie
instructorul sau tutoriale web.
4. Există sporturi ce pun
presiune mai mare pe anumite
grupe de muşchi şi articulaţii.
Pentru a evita întinderile
şi durerile musculare şi
afectarea articulaţiilor,
alternaţi mai multe tipuri de

sport şi exerciţii fizice.
5. Hidrataţi-vă cu apă
sau băuturi speciale
pentru sportivi, mai
ales în timpul pregătirilor
intense pentru concursuri.
6. Ascultaţi-vă corpul!
Luaţi pauze oricând vă
simţiţi obosiţi, aveţi dureri
musculare sau vă simţiţi rău.
Dacă activitatea sportivă este
prea intensă, reduceţi gradul
de dificultate sau greutăţile cu
care lucraţi.
7. Exersaţi în medii bine
aerisite şi răcoroase. Vara, cel
mai bine este să faceţi sport
dimineaţa, iar la interior este
necesară o bună ventilaţie.
8. Alegeţi un echipament
adecvat temperaturii
exterioare, lejer, încălţăminte
comodă cu talpă amortizoare,
mai ales pentru jogging.
9. Permiteţi corpului să se
refacă după un antrenament
cel puţin 48 de ore, timp în
care febra musculară, ce poate
apărea la 12-24 de ore post
antrenament, se va atenua.

Există exerciţii cu grad
ridicat de dificultate şi risc
de accidentări. CrossFit – un
antrenament intens, dar
şi eficace în pierderea în
greutate, abdomene – nu sunt
recomandate în cazul în care
aveţi probleme cu spatele sau
diastazis de drepţi abdominali,
întrucât pun presiune pe
zona lombară şi produc
întinderea ţesutului afectat
de diastazis, ridicarea de
mari greutăţi – poate duce la
accidentări şi pune presiune
pe musculatura abdomenului
şi a spatelui. Acestea trebuie
efectuate sub supravegherea
unui instructor ori doar cu
aprobarea medicului şi după
ce musculatura este foarte
bine antrenată.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Minunea Dunării, la
intrarea în România

Pe o distanţă de aproximativ 130 de kilometri, de la intrarea Dunării în
ţară şi până la Orşova, măiestria cu care fluviul şi-a croit drum prin Munţii
Carpaţi este uluitoare. Sunt celebre Cazanele Mari şi Cazanele Mici, Clisura
Dunării, Chipul lui Decebal, însă pentru a cunoaşte cu adevărat acest areal,
este nevoie de o explorare mai profundă a sa. Să pornim!
Parcursul Dunării şi
obiectivele turistice

Dunărea îşi începe parcursul
prin România în apropierea
localităţii Baziaş, Judeţul
Caraş-Severin, iar șoseaua
care vă poartă fie chiar
pe malul său, fie la
câţiva zeci de metri
distanţă, ajunge în
localitatea Moldova
Veche, în dreptul
căreia bazinul
Dunării începe
să se lărgească.
Aici, fluviul
face loc insulei
Ostrovul Moldova
Veche, un refugiu
pentru animale
sălbatice, accesibil
cu barca. Însă, după
foarte puţin timp, avem
parte de una dintre cele
mai spectaculoase privelişti
ale Defileului Dunării, care
se îngustează mult, iar apa
atinge una dintre cele mai
mari adâncimi ale sale.
În apropiere de malul stâng
se află Stânca Baba Caia, ce
pare că ţâşneşte din apele
Dunării. Ceva mai în faţă,
chiar în zona unde este un
izvor de apă potabilă, este
intrarea către Peştera cu
muscă, locuită încă din
perioada Hallstatt, utilizată
ca punct de observaţie
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asupra Dunării şi fortificată în
perioada medievală. Urme ale

fortificaţiilor sunt încă vizibile.
Pe malul drept, în Serbia,
veţi vedea o impunătoare
cetate medievală, construită
în stâncă şi renovată recent,
Cetatea Golubăţ.
În dreptul localităţii Drencova,
parțial scufundată în apele
Dunării, se află Cetatea
Drencova. A fost construită
la începutul secolului al
XV-lea, pe ruinele unei vechi

cetăţi romane, proprietate a
Ordinului Cavalerilor Teutoni,
iar apoi a familiei lui Iancu
de Hunedoara. Ca cetate
de graniţă, a supravieţuit
atacurilor timp de sute de
ani. Ultimul, însă, i-a
fost fatal: construcţia
hidrocentralei Porţile
de Fier şi inundarea
întregii zone din
amonte. Astfel, a
ajuns şi Cetatea
Drencova pe
jumătate sub
apele fluviului.
25 de kilometri în
aval, în apropierea
comunei Sviniţa,
ne întâmpină o altă
bijuterie, martoră a
lucrărilor aduse cursului
şi fluxului de apă al Dunării,
Cetatea Tricule (trei turnuri,
kule înseamnă turn în limba
turcă). Construită în secolul
al XV-lea cu scop defensiv
împotriva expansiunii turcilor
la nord de Dunăre, pe ceea
ce era atunci o stâncă
deasupra fluvului, cetatea
avea trei turnuri de câte 10
metri înălţime, ce formau un
triunghi şi erau conectate
între ele prin palisade. Doar
două turnuri se mai ridică,
impunătoare, deasupra
nivelului Dunării, cel de-al
treilea, situat mai în larg, fiind

acoperit
total. Atunci
când apa are
un nivel foarte
scăzut, pot fi
ghicite în mâl şi
ruinele celui de-al
treilea turn.
Încă 19 kilometri şi
pătrundem într-unul dintre
cele mai fascinante locuri
traversate de Dunăre:
Cazanele Dunării, formate
din Cazanele Mari şi Cazanele
Mici. Aici, Dunărea pare
că fierbe. De o parte şi de
cealaltă se ridică stâncile
calcaroase ale Munţilor
Carpaţi, ce adăpostesc:
pe malul drept, Chipul lui
Decebal, o statuie în piatră,
ce îl reprezintă pe regele dac,
realizată între anii 1994 şi
2004, având o înălţime de 55
de metri, iar pe malul stâng,
Tabula Traiana – o placă
dăltuită în piatră, realizată de
romani în memoria victoriilor
lui Traian asupra dacilor,
cu aproape 2000 de ani în
urmă. Este singura dintre
cele 10 astfel de tabule ce
au existat pe malul sârbesc,
fiind ridicată cu 30 de metri,
pentru a ajunge peste noul
nivel al Dunării, crescut odată
cu construcţia barajului de
la Porţile de Fier. Se vede
cel mai bine în timpul unei
plimbări cu barca pe Dunăre.
Cu acces atât dinspre drumul
principal, cât şi dinspre
Dunăre, puteţi vizita Peştera
Ponicova, situată înainte de
intrarea în localitatea Dubova.
Peştera Ponicova este cea mai
mare din Defileul Dunării, fiind
uşor accesibilă, însă vizitarea
necesită ghid şi echipament
adecvat. Prezintă mai multe
tipuri de săli şi galerii, locuite
din perioada Hallstatt, în care
au fost descoperite oase de
urs şi de hienă de peşteră.
Şi, dacă tot vă vorbeam despre

stâncile
abrupte prin
care Dunărea şi-a săpat
drumul, tot în zona Cazanelor,
de o parte şi de alta a
comunei Dubova puteţi urca
pe Ciucărul Mare, respectiv
pe Ciucărul Mic, două vârfuri
semeţe, cu trasee marcate şi
puncte de belvedere asupra
întregului areal. Privită de
sus, Dunărea pare că se
pierde printre munţi, iar
peisajul este spectaculos.
Traseul către Ciucărul Mare
porneşte din Dubova, din
dreptul terenului de fotbal
şi durează maximum 2 ore
tur-retur. Traseul spre
Vârful Ciucărul Mic porneşte
de la intrarea în comuna
Dubova, dinspre Drobeta
-Turnu Severin, şi durează
aproximativ 1,5 ore.

Puteţi descoperi aceste
fascinante locuri prin drumeţii
pe munte, cu bicicleta, cu
maşina sau cu barca pe
Dunăre. O excursie de câteva
zile vă va permite să simţiţi
pe deplin atât liniştea, cât
şi chemarea la viaţă şi la
explorări impuse de fluviul
ce curge fie molcom, fie
vertiginos printre munţi.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

Mănăstirea Mraconia,
care ni se dezvăluie
într-un loc ce
pare suspendat
deasupra fluviului,
este mărturie a
fostului lăcaş de
cult, Mănăstirea
Mrăcuna, ce data
încă din secolul al XVlea şi a fost distrusă
cu ocazia construirii
lacului de acumulare
Porţile de Fier. Mănăstirea
a fost construită între anii
1993 şi 2000 şi
este punctul de final al
Defileului Dunării.
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