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DOSAR DE
SĂNĂTATE

Cum să vă protejați
pielea vara
Farmacist șef Mirela Dumitrescu, Farmacia Bryonia, Cernavodă

Protecția solară

Atenție la insecte!

Vara aceasta a debutat
puțin atipic. Vremea a fost
instabilă, cu foarte multe
ploi, iar umiditatea crescută a
favorizat apariția insectelor, în
special a țânțarilor.
Pentru a preîntâmpina
efectele mușcăturilor
trebuie să avem la îndemână
un produs împotriva
înțepăturilor de insecte. În
cazul simptomelor locale
este indicat să spălăm zona
cu apă și săpun. Se poate
aplica o compresa cu gheață
cca 10-15 minute, iar pentru
a calma mâncărimea se
aplică o cremă pe bază de
antihistaminic. În caz de
durere, se poate administra
paracetamol sau ibuprofen.
Dacă apar simptome la
distanță sau generale,
respectiv umflarea feței sau
a gurii, dificultate la vorbire
sau înghițire, amețeală, leșin,
respirație greoaie, întreruptă,
wheezing (șuierat) este
nevoie de consult medical de
urgență.

Desigur ne dorim să
ne bucurăm pe deplin
de vară, de soare și de
toate activitățile pe care
le putem face în sezonul
estival. Indiferent că mergem
la plajă pentru a ne bucura de
mare, ori că alegem muntele
pentru drumeții, să nu uităm
să avem grijă de pielea
noastră. Este importantă
recunoașterea și prevenirea
anumitor patologii ce pot fi
agravate sau declanșate de
expunerea la soare a pielii.
Cea mai importantă măsură
de prevenție este evitarea
expunerii la soare în intervalul
11-16. De asemenea,
trebuie să ne hidratăm
corespunzător, și anume să
consumăm minimum doi litri
de apă, precum și o aplicare
riguroasă a fotoprotecției, cu
cel puțin 20 minute înainte
de expunerea la soare și
reaplicare la 2-3 ore. Nu uitați
de buze, utilizați un balsam
protector cu SPF!

Ce să știi despre arsurile
solare

Arsurile solare apar în
urma expunerii excesive la
radiațiile UV, în special în
orarul nerecomandat dintre
ora 11 și ora 16, precum și de
absența aplicării riguroase
a cremelor de fotoprotecție.
Acestea se caracterizează
prin eritem, creșterea
temperaturii la nivelul
tegumentului, durere, edem.

În cazuri severe pot apărea
deshidratarea, dezechilibrul
hidroelectrolitic, dureri de
cap, confuzie, greață. Este
important să evaluăm corect
gravitatea arsurilor solare și
prezentarea la medic în cazul
formelor mai severe.
În cazul unei arsuri solare, se
recomandă dușuri răcoritoare
sau aplicarea de comprese
reci (fără a se folosi gheața), și
apoi aplicarea loțiunilor postexpunere solară cu rol de
hidratare. A se evita produsele
cu parfum și coloranți. Se pot
administra antiinflamatoare
nesteroidiene (ex.: aspirină
sau ibuprofen).
Pe lângă folosirea corectă a
produselor cu fotoprotecție,
este utilă folosirea măsurilor
fizice de fotoprotecție:
pălării cu boruri largi, șepci,
îmbrăcăminte adecvată.
Să nu uităm că expunerea cu
măsură este cea mai bună
metoda de protecție.
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Problemele
dermatologice
O perspectivă psihosomatică
Diana Amza, Psihoterapeut

Pielea, cel mai mare organ al corpului, este granița semideschisă între sine
și lume. Datorită pielii, fiecare dintre noi poate spune „eu” și poate construi
o reprezentare mentală a spațiului și formei pe care o ocupă. Aici, în zona
delimitării dintre „eu” și non-eu, putem observa schimburile care se produc
în ambele sensuri. La nivel fizic, schimburile țin de eliminarea substanțelor
prin piele (transpirație, abcese) sau de absorbția lor din mediu (prin aplicarea
cremelor, prin expunerea neintenționată la substanțe nocive ș.a.m.d.).
Pielea, ca scut şi oglindă
deopotrivă

La nivel psihologic, pielea
reprezintă granițele
personale, relațiile (locul
interacțiunii cu ceilalți), dar
și oglinda vieții emoționale.
Mintea și corpul sunt
interconectate, iar acest lucru
vă este cunoscut, mai ales
dacă ați roșit sau dacă ați
transpirat măcar o dată într-o
situație stânjenitoare sau
stresantă.
Pielea reprezintă zona de
contact și vulnerabilitatea în
fața celorlalți, ca un scut de
protecție pe care, inconștient,
îl pot amplifica atunci când am
nevoie să mă țin la distanță, sau
care, prin hipersensibilitatea lui,
îmi anunță nevoile de apropiere
și contact. Emoțiile puternice,
stresul sau tulburările
psihologice pot declanșa
sau amplifica problemele
dermatologice, printre
care și acneea, psoriazisul,
pruritul, eczemele, urticaria
sau rozaceea. La rândul lor,
problemele dermatologice pot
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alimenta dificultăți psihologice
legate de imaginea de sine,
anxietate sau depresie.
Persoanele care se confruntă
cu boli dermatologice precum
vitiligo sau psoriazis, sau care
prezintă leziuni și cicatrici în
zone vizibile, pot ajunge să
evite expunerea în public, pot
renunța la diferite activități și
pot suferi din cauza temerii
de a fi judecate, respinse sau
stigmatizate în baza aparenței
lor.
Abordarea recomandată
este una mixtă, medicală
și psihologică. Printre
intervențiile psihologice
practicate în domeniul
dermato-estetic se numără:
grupurile de suport, hipnoza,
biofeedback-ul, meditația,
imageria ghidată, relaxarea
musculară progresivă, terapia
cognitiv-comportamentală
sau alte forme de
psihoterapie.
Cu cât persoana se cunoaște
pe sine mai mult, cu cât poate

gestiona mai eficient emoțiile
și gândurile, atât în perioade
de stres cât și în viața de zi cu
zi, cu atât se va simți mai bine
„în pielea ei”.
Chiar dacă unele boli sau
predispoziții spre boli
dermatologice pot fi moștenite
pe cale genetică, declanșarea
lor poate depinde tocmai
de prezența sau absența
acestor abilități, care
alcătuiesc protecția și puterea
interioară, psihologică, fără a
mai fi nevoie de mobilizarea
organismului pentru a rezolva
conflictele interioare.

DOSAR DE
SĂNĂTATE

Sănătatea
pielii şi
stilul de
viaţă

Transformările cutanate sunt influenţate atât de factori interni, precum
activitatea hormonală, sarcina, înaintarea în vârstă, cât şi externi, ca
mediul de lucru şi nivelul de stres al activităţilor cotidiene, obiceiurile
alimentare şi de îngrijire.
Menţineţi pielea sănătoasă şi
luminoasă cât mai mult timp,
cu obiceiuri zilnice pe care le
puteţi urma.
1. Consumaţi alimente
benefice pentru piele, bogate
în antioxidanţi (vitaminele
A, C şi E), fitonutrienţi
antiinflamatori (polifenoli,
catechine, beta-caroteni),
acizi graşi esenţiali Omega
3 şi Omega 6, prebiotice şi
probiotice. Acestea sprijină
producţia de colagen, care
menţine elasticitatea pielii,
scad inflamaţia şi bolile
asociate şi susţin echilibrul
microbiomului cutanat.
2. Renunţati la fumat,
activ şi pasiv deopotrivă!
Substanţele din fumul de
tutun îmbătrânesc pielea,
îngustează vasele sangvine,
reducând fluxul de sânge,
de oxigen şi de substanţe
nutritive către piele. În plus,
fumatul determină formarea
de riduri faciale inestetice.
3. Reduceţi consumul de
alcool, zahăr şi carbohidraţi

procesaţi, aceştia fiind
o cauză a proceselor
inflamatorii ale pielii şi a
afecţiunilor cutanate, dar şi a
cancerului de piele.

şi tamponaţi-vă uşor cu
prosopul, în loc să vă ştergeţi
viguros. În încăperile cu aer
uscat, utilizaţi un vaporizator,
pentru umidificarea aerului.

4. Gestionaţi stresul,
pentru reducerea riscului
de apariţie sau agravare a
acneei, iritaţiilor şi eczemelor
cutanate. Învăţaţi şi aplicaţi
tehnici de respiraţie
diafragmatică, yoga sau tai
chi, pentru un mai bun control
al stărilor emoţionale.

8. Utilizaţi creme cu
fotoprotecţie, pentru faţă
şi zonele de piele expuse,
chiar dacă cerul este înnorat.
Loţiunile cu SPF 30 sunt
potrivite pentru orice tip de
piele, însă persoanele cu
pielea foarte deschisă la
culoare sau cu multe aluniţe
ar trebui să apeleze la cele cu
un factor de protecţie de SPF
50, pentru evitarea arsurilor
solare, care afectează bariera
protectoare cutanată, cresc
riscul de cancer de piele şi
fotoîmbătrânirea.

5. Dormiţi minimum 7 ore
pe noapte, pentru a susţine
procesul regenerator al pielii.
6. Hidrataţi-vă suficient cu
apă, ceaiuri, supe calde de
legume, în funcţie de nivelul
de activitate din timpul zilei.
7. Hidrataţi-vă corect pielea.
Utilizaţi loţiuni special create
pentru tipul dumneavoastră
de piele, atât pe faţă, după
demachiere, cât şi pe corp,
după duş. Spălaţi-vă cu apă
caldă, în detrimentul celei
fierbinţi, care usucă pielea

9. Trataţi-vă pielea cu
blândeţe, utilizând apă
micelară pentru demachiere
în fiecare seară, geluri
de curăţare fără săpun,
creme şi tratamente
cosmetice adecvate tipului
dumneavoastră de piele.
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Îndepărtați insectele
cu ajutorul plantelor
Serile de vară în natură pot deveni amintiri plăcute şi fără a fi necesar să
vă daţi cu un strat gros de substanţe necunoscute pe piele. Puteţi uita de
înţepăturile de țânţari, de purici şi de musculiţele supărătoare cu ajutorul
plantelor aromatice, utilizate corect.
Nu este suficient să plantaţi
lavandă sau mentă în grădină
ori în balcon, ci să utilizaţi
aceste plante, şi multe altele,
în moduri care să permită
eliminarea în aer a uleiurilor
volatile: prin zdrobire,
încălzire sau ardere.

Măsuri pentru controlul
insectelor nedorite:

• tundeţi cu regularitate iarba
din curte sau grădină;
• descurajaţi formarea de
ochiuri de apă, adevărate
adăposturi pentru ţânţari şi
păianjeni;
• deparazitaţi frecvent
animalele de companie, ce pot
găzdui şi disemina purici.

Plante aromatice şi
utilizări pentru a ţine
insectele la distanţă

Busuioc: eficient împotriva
ţânţarilor şi muştelor. Plantaţi
busuioc în ghivece sau în
grădină, pentru rezerve
proaspete de frunze pe care
să le utilizaţi în spray preparat
cu apă clocotită, în proporţii
egale. Lăsaţi la infuzat pentru
câteva ore, apoi stoarceţi bine
frunzele de busuioc în apă şi
pulverizaţi pe piele.
Lavandă: îndepărtează
ţânţarii, moliile şi muştele.
Are o aromă relaxantă şi

8

plăcută pentru oameni şi
efect calmant cutanat.
Plantaţi multă lavandă
în locuri însorite,
păstraţi buchete de
flori de lavandă
lângă geamuri
şi ardeţi ulei
esenţial de
lavandă în lămpi
de aromaterapie
ori utilizaţi 15
picături ulei
esenţial de lavandă
în 30 ml ulei de bază
nearomat sau în 100
ml apă, pentru aplicarea
direct pe piele.
Rozmarin: util în îndepărtarea
ţânţarilor şi a altor dăunatori
ai plantelor, prin plantarea în
volume mari în balcon sau în
curte. Fierbeţi cantităţi egale
de apă şi frunze de rozmarin
pentru 20-30 de minute, apoi
amestecaţi cu aceeaşi cantitate
de apă rece, păstraţi soluţia la
frigider şi utilizaţi-o ca spray de
piele sau de pulverizat în aer.
Mentă: conţine ulei volatil
care îndepărtează ţânţarii,
în aromaterapie sau prin
zdrobirea frunzelor proaspete.
Plantarea în ghivece sau în
curte protejează şi alte plante.
Salvie: îndepărtează ţânţarii
atunci când uleiurile volatile
sunt activate prin încălzire.

Aşadar, zdrobiţi şi ardeți
frunzele proaspete sau
folosiţi ulei esenţial în candele
speciale.
Cimbru: util în ţinerea
ţânţarilor la distanţă prin
zdrobirea frunzelor şi
aromaterapie cu ulei esenţial.
Atenţie! Uleiul esenţial de
cimbru poate provoca iritaţii şi
este contraindicat în sarcină.
Nu utilizaţi direct pe piele.
Citronella: plantă originară
din Asia, al cărei ulei
volatil este foarte eficient
împotriva ţânţarilor, utilizat în
aromaterapie şi spray.

NOUTĂŢI
MEDICALE

Cum recunoaştem
disbioza?

Organismul uman este gazda unei multitudini de microorganisme: bacterii,
fungi, virusuri, paraziţi. Împreună formează microbiota: orală, intestinală,
cutanată sau vaginală. Se studiază chiar şi existenţa unei flore microbiene a
creierului. Dintre acestea, unele sunt nocive - pot provoca diferite tipuri de
boli, iar altele sunt favorabile - susţin funcţionarea mediilor în care se află.
Disbioza reprezintă
dezechilibrul microbiotei,
asociat cu consecinţe nocive
pentru organismul gazdă,
prin multiplicarea excesivă de
microorganisme dăunătoare
şi un deficit al celor benefice.
Aceasta poate apărea la
nivelui oricărui organ. Există
disbioze gastrointestinale,
provocate de multiplicări
sau infecţii bacteriene
cu Clostridium difficile
sau Klebsiella oxytoca,
disbioză prin multiplicarea
Staphylococcus aureus ce
se manifestă cutanat, dar
şi pulmonar sau la nivelul
inimii şi disbioză bucală sau
vaginală provocată de Candida
albicans.

Manifestări ale diferitelor
tipuri de disbioză
• Disbioza gastrointestinală:
diaree, dureri abdominale,
balonare şi flatulenţă,
respiraţie urât mirositoare,
greaţă;
• Disbioza cutanată: erupţii
cutanate, pete depigmentare,
roşeaţă, prurit;
• Disbioza vaginală:
mâncărimi şi inflamaţie
locală, scurgeri vaginale.
Pot apărea şi dureri în
piept, oboseală accentuată,
dificultate de concentrare,
anxietate şi chiar depresie.

Cauzele disbiozei

• O alimentaţie deficitară în
fibre şi prea bogată în zahăr,
proteine sau aditivi alimentari;
• Tratamentul cu antibiotice
afectează flora intestinală,
distrugând în princial
bacteriile benefice;
• Consumul de alcool;
• Lipsa igienei orale, care
permite acumularea de
bacterii în cavitatea bucală;
• Stresul, care slăbeşte
sistemului imunitar şi permite
proliferarea de bacterii
nocive;
• Sexul neprotejat.

diagnostic: teste de acizi
organici în urină, probă de
digestie, dozarea hidrogenului
în aerul expirat. Acestea ajută
medicii să identifice bacteriile
care provoacă disbioza şi
să recomande tratamente
specifice.
Remedii nonfarmacologice
în disbioză sunt: pre şi
probioticele care ajută în
popularea tractului digestiv
cu bacterii bune, uleiurile
esenţiale şi dieta pe bază de
fructe şi legume bogate în
fibre.

Identificarea disbiozei şi
tratament
Disbiozele pot fi la originea
altor boli inflamatorii
gastrointestinale: boala
Chron, sindromul
intestinului iritabil,
suprapopularea
bacteriană a
intestinului
subţire, sindromul
metabolic, diabet
sau boli cutanate:
dermatita atopicӑ,
alergii. Identificarea
dezechilibrului
este esenţială în
vederea stabilirii unui
tratament adecvat, iar
pentru aceasta medicul va
efectua o serie de teste de
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COVID-19 și
anxietatea privind
starea de sănătate
Diana Amza, Psihoterapeut

Preocuparea pentru starea de sănătate este importantă pentru menținerea
sa ori pentru recuperarea în urma unei afecțiuni, determinând un
comportament atent faţă de sine. Problemele apar atunci când echilibrul
este întrerupt, persoana putând să alunece fie în extrema neglijării de
sine sau a preocupării exagerate. Pandemia şi avalanşa de ştiri au condus
la experimentarea panicii colective. Persoane de altfel echilibrate înainte
de pandemie, trăiesc anxietate sau panică legată de boală, atunci când se
confruntă direct sau indirect cu COVID-19.
Consecințele anxietăţii ce

poate culmina cu atacuri de
panică sunt: automedicația,
abuzul de medicamente,
încărcarea sistemului medical
cu situații de boală medie/
ușoară dar și afectarea
relațiilor de familie și a
bunăstării personale.
Persoanele care prezintă
anxietate legată de starea lor
de sănătate pot interpreta
greșit senzațiile fizice, le pot
induce sau le pot amplifica
și prelungi, fapt care duce
la „confirmarea” suspiciunii
că starea de sănătate se
deteriorează.

Iată câteva lucruri pe care
le puteți face pentnru a vă
gestiona anxietatea:
1. Respirați încet și profund,
pentru a contracara
hiperventilația, responsabilă
pentru multe din simptomele
și senzațiile neplăcute din
timpul atacului de panică.
Practicați respirația 4-78 timp de câteva minute:
inspirați până numărați
la 4, țineți respirația până
numărați la 7 și expirați lent,
până numărați la 8.
2. Ancorați-vă în prezent:
priviți în exterior și observați

Simptomele specifice atacului de panică sunt: palpitații,

transpirație, amețeală, dificultăți de respirație, senzația de nod
în gât sau de lipsă de aer, frisoane sau valuri de căldură, însoțite
de frica intensă de a pierde controlul, de a-și pierde cunoștința
sau de moarte. Acestea pot fi lejer considerate ca indicând
afectarea sistemului cardiac și a celui respirator în contextul
suferinței de COVID-19.
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spațiul în care vă aflați: găsiți
5 lucruri frumoase ori neutre
pe care le vedeți, 4 lucruri
pe care le auziți, 3 lucruri pe
care le atingeți, 2 lucruri pe
care le mirosiți sau 2 mirosuri
plăcute pe care le aveți în
memorie, 1 gust.
3. Reveniți la activitățile
care vă solicită prezența,
precum a avea grijă de copil,
a interacționa cu partenerul,
a realiza un proiect de muncă
sau pur și simplu o activitate
gospodărească.
4. Limitați comportamentele
de auto-monitorizare a stării
de sănătate, nu le lăsați să
vă ocupe în totalitate timpul
și atenţia. Apelați la suport
psihologic telefonic sau online
pentru a vă putea re-echilibra
și mențineți legătura cu
medicul de familie fără a-l
supraîncărca.

FAMILIE

Criza de tantrum
Ghid de supraviețuire pentru părinți
Diana Amza, Psihoterapeut

Fiecare părinte a trecut prin momentul acela în care cel mai dulce îngeraș,
copilul său, răbufnește și face crize de furie, plângând necontrolat, lovind,
uneori chiar mușcând, trântindu-se pe jos incapabil să mai asculte sau să
mai înțeleagă ce i se spune.
și impulsuri ale adultului,
(precum disconfortul de a-și
vedea copilul suferind,
rușinea de a fi atrasă
atenția asupra sa în
public, iritarea, furia,
impulsul agresiv
sau de respingere a
copilului) și reacții
comortamentale
(cedarea, ridicarea
tonului, încruntarea
sau bruscarea
copilului) care
alimentează apoi
sentimente de regret sau
vinovăție.

Declanșate din senin sau din
motive minore, tantrumurile
depășesc puterea de
înțelegere a adultului
care se poate simți
de cele mai multe
ori stânjenit sau
rușinat de privirile
sau comentariile
trecătorilor.
Frecvente în perioada
1-4 ani, crizele de
tantrum cunosc o
scădere treptată, astfel
încât, după vârsta de 4
ani, se produc din ce în ce
mai rar. Însă, până a ajunge
la momentul în care să puteți
respira ușurați, este nevoie să
gestionați cu eleganță două
universuri: cel al copilului pe
care îl creșteți și cel personal.

Dificultățile părinților

Nu de puține ori, întâlnesc
părinți, îndeosebi mame,
îngrijorate și chiar epuizate
de emoțiile și manifestările
copiilor aflați la această
etapă de dezvoltare. Printre
preocupări se numără
motivele pentru care
nu se termină criza mai
repede, modul în care ar
putea proceda să îl facă să
depășească momentul, eșecul
unor strategii care dau roade
în alte situații (apropiere,
mângâiere, discuții,

distragerea atenției, ceartă,
amenințări).
Criza de tantrum, odată
declanșată, își va urma
cursul propriu, așa cum
norii de furtună au nevoie
să se descarce prin fulgere
și ploaie. Cel mai important
lucru pe care puteți să îl faceți
este să rămâneți cu răbdare,
calm și bună-voință lângă
copil și să vă asigurați că
nu este în pericol. Grăbirea
procesului prin amenințări,
pedepse sau distrageri ale
atenției pot prelungi în fapt
descărcarea emoțională.
Peste aceste preocupări
se adaugă propriile emoții

Propriile gânduri și emoții
pot copleși adultul, la fel cum
copilul este copleșit de ale
sale – însă avantajul adultului
este dezvoltarea avansată
a creierului, a limbajului
și a gândirii, care îi permit
să verbalizeze dificultățile,
să schimbe perspectiva,
să anticipeze, să planifice,
să acționeze preventiv, să
se observe pe sine și să își
modeleze comportamentul,
uneori independent, iar alteori
cu suport din partea familiei,
prietenilor, consilierilor
șamd. Sună complex, când
le desfășurăm pe hârtie – iar
copiii mici nu au încă toate
aceste avantaje, ceea ce
explică și firescul reacțiilor
nestăpânite.
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Criza de tantrum – ghid de supraviețuire pentru părinți - continuare

Ce puteți face pentru a naviga prin propriile emoții
pe care le mirosiți, 1 lucru
pe care îl gustați. Și, cel mai
important lucru, întoarceți-vă
la ceea ce faceți cu un surplus
de atenție și implicare!
3. Setați-vă în minte 2-3 valori
personale pe care doriți să le
manifestați, ca părinte. Cum
ați dori să vă amintiți de
această perioadă a vieții?
Ce ați dori să reprezentați,
în ciuda dificultăților?
Grijă, iubire, umor,
respect, corectitudine,
blândețe, compasiune,
sprijin – iată doar câteva
idei, puteți alege ori
completa lista.

1. Înțelegeți mai
bine stadiul de dezvoltare la
care se află copilul și priviți
crizele de tantrum prin prisma
normalității, nu a „abaterii” de
la normele sociale (precum
interpretarea crizelor ca lipsă
de respect, afront personal
sau răutate). Acest lucru
vă poate ajuta să construiți
așteptări realiste față de copil
și să îl învăluiți cu dragoste
și respect atunci când face
lucruri firești vârstei lui.
2. Dar ce pot face, ca părinte,
cu propria furie, panică sau
disconfort? Simpla înțelegere
a motivelor pentru care apar
crizele, nu este suficientă
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pentru a vă
gestiona emoțiile.
Atunci când astfel de
emoții apar, practicați reechilibrarea în 3 pași:
1. Recunoașteți emoția,
observați-o și numiți-o:
„Observ că simt ……. (furie, de
exemplu)”.
2. Mișcați corpul: împingeți
tălpile în podea, scuturați
mâinile, întindeți-vă, respirați
sau faceți orice altă mișcare
doriți: dumneavoastră aveți
controlul asupra propriului
comportament!
3. Implicați-vă în ceea ce
faceți și interacționați cu
mediul: priviți 5 obiecte,
numiți 4 lucruri pe care le
auziți, 3 lucruri pe care le
simțiți la atingere, 2 lucruri

4. În timpul crizei de
tantrum, ce valoare
(din cele alese)
doriți să exprimați
în comportament și
cuvinte? Alegeți o valoare
și identificați câteva lucruri
pe care le veți face la
următoarea ocazie. Spre
exemplu, dacă blândețea este
o valoare importantă pentru
dumneavoastră, atunci puteți
alege comportamente care să
o exprime, precum: a vorbi pe
un ton scăzut și cald, a cere
permisiunea copilului pentru
a-l atinge, a mângâia, a sta
lângă copil, a face mișcări
încete, a menține un zâmbet
binevoitor în timp ce îl sprijniți
emoțional.
Ori de câte ori încercăm să
controlăm emoțiile proprii
sau ale altora, vom întâmpina
dificultăți. Emoțiile – ca
norii – vin și trec în propriul
ritm. Ceea ce face diferența
aici este orientarea către
un comportament ghidat
de valori, care face să
merite efortul de a sta cu
propriile emoții, fără a ceda
impulsurilor și reacțiilor de
moment.

FAMILIE

Rinita și aerul
condiționat

Aerul condiţionat (AC), îndelungat şi sistematic utilizat în timpul zilelor
toride şi umede de vară, acasă, la birou, în maşină, poate determina
simptome respiratorii perturbatoare. Acestea sunt: congestie nazală,
rinoree, sindromul picăturii post-nazale, strănut, specifice rinitei
nonalergice, întrucât nu sunt determinate de alergeni din aer.
Cauzele rinitei nonalergice
Iritanţii din aer reprezintă,
adesea, cauzele principale
ale rinitei nonalergice:
gazele de eşapament şi alte
substanţe chimice din medii
poluate, vaporii de clor şi
substanţe de curăţare, fumul
de ţigară, substanţe volatile
din parfumuri, detergenţi de
rufe şi produse pentru păr,
praful de lemn. Schimbările
hormonale, dar şi anumite
medicamente pot determina
reacţii similare persoanelor
sensibile: antiinflamatoare
nesteroidiene, contraceptive
orale, antidepresive şi
chiar medicamente pentru
tensiunea arterială.

Mucoasa nazală are scopul
de a încălzi, umidifica şi
filtra aerul ce pătrunde în
căile respiratorii superioare
şi apoi în plămâni. Astfel,
schimbările de temperatură
şi de umiditate din aer pot
conduce la inflamarea vaselor
de sânge ale mucoasei şi la
îngroşarea acesteia, fenomen
urmat de producţia excesivă
de mucus, congestie nazală şi
rinoree.
Aparatele de AC extrag aerul
umed şi cald din interior şi
introduc aer rece şi uscat
prin intermediul freonului.

Astfel, o utilizare îndelungată
a acestor aparate va răci
şi usca excesiv aerul
din mediul ambiental,
determinând o
activitate crescută
a mucoasei
nazale. În plus,
în funcţie de
gradul de
igienizare a
unităţilor de
AC, acesta
poate contribui
la introducerea
şi proliferarea de
factori patogeni:
spori de mucegai,
praf, polen şi bacterii,
elemente ce favorizează
declanşarea rinitelor alergice
și nonalergice.

Remedii pentru rinita
provocată de aerul
condiţionat

Chiar dacă suferiţi de rinită,
alergică sau nonalergică, vă
puteţi bucura în continuare de
confortul utilizării AC în zilele
calde de vară, luând o serie
de măsuri preventive sau
remediale:
• În primul rând, igienizaţi
unităţile de AC şi schimbaţi
filtrele conform recomandării
producătorului, ţinând cont şi
de gradul de utilizare sau de
poluarea mediului ambiental.

• Utilizaţi un vaporizator
pentru umidificarea aerului
ambiental. Puteţi picura şi
câteva picături de ulei esenţial
natural de eucalipt, mentă,
rozmarin sau lavandă pentru
efectul decongestionant şi
antiinflamator al acestor
extracte din plante.
• Hidrataţi-vă cu cât mai
multe lichide: apă, infuzii de
plante medicinale şi supe
calde.
• Utilizaţi un spray nazal cu
apă de mare pentru umezirea
şi hidratarea mucoasei nazale.
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Atenție la căpușe!
Bolile transmise și prevenție

Din primăvară și până toamna, este sezonul căpușelor, mici insecte parazit
ce se atașează de pielea animalelor sau a oamenilor pentru a se hrăni cu
sânge. În lume există câteva sute de specii de căpușe, cea mai răspândită
din Europa fiind căpușa comună, Ricinus ixodes.
Boli și mecanism de
transmitere

Căpușele pot fi purtătoare
de boli grave, provocate de
virusuri, bacterii și alți agenți
patogeni, contractate din
sângele animalelor utilizate
anterior ca sursă de hrană.
Prin mușcăturile ulterioare,
ele transmit și omului boala.
Aceasta se manifestă în
maximum 30 de zile de la
mușcătura insectei infectate.
Boala Lyme, sau Borelioza,
cauzată de bacteria
Borrelia burgdorferi, este
cea mai frecventă boală
transmisă omului de căpușe.
Simptomele sunt: erupție
circulară roșiatică, mai
deschisă la culoare în centru,
formată în jurul mușcăturii
la câteva zile după fixarea
insectei, febră, dureri de cap
și oboseală. Este necesară
prezentarea de urgență
la medic, iar tratamentul
constă în administrarea de
antibiotice. Riscuri: extinderea
infecției la inimă, sistem
nervos și articulații.
Encefalita de căpușe este
cauzată de virusul cu același
nume și atacă sistemul
nervos central. Simptomele
sunt: febră, dureri de cap
și musculare, oboseală
și greață. Nu există un
tratament specific, însă
se recomandă vaccinarea
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înaintea expunerii la zone
cu activitate crescută a
căpușelor.
Febra recurentă, transmisă
de căpușe infectate cu
Borrelia, se manifestă prin
episoade repetate de febră,
dureri de cap, musculare și de
articulații și greață. Medicul
va prescrie tratament cu
antibiotice.
Febra hemoragică CrimeeaCongo este cauzată de virusul
Nairovirus de la căpușele
infectate. Simptomele sunt:
febră, amețeli, vărsături,
dureri abdominale și
sângerări. Nu există
tratament specific.

Măsuri de prevenție
împotriva căpușelor

O singură boală poate fi
prevenită prin vaccinare:
encefalita de căpușe.
Prevenția este,
așadar, esențială,
pentru a evita
mușcăturile de
căpușe.
Când mergeți
în parc, în
drumeții sau
cu cortul,
întotdeauna:
• purtați
pantaloni lungi,
încălțări închise și
șosete;

• evitați zonele cu iarbă înaltă,
alegând cărările bătătorite
sau cu iarba joasă;
• alegeți pături pentru picnic
deschise la culoare;
• utilizați folii de protecție și
plase anti-insecte la cort;
• folosiți soluții împotriva
insectelor pe haine și pe piele;
• verificați pielea
dumneavoastră și pe cea
a copiilor, pentru a putea
observa eventuale căpușe.
Extragerea căpușelor se
face direct, fără răsucire,
cu o pensetă plasată cât
mai aproape de piele, sau
prin prezentare la medic.
Cu cât veți scoate căpușa
mai repede, cu atât riscul de
îmbolnăvire va fi mai mic.

SFATUL
PSIHOLOGULUI

Meditația

Un sprijin pentru echilibrul hormonal
Diana Amza, Psihoterapeut

Echilibrul hormonal este important pentru starea generală de sănătate
fizică dar și pentru cea psihologică, oglindindu-se în calitatea dispoziției,
în nivelul de sensibilitate emoțională și în intensitatea răspunsurilor la
evenimente.
Stresul, de exemplu, crește
secreția de cortizol, având
efectele cele mai variabile:
de la probleme gastrointestinale sau cardiovasculare, la cele imunitare
și, nu în ultimul rând,
hormonale. În plus, în cazul
femeilor, oscilațiile hormonale
lunare afectează nivelul de
serotonină din creier, ceea
ce duce la modificări bruște
ale dispoziției, iritabilitate,
insomnie, lentoare mentală
sau fatigabilitate.
Meditația de tip mindful duce
la scăderea nivelului de
cortizol din sânge, existând
o reducere semnificativă a
acestuia chiar și atunci când
este practicată pe termen
scurt. În plus, meditația
crește nivelul de serotonină,
având un efect liniștitor
și susținând schimbarea
dispoziției.

Încearcă și tu mindfulness de 3 minute

Chiar dacă ritmul alert al
activităților pare a nu permite
meditația de durată mai lungă,
vă puteți bucura de beneficiile
sale practicând 3 minute de
mindfulness cel puțin o dată
pe zi, și în plus, ori de câte ori
vă simțiti tulburați, stresați
sau anxioși.
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Minutul 1 - Începeți
prin a închide ochii,
inspirați adânc și
observați senzațiile
din corp (modul
în care tălpile
ating podeaua,
atingerea
hainelor,
emoțiile sau
gândurile care
apar, fără a le
judeca sau a vă
opri asupra lor).
Observați aceste
lucruri doar pentru
1 minut, apoi mutați
atenția asupra respirației.
Minutul 2 - Observați aerul
cum intră și iese prin nări,
diferențele de temperatură
ale aerului la inspirație și
expirație, pieptul cum se
ridică și se coboară în ritmul
său. Dacă gândurile vă fură,
observați acest lucru și
reveniți blând la respirație.
Minutul 3 - Formulați în minte
o intenție pozitivă. Atingeți
zona inimii cu mâna și puneți
în cuvinte ceea ce vă doriți,
modul în care vreți să fiți,
în ciuda contextului de viață
care poate fi mai mult sau mai
puțin dificil. Spre exemplu, o
astfel de intenție ar putea suna
așa: „Astăzi sunt calm(ă) și
blând(ă) cu mine și cu ceilalți”.

Deschideți ochii, mișcați ușor
brațele și picioarele, apoi
reveniți la activitățile care vă
solicită atenția.
În încheiere, trebuie
menționat faptul că
meditația, prin efectele sale
pozitive imediate dar și pe
termen lung, poate deveni
un refugiu, o strategie de
a fugi de emoțiile dificile
sau de problemele care își
cer rezolvarea. Practicați
meditația pentru a vă
reechilibra emoțional, cu
discernământ și abordați
sursa problemelor în mod
adecvat, fie ele de ordin
psihologic, social sau medical.

AFECȚIUNI

Cum depistăm
la timp alunițele
cancerigene?
Alunițele sau negii melanocitari sunt mici formațiuni cutanate, simetrice, de culoare
închisă: cafenie, brună, roşiatică sau neagră, diametru mai mic de 5 milimetri şi
margini relativ regulate. Ele apar pe corp începând din copilărie și până spre vârsta de
40 de ani. Acestea reprezintă aglomerări ale melanocitelor, celule pigmentare, care
dau culoare pielii, fiind întâlnite la majoritatea oamenilor.

Cauze şi factori de risc
în dezvoltarea aluniţelor
cancerigene

În timp, aluniţele pot
prezenta modificări în
diametru, culoare sau volum.
Acestea pot fi semne ale
evoluţiei normale ori ale
unei dezvoltări anormale
determinate de modificări
ale ADN-ului celular, ce
conduc la apariţia de leziuni
canceroase denumite
melanom. De aceea, aluniţele
trebuie monitorizate constant,
iar anual este necesar un
consult dermatologic, pentru
o evaluare de specialitate,
preferabil înainte de
expunerea la soare.

Factorii de risc în apariţia
melanomului sunt:
• expunerea intensă la
radiaţiile UV ale soarelui sau
ale lămpilor de bronzare;
• arsuri solare repetate;
• pielea deschisă la
culoare;
• un număr mai mare de 50
de alunițe pe corp;
• traiul în zone cu un factor
UV ridicat sau la altitudini
mari;
• membri ai familiei cu istoric
de melanom;
• un sistem imunitar slăbit.

Identificarea aluniţelor
cancerigene

Cu cât aluniţele cu potenţial
de melanom sunt identificate
mai devreme, cu atât sunt
mai mari şansele de tratare a
cancerului de piele.
Examinaţi-vă corpul în mod
sistematic pentru a observa
orice modificări pot apărea
în ceea ce priveşte aluniţele
existente sau în apariţia de
noi pete pigmentare, urmând
schema ABCDE:
A – asimetrie: o aluniţă ale
cărei părți nu (mai) sunt
simetrice;

B – bordurare: marginile sunt
neregulate şi inegale;
C – culoare: pete de culori
diferite în cadrul aceleaşi
alunițe (brun, roz, nuanţe de
gri sau chiar alb);
D – diametru: aluniţa
depăşeşte 5 mm;
E – evoluţie: creştere în
dimensiuni, apariţie de
umflături, adâncituri, cruste,
mâncărimi sau sângerări la
nivelul aluniţei.
Leziunile canceroase de tipul
melanomului au o evoluţie
rapidă. Dacă observaţi oricare
dintre aceste modificări, de
la o autoevaluare la alta,
este necesar un consult
dermatologic, în afara vizitelor
anuale la medic. Acesta va
analiza aluniţele cu ajutorul
unui dermatoscop şi va
recomanda fie excizia urmată
de un examen histopatologic,
fie monitorizarea, în
continuare, a aluniţei.
Prevenţia constă în utilizarea
de creme cu fotoprotecţie
de minimum SPF 30 pe toată
durata expunerii la soare şi
evitarea expunerii în intervalul
orar 10:00-16:00.
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Retenţia de apă
la nivelul picioarelor
Măsuri simple de prevenţie

Retenţia de apă la nivelul picioarelor este un simptom deseori întâlnit, fiind cauzat
de statul prea mult în picioare, temperaturi ridicate, tulburări hormonale, mai ales
în perioada premenstruală, dar şi de afecţiuni ce presupun disfuncţii ale unor organe
precum ficatul, rinichii, inima sau chiar plămânii. Dezechilibre hormonale determinate
de hipotiroidism, boli autoimune, reacţii alergice sau chiar limfedemul malign pot
determina retenţia de lichide în organism.
Pentru situaţiile rare şi
uşoare spre moderate există
o serie de măsuri ce pot fi
luate, de la ajustări ale dietei
sau ale medicaţiei în cazul
unor afecţiuni cunoscute, la
implicarea în activităţi fizice
constante. Pentru cazurile
severe este necesar un
consult medical, ce va putea
presupune o serie de teste şi
analize de sânge.

Măsuri preventive în
retenția de apă la
nivelul picioarelor

1. Reduceți consumul de sare
prin câteva tehnici simple: nu
mai adăugați sare în timpul
procesului de gătire sau în
farfurie; înlocuiți parte din sarea
folosită cu mirodenii precum
cimbru, oregano, rozmarin,
busuioc sau măghiran - conferă
o aromă deosebită preparatelor,
au efect antiinflamator şi
elimină nevoia de sare; evitați
consumul de mezeluri şi citiți
cu atenție etichetele produselor
ambalate, pentru a elimina
sursele ascunse de sare sau
clorură de sodiu.
2. Vitaminele B5, D și
calciul ajută organismul în
eliminarea fluidelor în exces.
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Includeți mai multe fructe şi
legume proaspete, lactate și
brânzeturi cu conţinut redus
de grăsimi în alimentație.
3. Vitamine şi minerale
precum Vitamina B6,
magneziu, mangan,
potasiu, plante precum
vitex şi luminiţa nopţii pot
contribui la prevenirea
retenţiei de apă de la
nivelul picioarelor, mai ales
în perioadele premenstruale.
Utilizarea suplimentelor şi a
remediilor naturale precum
infuzii din plante cu efect
detoxifiant şi diuretic: mătasea
de porumb, codiţele de cireşe,
frunzele de păpădie trebuie
realizată cu recomandarea
medicului, mai ales atunci
când se urmează un tratament
pentru afecţiuni preexistente.
4. Consumul de apă poate
părea contradictoriu în
contextul retenţiei, însă un
organism bine hidratat este
mai puţin probabil să reţină
lichide în exces.
5. Limitarea consumului de
alcool şi cofeină, ce au efect
deshidratant.
6. Activitatea fizică regulată

contribuie la tonifierea
musculaturii şi la drenajul
limfatic.
7. Purtarea de ciorapi
compresivi favorizează
circulaţia sângelui şi
împiedică aculumarea
de lichide la nivelul
extremităţilor.
8. Ridicarea picioarelor,
atunci când staţi relaxaţi, mai
sus de nivelul inimii, ajută în
drenarea lichidelor.
9. Dacă problemele persistă,
vizitaţi medicul.
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Ce este durerea şi
cum se tratează?
Durerea reprezintă un mecanism de apărare al organismului şi un semnal de
alarmă atunci când acesta este vătămat. Poate fi acută, cu instalare bruscă şi
de scurtă durată, de exemplu ca urmare a unei lovituri sau arsuri, ori cronică,
cu manifestare întârziată şi de lungă durată.
Durerea acută are o funcție
protectoare, învățându-ne să
evităm traumatismele sau
să protejăm o zonă rănită a
corpului în timpul vindecării.
Dacă, însă, durerea corporală
este un eveniment frecvent,
ce afectează rutina noastră
zilnică, şi nu este tratată
corect, aceasta poate deveni
cronică.

Mecanismul şi tipurile de
durere

Durerea este un simptom
subiectiv, cu un prag
individual şi uşor
interpretabil, însă procesul
declanşator este acelaşi.
Durerea este controlată de
sistemul nervos şi presupune
comunicarea dintre receptorii
nervoşi, măduva spinării
şi creier. Receptorii preiau
informaţia despre stimuli
externi, ce pot provoca durere,
precum o plită încinsă, şi o
transmit prin nervi, către
măduva spinării. Aici are loc
filtrarea mesajelor ce ajung
la creier. Creierul transmite
răspunsul de apărare:
retragerea mâinii, precum
şi răspunsuri de vindecare:
producerea unui număr
suplimentar de globule albe şi
trombocite, care acţionează la
locul traumatizat.
Creierul poate suprima
durerea sau declanşa alte
răspunsuri asociate: greaţă,
ameţeli etc.

O parte covârşitoare a
oamenilor suferă de
dureri corporale,
acestea fiind de mai
multe tipuri:
• Nociceptivă,
ca răspuns la
traumatisme
şi funcţie
protectoare
(dureri somatice,
ale articulaţiilor,
lombare sau
ca urmare a
traumatismelor
sportive ori a
intervenţiilor chirurgicale)
• Inflamatorie, localizată,
ca urmare a deteriorării
ţesuturilor moi musculoscheletale ale corpului (de
umăr, şold sau mână, ori în
partea inferioară a spatelui)
• Neuropatică, determinată
de traumatisme sau boli ce
afectează sistemul nervos,
este resimţită atroce, sub
formă de arsuri, furnicături
sau înţepături, la mai multe
zile după un traumatism.

Tratamentul durerii

Modalitatea de ameliorare a
durerii trebuie să pornească
de la cauza şi localizarea
sa: intervenţie chirurgicală,
suprasolicitare, traumatism,
artroză, stres, viroze sau
gripă.

Tratamentul poate fi:
• medicamentos oral,
adresat durerii acute, de tipul
analgezicelor (paracetamol),
al antiinflamatoarelor
nesteroidiene (ibuprofen,
diclofenac);
• medicamentos topic, pentru
administrare locală, având
avantajul de a acţiona direct
asupra zonei dureroase
prin ameliorarea durerii şi
reducerea inflamaţiei;
• nemedicamentos topic, ce
acţionează prin încălzirea
sau răcirea zonei afectate,
conducând la creşterea
fluxului sangvin şi relaxarea
musculaturii, respectiv la
afectarea fibrelor nervoase
mari şi amorțirea temporară a
senzațiilor de durere.
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Ficatul gras
şi stilul de viață
Boala ficatului gras este, în prezent, o afecțiune foarte frecventă în țările dezvoltate,
afectând cel puțin 25-30% dintre adulții din populația generală și peste 70% dintre cei
cu obezitate severă sau diabet zaharat. În plus, excesul de grăsime la nivelul celulelor
hepatice este considerat manifestarea hepatică a sindromului metabolic, asociat cu
riscul de accident vascular cerebral, insuficienţă cardiacă şi diabet.

Stilul
de viaţă şi
hepatotoxicitatea

Influenţa stilului de viaţă
în evoluţia bolii ficatului
gras (steatoza hepatică) a
fost studiată în Finlanda,
în anul 2019, fiind implicaţi
12.368 de participanţi,
bărbaţi şi femei cu vârste
cuprinse între 25 și 74 de ani.
Cercetătorii au observat o
serie de factori extrem de
concludenţi în determinarea
riscului de steatoză hepatică:
consumul de alcool, fumatul,
adipozitatea şi activitatea
fizică, cele mai mari scoruri

însemnând un stil de viaţă
nesănătos ce aduce cu
sine un risc de peste
81% de existenţă sau
dezvoltare a bolii.
Chiar şi consumul
de cafea, asociat
fumatului poate
fi un factor de
risc 1.

stresul oxidativ de la nivelul
ficatului, dar şi rezistenţa
la insulină. 3 antrenamente
intense sau 5 antrenamente
moderate de 30-60 de minute
pe săptămână contribuie la
susţinerea funcţiilor hepatice,
la pierderea în greutate şi la
reducerea stratului adipos
abdominal.

Aşadar cu cât
consumăm mai
mult alcool şi/
sau tutun, cu cât
avem o greutate
corporală mai
mare şi suntem mai
sedentari, cu atât riscul
de a avea boala ficatului
gras este mai mare. În acelaşi
timp, un stil de viaţă sănătos
şi activ va favoriza atât
prevenirea acestei afecţiuni,
cât şi vindecarea.

2. Dieta săracă în calorii,
glucide şi grăsimi saturate va
ajuta, alături de activitatea
fizică, în menţinerea unui ficat
sănătos. Dieta Mediteraneană
are la bază fructe şi legume
proaspete, lactate slabe,
carne slabă fiartă, friptă sau
coaptă şi grăsimi vegetale:
ulei extravirgin de măsline,
avocado, nuci, peşte gras,
bogate în acizi graşi Omega
3 şi Omega 6, antioxidanţi,
vitamina D, potasiu.

Măsuri de stil de viaţă în
steatoza hepatică

3. Limitaţi consumul de
alcool, tutun şi alimente
procesate bogate în zaharuri
şi carbohidraţi.

1. Activitatea fizică regulată
aduce multiple beneficii
pentru sănătatea ficatului şi
a organismului în general.
O activitate moderată spre
intensă poate reduce efectele
steatozei hepatice precum:
grăsimea cumulată în celulele
hepatice, inflamaţia şi

4. Tineţi sub control glicemia,
colesterolul şi trigliceridele
din sânge.

Combined effects of lifestyle risk factors on fatty liver index, disponibil la: https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12876-020-01270-7

1
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VIAȚĂ LUNGĂ CU UN

FICAT SĂNĂTOS!
• Protejează și reface ficatul;
• Efect triplu: Ficat + Colesterol + Bilă;
• Susține organismul în tratamente cronice,
la detoxifierea ficatului;
• Produs din extracte naturale standardizate,
de calitate medicală.

CALITATE
FARMACEUTICĂ

www.btonic.ro
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Efectele cutanate ale
alergiilor sezoniere
Sistemul imunitar al persoanelor alergice percepe anumite proteine din polen ca
agenţi patogeni şi declanşează răspunsul imun, prin eliminarea de histamină.
Aceasta conduce la reacţii inflamatorii şi la dilatarea vaselor sangvine.
Alergiile la polen produc
atât manifestări respiratorii:
strănut în salve, rinoree
şi congestie nazală
şi chiar astm, cât şi
oculare: lăcrimare,
prurit şi inflamaţie
conjunctivală. Dar nu
numai.

Reacţii cutanate
ale alergiilor la
polen

Simptome mai puţin
recunoscute ale
alergiilor sezoniere,
care afectează profund
calitatea vieţii persoanelor
alergice sunt cele cutanate:
urticarie, eczeme, înroşirea,
deshidratarea şi descuamarea
pielii, însoţite de durere
şi prurit. Acestea apar în
special pe faţă, piept, mâini şi
scalp, pe fondul sensibilizării
epidermei, sub acţiunea
alergenilor şi a histaminei.
Cearcănele pronunţate
sunt un efect al congestiei
sinusale, ce produce
inflamarea vaselor de
sânge de la suprafaţa pielii
şi tumefierea pleoapelor.
Acestea apar în special
în timpul perioadelor cu
concentraţii mari de polen
în aer, provenit de la arbori,
ierburi (graminee) sau
buruieni precum artemisie şi
ambrozie.

Pe lângă alte cauze frecvente,
precum alergiile de contact
sau stresul, este important
de ştiut că un teren atopic
caracterizat prin alergie la
polenuri poate determina
şi simptome cutanate.
Temperaturile ridicate din
timpul verii şi sensibilitatea
crescută a epidermei pot duce
la infectare şi la dificultăţi
în tratamentul plăgilor. Se
impune, aşadar, limitarea
scărpinării şi evitarea
factorilor cauzatori.

Prevenţie şi tratament

Preveniţi reacţiile alergice
cutanate la polen astfel:
• evitaţi expunerea prin
limitarea ieşirilor în natură
dimineaţa şi seara, când

nivelul de polen este maxim;
• urmăriţi aplicaţii meteo cu
informaţii despre nivelurile
de polen;
• purtaţi ochelari de
soare sau de protecţie
pentru evitarea
contactului direct al
polenului cu ochii;
• aerisiţi spaţiile
interioare cu ajutorul
aerului condiţionat
echipat cu filtru
HEPA, în locul
deschiderii geamurilor;
• la întoarcerea acasă:
schimbaţi rapid şi
scuturaţi hainele de exterior,
faceţi duş şi spălaţi-vă părul
(dacă acest lucru nu vă este
accesibil, păstraţi părul
prins);
• utilizaţi produse cosmetice
hipoalergenice, pentru piele
sensibilă şi atopică;
• beţi cel puţin 2 litri de apă
pe zi.
Consultul dermatologic şi
un test alergologic, pentru
identificarea speciilor de
plante care vă provoacă
alergii, sunt vitale.
Tratamentul standard
include antihistaminice orale,
picături oculare antialergice
şi soluţii topice pe bază de
corticosteroizi.
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Cum scapi de
Pitiriazis Versicolor?
Pielea, membrana protectoare a corpului uman, se află în relaţie de simbioză cu
microorganismele care formează flora microbiană cutanată. Uneori, anumiţi fungi
existenţi pe suprafaţa pielii se pot multiplica necontrolat, determinând infecţii.
Malassezia furfur este numele
ciupercii care, odată ce începe
multiplicarea, produce boala
pitiriazis versicolor (sau
tinea versicolor), manifestată
prin leziuni superficiale şi
pete decolorate ce apar, în
principal, pe spate, piept şi
umeri, însoţite de prurit.
Aceasta este o infecţie
necontagioasă, însă foarte
comună, recidivantă şi
inconfortabilă pentru cei ce se
confruntă cu ea.

Factori favorizanţi

Vara este anotimpul propice
pentru declanşarea micozei
pitiriazis versicolor, aceasta
fiind favorizată de factori
precum: temperaturi
ridicate, umiditate crescută,
o activitate mai intensă a
glandelor sebacee, în jurul
cărora se multiplică ciuperca,
fluctuaţii hormonale. Un
sistem imunitar slăbit,
ereditatea sau aplicarea de
substanţe grase pe piele
pot facilita, de asemenea,
dezvoltarea micozei.
Persoanele predispuse
la accesele de pitiriazis
versicolor sunt adolescenţii
şi adulţii tineri, însă infecţia
poate apărea la orice
categorie de vârstă, în afară
de copii şi mai rar la vârstnici,
indiferent de gen sau de
culoarea pielii.
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Diagnostic şi tratament

Medicul dermatolog va
diagnostica tipul de infecţie şi
va recomanda un tratament
adecvat. Respectarea
tratamentului şi a măsurilor
de prevenţie contribuie decisiv
la oprirea proliferării ciupercii
şi la însănătoşirea completă
a zonei afectate. Tratamentul
constă în aplicarea de creme
antifungice topice pe întreaga
suprafaţă infectată, pe bază
de sulf, iod sau imidazoli,
asociat spălării cu soluţii
antimicotice care pot fi
utilizate şi la nivelul scalpului.
Tratamentul se urmează
zilnic, timp de până la 4
săptămâni.
În cazul recidivelor dese,
a infecţiilor extinse sau
rezistente la tratamentul local
se recomandă administrarea
de antimicotice orale
(fluconazol sau
itraconazol).

Măsuri preventive

În ciuda respectării planului
de tratament, recidivele
sunt oricând posibile, pe
fondul reproducerii factorilor
favorabili.
Astfel, o serie de măsuri
preventive sunt esenţiale:
• Purtaţi haine şi utilizaţi
lenjerie din ţesături de
bumbac, spălate şi călcate
la temperaturi înalte pentru
limitarea transferului de
microorganisme înapoi pe
pielea vindecată;
• Aplicaţi, preventiv, loţiuni
şi gel de duş antimicotice
2-3 zile pe lună înaintea şi în
timpul sezonului cald;
• Evitaţi expunerea la soare
şi activitatea fizică intensă la
temperaturi înalte.
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Răul de mişcare
şi răul de înălţime
Vacanţele, concediile sau chiar deplasările în interes de serviciu pot reprezenta,
pentru multe persoane, un motiv de îngrijorare. Cauza este răul de mişcare ce apare în
maşină, avion sau pe vapor. Un alt tip de afecţiune este răul de înălţime, manifestat la
unele persoane atunci când se deplasează la o altitudine mare, mult prea repede.
Vestea bună este că, pentru
ambele tipuri de rău,
există o serie de soluții,
atât farmacologice, cât şi
naturale. Întotdeauna începeţi
administrarea remediilor
înaintea călătoriei, pentru a
încerca să preveniţi apariţia
simptomelor.

Mecanisme şi simptome

Răul de mişcare apare atunci
când urechea internă şi ochii
transmit creierului informaţii
discordante referitoare la
mişcarea corpului. Creierul
devine confuz şi determină:
ameţeală, paloare, greaţă
şi vărsături, dureri de cap
şi abdominale, salivare şi
transpiraţie excesivă, paloare.
Copiii până la 12 ani, femeile
şi vârstnicii sunt cei mai
predispuşi.
Răul de înălţime apare din
cauza concentraţiei scăzute
de oxigen de la altitudini
foarte mari, pentru care
organismul nu este pregătit.
Creierul este privat de oxigen
şi apar durerea de cap,
ameţeli, tulburări de somn,
oboseală accentuată, greaţă şi
vărsături.
La scurt timp după oprirea
vehiculului sau după coborâre,
simptomele se ameliorează,
acestea putând dura, însă
chiar şi până la 3 zile.

Remedii pentru răul de
mişcare

• Cu câteva zile înaintea
călătoriei cumpăraţi din
farmacii tablete sau acadele
cu extract de ghimbir şi
vitamine, uleiuri esenţiale
şi extracte din plante,
medicamente homeopate
sau comprimate, plasturi şi
chiar supozitoare antiemetice
şi urmaţi indicaţiile
farmacistului.
• Înaintea călătoriei luaţi
o gustare uşoară, fără
grăsimi, nu plecaţi la drum cu
stomacul gol.
• În timpul călătoriei:
menţineţi contactul vizual
cu exteriorul (evitaţi cititul,
utilizarea dispozitivelor
electronice sau rotirea
trupului către scaunele din
spate), păstraţi aerul curat
şi proaspăt în vehicul
(fără odorizante sau
parfumuri, fum de
ţigară, mâncare cu
miros puternic),
alegeţi gustări
uşoare, fără
miros (fructe,
legume tari,
biscuiţi, sticks),
încercaţi guma de
mestecat.
• Stilul de condus
trebuie să fie unul
constant, fără frâne
şi viraje bruşte, cu timp
alocat opririlor.

Remedii pentru răul de
înălţime

• Înainte de ascensiune urmaţi
câteva zile de tratament
cu medicamentele specific
prescrise de medic sau
recomandate de farmacist,
pentru a preveni simptomele
amintite.
• În timpul ascensiunii,
urcarea trebuie să fie
treptată, cu opriri pentru
acomodarea cu nivelul
scăzut de oxigen, hidratarea
constantă, dieta uşoară şi
administrarea de analgezice
pentru eventuale dureri de
cap.
• În cazul simptomelor severe
se recomandă coborârea.
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Obiectiv:
protecţia ochilor!
În timpul verii, ochii sunt mult mai supuşi agresiunilor mediului extern decât în restul
anului. Vederea poate fi, însă, protejată prin utilizarea unor metode de protecţie
corecte şi adecvate activităţilor desfăşurate.
Razele UV

Razele ultraviolete ale
soarelui (UVA şi UVB) nu
produc doar arsuri cutanate,
ci afectează şi ochii prin
distrugerea maculară, a
corneei şi a cristalinului.
Expunerea repetată şi
îndelungată la soare, fără
protecţie, poate duce la arsuri
oculare, fotoîmbătrânire,
leziuni canceroase şi
precanceroase sau cataractă.
Protejaţi-vă vederea purtând
de ochelari de soare cu
protecţie UV 100% şi lentile
închise la culoare. Aceştia
blochează cea mai mare parte
a radiaţiilor solare, precum
şi a luminii vizibile. Alegeţi
ochelarii de soare cu etichetă,
care să le ateste calităţile,
chiar dacă nu sunt cei mai
ieftini. Purtaţi ochelarii de
soare şi pe vreme înnorată.
Razele UV pătrund prin
nori, având efect similar
asupra vederii ca şi
atunci când cerul este
senin.
Purtaţi o pălărie
sau o şapcă,
suplimentar
ochelarilor de
soare, pentru
protejarea
pleoapelor, precum
şi a ochilor neumbrită
de ochelari. Evitaţi
expunerea la soare în
intervalul 11.00-16.00 sau

chiar 10.00-17.00 şi nu priviţi
către soare cu ochiul liber.

Bacterii şi substanţe
chimice

Bacteriile şi substanţele
existente în apa din piscine
pot produce iritaţii şi infecţii
oculare, care să necesite
repaos şi tratamente pentru
mai multe zile.
Purtaţi ochelari de înot
dacă intenţionaţi să faceţi
scufundări. După fiecare baie,
spălaţi-vă pe mâini cu apă şi
săpun, apoi clătiţi-vă faţa.
Aerul condiţionat poate fi un
rezervor de bacterii, dacă
nu este igienizat frecvent,
ridicând praful şi alte

microorgonisme din încăperi.
De asemenea, poate usca
excesiv aerul din interioare.
Aşadar, evitaţi utilizarea
aparatelor de aer condiţionat
prea mult timp şi luaţi la
dumneavoastră picături
pentru ochi uscaţi.

Accidente domestice

Vara este anotimpul preferat
de mulţi dintre noi pentru
diferite proiecte de grădinărit,
bricolaj, reparaţii şi chiar
construcţii. Accidentele care
apar în astfel de situaţii pot
afecta ochii: aşchii, materiale
de construcţii sau pământ
pot intra în ochi şi deteriora
vederea pe termen mediu
sau chiar lung. Este esenţială
protecţia ochilor, în astfel de
situaţii, cu ochelari speciali,
pe care îi găsiţi în magazinele
de bricolaj.
Pentru sănătatea ochilor,
alegeţi să consumaţi
cât mai multe alimente
bogate în vitaminele
A, C şi E, luteină şi
acizi graşi Omega 3
şi Omega 6: aronia,
căpşune, zmeură,
afine, ananas, kiwi,
cartof dulce, legume
verzi, roşii, morcovi,
ardei graşi, ouă, ficat,
peşte. Hidrataţi-vă cu
cel puţin 2 litri de apă
pe zi.
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Obiceiuri pe care
creierul le va iubi
Stilul de viață este ansamblul de alegeri cotidiene, întotdeauna cu efecte asupra
sănătății. Fiecare om are control asupra comportamentului său și poate alege să facă
o serie de activități benefice pentru creier și confirmate științific, pentru care, ajuns la
vârsta a treia, își va mulțumi că le-a întreținut.
2. Socializați!

Vă invităm să parcurgeți
lista de mai jos și să alegeți
pentru început una dintre ele
(căci schimbările durabile
încep cu pași mici), pe
care sunteți dispuși să o
introduceți în rutina zilnică
sau săptămânală:

1. Faceți mișcare!

Atunci când vă antrenați
corpul, scade riscul de a
dezvolta boala Alzheimer.
Fie că e vorba de aerobic,
înot, dans sau stretching, de
mersul pe bicicletă sau pe jos,
creierul este stimulat prin
activitatea de coordonare a
mâinilor și picioarelor.
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Chiar dacă pandemia de
coronavirus ne obligă
la distanțare fizică,
socializarea este
posibilă în condiții
adecvate. În plus,
seniorii care au o
rețea mai largă
de prieteni au
risc mai scăzut
de a dezvolta
sentimente de
singurătate,
acestea din urmă
fiind asociate cu
un declin cognitiv
mai rapid. În cadrul
socializării sunt
incluse, pe lângă întâlniri,
vizite și ieșiri, convorbirile
telefonice, discuțiile prin
e-mail sau scrisorile, precum
și înscrierea la diferite cluburi
de activităţi.

integrame, cât la a continua să
învățați lucruri noi, deoarece
astfel creierul este stimulat
să își dezvolte conexiunile
neuronale. Învățați o limbă
străină, citiți o carte care vă
provoacă imaginația, urmați
un curs, apucați-vă de un nou
hobby.

5. Odihniți-vă!

Somnul odihnitor facilitează
procesarea informațiilor,
învățarea și stabilizarea
amintirilor. Se recomandă ca
un adult să doarmă între 7 și 9
ore pe noapte.

6. Relaxați-vă!

3. Mâncați alimente
sănătoase pentru creier!

Practicați mindfulness-ul și
tehnici de relaxare. Stresul
scurtează telomerii, acele
secțiuni ale cromozomilor
asociate cu îmbătrânirea,
iar schimbările hormonale
specifice afectează
capacitatea creierului de a
face față toxinelor.

4. Stimulați-vă mintea!

Începeți cu o activitate
fezabilă, care vă stimulează
fără să vă descurajeze.
Spre exemplu, în loc de a vă
propune să mergeți zilnic
la sală, puteți începe prin
a efectua scurte plimbări
zilnice. Pe măsură ce vă
obișnuiți, puteți introduce și
alte activități.

Introduceți zilnic alimente
precum: fructe și legume,
cereale integrale, nuci și
semințe. Înlocuiți produsele
nocive, de patiserie sau fastfood, cu o gustare bogată în
antocianine, antioxidanţi care
dau culoare roşu, mov şi violet
fructelor şi legumelor.
Acest lucru se referă nu
atât la a rezolva sudoku sau

Sănătatea stă în obiceiurile mici!

ALIMENTAȚIE

Rolul fibrelor
în digestie
Principala funcţie a colonului (intestinul gros) este aceea de extragere a apei şi
sărurilor rămase în resturile alimentare după traversarea celei mai mari părţi
a tractului digestiv. Aici au loc descompunerea acestor resturi, cu ajutorul florei
intestinale, şi mişcările peristaltice de eliminare a bolului alimentar.
Flora intestinală contribuie,
de asemenea, la funcţionarea
normală a sistemului
imunitar, împiedicând
absorbţia în sânge a agenţilor
patogeni şi contribuind la
scăderea inflamaţiei. O dietă
bazată pe cereale integrale,
fructe şi legume, migdale şi
alţi sâmburi, cu aport mare
de fibre vegetale, susţine
sănătatea microbiomului
intestinal.
Fibrele vegetale sunt de două
tipuri:
• Solubile (ex. pectina) –
se dizolvă în apă, dând o
consistenţă gelatinoasă
lichidelor. Se găsesc în
orz (17%), ovăz (11%),
leguminoase (7-10%), mere
şi gutui (2%), citrice, morcovi
(3%).
• Insolubile (ex. celuloza) – nu
se dizolvă în apă, favorizând
deplasarea rapidă a bolului
alimentar. Se află în: migdale
(13,3%), crucifere - broccoli,
conopidă (2-4%), leguminoase,
varză (2%), cartofi, napi (2%),
morcovi.

Beneficiile consumului de
fibre vegetale

Fibrele adaugă volum bolului
alimentar şi îl fac uşor de
eliminat, crescând numărul
de mișcări intestinale şi
reducând timpul petrecut
de alimente în colon. Astfel,

este facilitată şi detoxifierea
colonului. Fibrele vegetale
ajută şi în tratamentul
diareei, conferind mai
multă densitate
scaunului.
Fibrele au un
rol important
în menţinerea
sănătăţii
colonului şi
a funcţiilor
sale, datorită
faptului că
acestea nu sunt
digerabile. Ele
ajung şi acţionează
direct la nivelul
intestinului gros, unde
hrănesc microbiomul
intestinal, având astfel efect
antiinflamator local. Fibrele
previn apariţia hemoroizilor şi a
diverticulitei, fiind recomandate
şi în dietele adjuvante în
tratamentul acestor afecţiuni.
Anumite fibre sunt fermentate
la nivelul colonului, proces ce
contribuie la scăderea riscului
de cancer colorectal.
În plus, fibrele ajută la
scăderea colesterolului,
a hipertensiunii arteriale,
a riscului de dezvoltare
a diabetului de tip 2 şi în
menţinerea unei mase
corporale optime, datorită
conţinului extrem de mic de
calorii.

Recomandări

Consumul recomandat per
adult este de 30 gr fibre pe
zi. Consumul excesiv de fibre
poate provoca dezechilibre
ale nivelului de minerale şi
nutrienţi şi reacţii secundare
precum: diaree sau
constipaţie, balonare şi crampe
abdominale, iritabilitate,
slăbiciune, deshidratare.
Persoanele care suferă de
afecţiuni ale colonului ar trebui
să evite curele de detoxifiere cu
fibre, în lipsa unei recomandări
medicale.
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Legumele umami
Mai multă savoare în farfurie

Ştiaţi că în afară de dulce, amar, acru şi sărat, oamenii pot simţi un al cincilea
gust? Gustul umami, căci despre el este vorba, a fost intens studiat în ultimul timp,
cercetători descoperind chiar şi receptori specifici pentru acesta la nivelul papilelor
gustative. Termenul de umami provine din japoneză şi înseamnă savoare, gust plăcut,
delicios şi uşor sărat.
Gustul umami este conferit
de amino-acizi regăsiţi
în mod natural în carne,
brânzeturi şi anumite legume:
glutamat, inozinat şi guanilat.
Producătorii de alimente
procesate introduc în mod
artificial potenţiatori de gust
în produse pentru a încuraja
consumul. Aceste substanţe
chimice au deseori efecte
adverse de tipul: dureri de
cap, ameţeală, amorţeala
membrelor, furnicături,
senzaţie de greaţă.
Evitaţi riscurile pentru
sănătate ale aditivilor
alimentari! Pentru a vă
bucura simţurile cu gustul
natural umami, evitând chiar
consumul de carne şi brânză,

iată câteva legume care vă vor
aduce mai multă savoare în
farfurie.

Legume umami pentru
diete vegetariene
gustoase

1. Ciuperci (în special hribi
şi shiitake) – sunt bogate în
gust umami, dar şi în fibre. Nu
conţin grăsimi şi au un indice
caloric mic. Pot fi consumate
crude, preparate termic sau
uscate, pentru intensificarea
aromei unei porţii de paste cu
sos alb sau a unei salate.
2. Roşii – unele dintre cele mai
apreciate legume (botanic,
sunt fructe) pentru gustul lor
dulce-acrişor şi răcoritor,
însă sunt şi reprezentante ale
gustului umami. De aceea,
orice mâncare la care veţi
adăuga roşii cubuleţe,
sos de roşii sau roşii
uscate la soare va
deveni mult mai
gustoasă. De
asemenea, roşiile
conţin licopen,
un antioxidant
puternic.
3. Mazărea verde
şi boabele de
soia – conţin un
procent mare de
fibre şi proteine.
Consumaţi-le fierte,
cât mai proaspete,
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pentru un gust umami deplin.
4. Algele marine kombu – sunt
bogate în fibre şi minerale ca
potasiu, calciu, magneziu şi
fier. Se găsesc ambalate în
magazine de specialitate dar
şi în supermarket, şi pot fi
preparate în multiple moduri.
5. Legume fermentate
precum varză murată sau
varză kimchi, sau băuturi
ca: oţetul balsamic, sosul de
soia sau chiar berea. Acestea
sunt şi o sursă importantă
de probiotice, susţinând
funcţionarea normală a
sistemului imunitar şi a
tractului digestiv.
6. Ierburi şi condimente
precum: chimion, boia de
ardei, rozmarin şi salvie.
Mirodeniile conferă o
aromă specială şi profundă
preparatelor pe bază de
legume şi orez.
Ceaiul verde este o sursă
importantă de compuşi
antioxidanţi, ce stimulează
imunitatea, scad tensiunea
arterială şi riscul de
dezvoltare al anumitor tipuri
de cancer. În plus, frunzele de
Camellia Sinensis sunt bogate
în gust umami.

ALIMENTAȚIE

Alimente anti-cancer
Alimentele bogate în substanţe naturale, de tipul polifelonilor antioxidanţi şi
antiinflamatori, furnizează organismului resurse care acţionează în sensul protejării
celulelor de efectele radicalilor liberi şi a proceselor inflamatorii. Acestea contribuie
la scăderea riscului de dezvoltare a anumitor tipuri de cancer, atunci când sunt
integrate în dieta zilnică.
Merele

Conţin fibre, polifenoli cu efect
antiinflamator şi vitaminele
A şi C, ce conferă protecţie
cardiacă, susţin funcţionarea
sistemului imunitar şi
echilibrul microbiomului
intestinal, protejând împotriva
unor tipuri de cancer ale
tractului digestiv.

Afinele şi fructele de
pădure

Conţin acizi fenolici, tanini,
resveratrol, fibre, antocianine
care le dau culoarea roşuviolet şi vitamina C, un mix
de compuşi benefici pentru
sănătatea inimii, a creierului,
pentru o vedere optimă şi
protecţie antitumorală.

Cruciferele: broccoli,
conopidă, varză kale

Sunt alimente cu efect
puternic anticancerigen,
datorită prezenţei
în cantitate mare
de glucozinolaţi
(compuşi cu sulf),
acid fenolic,
betacaroteni,
vitaminele C şi
K, mineralele
calciu, magneziu
şi mangan.
Acestea pot
inhiba creșterea
celulelor canceroase
și stimula moartea
celulelor maligne în
cancerul de colon, de sân,
plămâni, esofag sau pancreas.
Morcovi – au un conţinut

crescut de vitamine A, E şi
K, complexul B, mineralele
mangan şi cupru, cu valoare
antioxidantă, ce susţin
funcţionarea sistemului
imunitar şi pot preveni
cancerul de sân sau de
prostată.

Roşiile

Unice ca sursă majoră de
licopen, un carotenoid, produs
fitochimic de culoare roșie,
care poate reduce riscul de
cancer de prostată, atunci
când este preparat termic, în
combinaţie cu o alimentaţie
corectă şi un stil de viaţă
sănătos.

Ceapa şi usturoiul

Valoarea antivirală,
antifungică şi antibacteriană
este conferită de alicină,
substanţă care, descompusă
enzimatic, se transformă în
glucozinolaţi, ce protejează
împotriva cancerelor gastrice
şi de prostată. Mai multe
studii clinice sunt, însă,
necesare pentru a se înţelege
rolul celor două alimente în
protecţia anti-cancer.

Nucile şi alţi sâmburi

Sunt bogaţi în acizi graşi
esenţiali Omega 3 şi 6,
melatonină, tanini, fitosteroli
cu rol protector pentru
sistemul cardiovascular, dar
şi cu potenţial anticancerigen
datorită efectului de
reducere a stresului
oxidativ, a inflamaţiei şi a
scăderii expresiei genice
cancerigene.

Ceaiul verde

Conţine o serie
de polifenoli
şi compuşi
antioxidanţi
ce protejează
împotriva
cancerului:
catehină,
l-teanină, mangan
şi cofeină. O
ceaşcă de ceai verde
preparat la maximum
80°C conţine doar ¼
din cantitatea de cofeină
dintr-o ceaşcă de cafea.
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REȚETĂ
DE SEZON

Sezonul roșiilor
- beneficii maxime

Roşii, portocalii, roz, galbene, verzi sau negre, rotunde, sub formă de inimă,
lunguieţe sau mici cât cireşele, roşiile sunt un fruct, consumat ca legumă. Au
un conţinut ridicat de apă, fiind extrem de răcoritoare în zilele călduroase ale
verii, iar acum este chiar sezonul lor.
Beneficiile consumului de
roşii pentru organismul
uman

Valori nutriţionale

Roşiile conţin aproximativ 93%
apă, 5% carbohidraţi şi 2%
fibre. În rest, sunt nutrienţi
esenţiali pentru organismul
uman.
100 de grame de roşii
asigură până la 25% din
necesarul zilnic de vitamina

C şi aproximativ 60% din
necesarul zilnic de vitamina A,
alături de vitaminele B, K, acid
folic, beta caroten şi minerale:
20% din necesarul minim
de potasiu, alături de calciu,
fosfor şi altele. În plus, roşiile
sunt bogate în carotenoizi
cu rol antioxidant: luteină,
licopen, zeaxantină.

Panzanella, salatã italianã de varã
Ingrediente 2 porţii:
- 2 roşii mari, bine coapte
- 2-300 gr pâine din făină
integrală, veche de 2-3 zile
- 1 ceapă roşie
- 1 castravete
- busuioc proaspăt, ulei de
măsline, oţet, sare şi piper
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Cum se face:
Feliaţi ceapa şi lăsaţi la macerat în 50 ml apă şi 50 ml oţet, pentru 15
minute, apoi strecuraţi, păstrând doar ceapa. Feliaţi castravetele şi
tăiaţi în cuburi mici roşiile şi pâinea. Amestecaţi ingredientele solide
într-un castron şi adăugaţi, din belşug, ulei de măsline şi oţet, sare,
piper după gust. Lăsaţi la frigider pentru o oră, astfel încât pâinea să
se îmbibe în sosul delicios al salatei, apoi 10-15 minute la temperatura
camerei, pentru ca aromele să se pătrundă mai bine. Poftă bună!

Roşiile protejează inima
şi favorizează circulaţia
sangvină datorită conţinutului
de potasiu, folat, fibre,
vitamina C şi licopen. Aşadar,
roşiile oferă o formulă
eficientă asociată riscului
redus de boli cardiovasculare,
hipertensiune arterială,
pierderea masei musculare şi
a densităţii osoase.
Bogate în antioxidanţi, roşiile
conţin valori crescute de
licopen şi vitamina C, care
previn formarea radicalilor
liberi. Astfel, ele asigură
protecţie împotriva riscului
de dezvoltare a cancerelor
colorectale sau de prostată.
Fibrele contribuie la scăderea
nivelului de glucide din sânge,
la optimizarea digestiei şi
la menţinerea unei greutăţi
corporale normale, prevenind
diabetul de tip 2, constipaţia şi
creşterea în greutate.
Carotenoizii: luteina şi
licopenul susțin vederea
și protejează împotriva
afecțiunilor oculare, inclusiv
cataracta și degenerescenţa
maculară. Alături de acestea,
vitamina C susţine producția
de colagen în organism
prevenind scorbutul şi
protejând împotriva leziunilor
provocate de razele UV şi de
poluare.
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MIȘCARE

Exerciţii pentru
picioare grele
şi obosite
Senzaţia de picioare grele, obosite şi dureroase
poate apărea după mers pe jos, stat în picioare
sau aşezat timp îndelungat. Câteva exerciţii
fizice efectuate atât în spaţii reduse, cât şi
acasă, ori la sală, timp de 10-15 minute pot
elimina acest tip de disconfort. Includerea lor în
rutina zilnică poate preveni edemele, durerea şi
tensiunea la nivelul picioarelor pe termen lung.
Chiar şi spaţiul limitat permite
efectuarea de exerciţii ce ajută
picioarele grele şi obosite. Iată
ce exerciţii puteţi face din şezut,
chiar şi în maşină, tren sau avion
ori în timp ce lucraţi la birou.
1. Țineţi piciorul îndoit şi talpa
pe podea. Întindeţi lent fiecare
picior şi ridicaţi călcâiul. Ţineţi
2 secunde şi reveniţi. Ridicaţi
din nou călcâiul pentru 2
secunde, relaxaţi. Repetaţi de
30 de ori cu fiecare picior.
2. Ţineţi tălpile pe podea.
Ridicaţi simultan degetele
picioarelor şi menţineţi 5
secunde. Coborâţi şi ridicaţi,
simultan, călcâiele pentru 5
secunde. Relaxaţi. Repetaţi de
30 de ori.
3. În funcţie de mobilitate şi
de spaţiul disponibil, ridicaţi
puţin picioarele de pe podea
şi rotiţi labele picioarelor
complet sau doar la 180°, de
la dreapta la stânga şi invers.
Mișcarea trebuie să fie lentă.
Repetaţi de 30 de ori.
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Iată şi o serie de exerciţii
fizice ample care presupun
extensii ale gambelor şi
muşchilor coapselor şi fesieri,
cu scopul de a susţine o
circulaţie sangvină normală
şi o tonifiere a musculaturii
picioarelor.
1. Fandări, cu împingerea
trupului înainte şi menţinerea
sa pe loc până la 5 secunde,
apoi repetarea pe celălalt
picior, alternativ.
2. Din poziţia aşezat pe jos, cu
picioarele îndoite şi genunchii
îndreptaţi spre exterior,
aplecaţi-vă înainte. Menţineţi
abdomenul încordat şi spatele
drept, până la 5 secunde, atât
timp cât simţiţi tensiune în
musculatură.
3. Din poziţia întins pe jos,
aduceţi genunchii la piept
şi apăsaţi cu mâinile pe
genunchi, pentru a presa
şoldurile către podea. Ţineţi
5 secunde şi relaxaţi. Apoi
repetaţi şi cu fiecare picior,

alternativ,
menţinând
piciorul liber întins pe podea.
4. Pentru a tonifia
musculatura gambelor
efectuaţi mişcări de pedalare
pe bicicletă din poziţia întins,
cu picioarele flexate şi ridicate
la nivelul abdomenului.
Spatele este întins pe podea
şi abdomenul încordat. Puteţi
alterna viteza şi repeta de
câteva ori.
5. Pentru a roti coloana
vertebrală, menţineţi-vă
întinşi pe podea şi aduceţi
genunchiul drept, flexat, spre
stânga, în timp ce capul şi
torsul sunt îndreptate spre
dreapta. Menţineţi 5 secunde,
relaxaţi şi repetaţi mişcarea
în sens invers cu celălalt
picior.
Repetaţi exerciţiile ample 1-4
de câte 10 ori, exerciţiul 5 o
singură dată, apoi odihniţi-vă.
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Cu copiii pe munte,
în siguranţă

Începând cu vârsta de 3-4 ani, copiii pot parcurge singuri un scurt traseu
montan, de dificultate uşoară. Până atunci, îi puteţi purta în marsupiu sau
rucsacul special pentru drumeţie, cu câteva pauze pentru odihnă, gustare şi
explorare pe cont propriu. Aşadar, uitaţi de vacanţa sedentară la piscină sau
la mare şi mergeţi cu cei mici la munte.
Sfaturi pentru părinţii
care vor să meargă cu
copiii pe munte

• Cu 2-3 săptămâni înainte,
începeţi antrenamentul pentru
o mai bună rezilienţă şi forţă
musculară. Uitaţi de maşină,
lift sau transport în comun
şi parcurgeţi, gradual, 2-4
kilometri pe jos, zilnic: la
grădiniţă, la bunici, în parc, la
piaţă. Pot fi împărţiţi şi în două
etape. Urcaţi câteva etaje
pe scări. Alergaţi împreună,
faceţi întreceri amuzante şi
alegeţi terenuri cu diferenţe
de nivel. Veţi creşte rezistenţa
musculară a tuturor, iar
traseul montan va fi mult mai
uşor de parcurs, evitânduse momentele de pierdere a
energiei şi de nervozitate.
• Informaţi-vă asupra
traseului, alegând unul uşor,
bine marcat, ce poate fi
parcurs în 2-3 ore tur-retur.
Timpul propriu-zis poate
creşte cu până la 50%, cu
pauze. Alegeţi un traseu care
oferă puncte de belvedere
şi un final atractiv: cascadă,
lac, cetate, poieni sau stânci
spectaculoase.
• Informaţi-vă asupra
condiţiilor meteo, după ce
aţi ales traseul, pentru a vă
asigura că nu va ploua sau
nu va fi caniculă. Cel mai

bun moment ale zilei pentru
a parcurge un traseu cu cei
mici este între mic dejun şi
prânz, când temperatura este
potrivită vara, iar energia
copiilor este la cote optime.
Nu uitaţi de soluţia pentru
protecţie solară, pălărie sau
şapcă şi haine de schimb.
Dacă totuşi se adună norii,
fiţi oricând pregatiţi să vă
întoarceţi. O ploaie torenţială
în pădure poate fi periculoasă.
• Proviziile bogate nutritiv şi
păturica pentru relaxare sunt
importante. Stabiliţi dinainte
câte popasuri veţi face şi
oferiţi copiilor momentele de
odihnă şi reenergizare de care
au nevoie. De asemenea,
fiecare membru al
echipei va purta o
sticlă cu apă. Cei
mici sunt dornici
de a imita
adulţii, aşadar
le puteţi
oferi un
mic rucsac
pentru sticla
de apă şi
o bluză,
ori viitoare
trofee de pe
drum: pietre,
beţe şi orice
îşi mai doresc să
colecționeze.

• Alegeţi echipamentul
potrivit pentru drumeţie:
încălţari comode, dar solide,
cu talpă antiderapantă,
pantaloni lejeri, bluze din
bumbac şi un hanorac pentru
dimineţi răcoroase de vară.
• Distracţia înainte de
toate. Porniţi în drumeţie cu
temele făcute: instructajul
copiilor, poveşti fantastice
şi amuzante despre ceea ce
veţi vedea, jocuri şi cântecele,
soluţie împotriva insectelor,
dezinfectant şi plasturi,
binoclu, lupă, aparat foto şi
multă voie bună.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Marea Neagră,
destinaţie
pentru sănătate

Vacanţa copiilor este în toi, la fel şi perioada preferată pentru concedii.
Poate că unul dintre cele mai atractive locuri din ţară pentru a vă petrece
concediul de vară este litoralul Mării Negre. Excelent! Câteva zile petrecute
la malul mării nu reprezintă doar o modalitate de relaxare şi de reîncărcare
cu energie, dar şi o oază de sănătate datorită multiplelor beneficii pentru
corp şi minte, pe care marea le oferă.
Iată de ce să mergeţi la
mare anul acesta… şi anul
viitor… şi tot aşa

Apa mării face pielea mai
frumoasă, tratează acnee,
psoriasis, eczeme şi iritaţii
cutanate, mici zgârieturi sau
răni datorită mineralelor
cu efect antiinflamator
şi regenerant. Înotul şi
exerciţiile subacvatice în apa
mării sunt benefice pentru
sistemul osteo-muscular
ameliorând dureri musculare
şi articulare. Magneziul
existent în apa mării calmează
sistemul nervos, aducând

echilibru psihic şi eliminând
anxietatea. În acelaşi timp,
înotul ca exerciţiu fizic
normalizează tensiunea
arterială, induce o stare de
bine, de relaxare şi un somn
mai bun.
Aerosolii cu apă de mare,
fie că beneficiaţi de ei
în plimbările pe malul
mării, dimineaţa devreme,
ori la apusul soarelui,
fie că faceţi tratament
în cadrul unui centru de
balneofizioterapie, au efect
antiinflamator și antiseptic
la nivelul sinusurilor și căilor

respiratorii, și aduc benefiicii
persoanelor cu astm bronşic
şi alte afecţiuni respiratorii.

Protejați-vă corespunzător!
Întotdeauna aplicaţi cremă cu
protecţie solară cu minimum
SPF 30 când vă expuneţi la
soare. Chiar şi atunci când
înotaţi, faţa, umerii şi braţele
sunt expuse radiaţiilor UV.
Purtaţi ochelari de soare
şi pălărie cu boruri largi.
Soarele este şi el benefic
pentru sănătate, însă în doze
mici şi în afara intervalului
orar 10.00-16.00.

Beneficiile talasoterapiei

Dr. Mariana Olingheru:
Talasoterapia reprezintă un plan integrat de terapie, prevenție și promovare a sănătății, care se
implementează pentru indicații definite, în centre situate obligatoriu imediat lângă mare și cu
participarea personalului expert calificat. Talasoterapia presupune utilizarea apei de mare, aerului
de mare și a altor produse marine (algele marine, nisip și noroi marin), dar asociază și helioterapia
(radiația solară) naturală și o serie de măsuri care pun accentul pe relaxare, nutriție sănătoasă
și activitate fizică. Astfel, talasoterapia are rolul de a restabili sănătatea fizică, dar și echilibrul
psihoemoțional. Principalele indicații ale talasoterapiei sunt afecțiunile reumatismale (artite,
artoze), dermatologice (psoriazis, dermatite, acnee, eczeme), boli respiratorii cronice (astm bronșic,
bronșită) ginecologice (dismenoree primară, boală inflamatorie pelvină), stres, oboseală fizică și
psihică, tulburări de somn, tulburări legate de menopauză, contracturi musculare, accidentări
sportive, convalescența după diferite boli.
Talasoterapia este contraindicată în bolile cardiovasculare (hipertensiune arterială, după infarct
miocardic etc.) și trebuie evitată, de asemenea, în perioada acută a bolilor infecțioase, în hipertiroidie
sau alergie la iod. La noi în țară, talasoterapie se face la Techirghiol, Eforie Nord, Mangalia, precum și în
diverse hoteluri de pe litoral.
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Obiective turistice în
România, la Marea Neagră
Găsirea unei activităţi
atractive la malul mării este
esenţială, dacă înotul şi
soarele nu sunt preferatele
dumneavoastră. Aşadar, iată
ce mai puteţi face pe litoralul
românesc al Mării Negre.

1. Vizitaţi staţiunile de
pe litoral: Mamaia, cu
promenada largă, telegondola
şi terasele umbrite; Eforie
Nord şi Eforie Sud, unele
dintre primele staţiuni
balneoclimaterice de la Marea
Neagră; Costineşti, preferata
tinerilor; staţiunile din sudul
litoralului: Olimp, Neptun, cu
aerul lor aristocrat; Jupiter,
Venus, Cap Aurora şi Saturn,
cu multitudinea de hoteluri,
pensiuni şi oferte de petrecere
a timpului liber.
2. Vizitaţi oraşul Mangalia,
unde veţi găsi Muzeul de
Arheologie Callatis, Muzeul
Marinei, superba Moschee
„Esmahan Sultan”, cel mai
vechi lăcaș de cult musulman
din România, ridicat în anul
1575, zidurile cetăţii antice
Callatis, o esplanadă umbrită
pe faleza Mării Negre şi
o patiserie cu preparate
tătărăşti delicioase!
3. Vizitaţi oraşul Constanţa,
unde veţi putea petrece
timp de calitate într-o zi
înnorată sau în intervalul orar
când razele soarelui sunt
periculoase pentru piele şi
ochi, 10:00-16:00. Luaţi-vă
pălăria, ochelarii de soare,
aplicaţi crema de protecţie
solară pe pielea expusă şi
cutreieraţi Centrul Vechi, pe
străduţele înguste ce duc
spre Piaţa Ovidiu, unde se
află statuia poetului Publius
Ovidius Nasos, exilat în portul
Tomis în anul 8 d. Hr. Aici
veţi găsi Moscheea ”Carol I”,
ce datează din anul 1913, cu
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privelişte
splendidă din
minaret, şi Muzeul
de Istorie şi Arheologie
Constanţa, puţin cam prăfuit
şi având mare nevoie de
intervenţii, însă adăpostind
exponate unicat şi extrem
de interesante. Coborând
spre mare, veţi ajunge la
Farul Genovez, la Acvariu şi
la Cazino, aflat în proces de
reabilitare, şi la promenadă ce
invită la plimbare sau odihnă
pe băncuţele umbrite. La
întoarcerea spre oraş, puteţi
vizita Parcul Arheologic,
frumos amenajat, şi Muzeul
Marinei din Constanţa, care
expune, printre altele, faruri
vechi ce au luminat ţărmurile
Mării Negre şi chiar o lentilă
originală de far.
Gustaţi produse de brutărie
şi patiserie turceşti de lângă
Piaţa Griviţei, apoi îndreptaţivă spre Muzeul de Artă,
găzduit într-o splendidă
clădire cu geamuri mari şi
luminator. În partea cealaltă a
oraşului se află locul preferat
al copiilor: Delfinariul,
Microrezervaţia, Planetariul
şi Clubul de echitaţie, unde
puteţi petrece cel puţin
jumătate de zi bucurându-vă
de vacanţă.

4. Mergeţi să
vă plimbaţi prin
cele două păduri:
Rezervaţia Naturală Hagieni,
care se află în apropierea
localităţii 2 Mai şi este o
adevărată oază de natură a
litoralului, cu două trasee
turistice potrivite pentru
întreaga familie şi Pădurea
Comorova, situată în nordul
staţiunii Neptun.
5. Faceţi baie în Lacul
Techirghiol! În localitatea
Techirghiol se află o plajă
artificială, chiar pe malul
celui mai mare lac salin
din România, recunoscut
pentru nămolul sapropelic
cu proprietăţi terapeutice
pentru afecţiuni de piele şi
boli reumatismale, endocrine,
ginecologice şi altele. Apa
are o concentraţie atât de
mare de sare, încât veţi pluti.
Trebuie să avansaţi puțin de
la mal şi veţi simţi diferenţele
de temperatură ale apei şi de
consistenţă a nămolului de pe
fundul lacului.
Vacanţă plăcută,
Echipa i-Tour
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