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EDITTORIAL

www.saptamanamedicala.ro

Dupã 5 ani de apariþie neîntreruptã,

Sãptãmâna MEDICALÃ
este acum ]i pe net!

ãrã sã-ºi diminueze sau schimbe ceva în sis-
temul de distribuþie, orientat cãtre farmacii, unitãþi me-
dicale private ºi spitale de stat, publicaþia iese de luna
aceasta ºi pe net. Aceasta va însemna un plus de cititori

ºi toate avantajele aduse de sistemul de publicaþie online. 

În cei 5 ani de apariþie au scris în revistã peste 200 de medici de
diferite specialitãþi, mulþi apãrând cu articole aproape fãrã întreru-
pere. Subiectele abordate nu sunt „impuse”, sunt cele despre care ei
înºiºi au constatat la cabinet necesitatea unei mai bune informãri a
pacienþilor. Acum, fiind încãrcate pe site-ul revistei, toate articolele
fiecãrui autor pot fi citite în ordinea apariþiei ºi, la fel de important,
pe acelaºi subiect medical pot fi selectate toate articolele apãrute în
revistã.

Deci, selecþia articolelor poate fi fãcutã dupã numãr ediþie, ru-
bricã, autor sau cuvânt cheie dupã care se dã cãutare, care poate fi
un termen medical, o specialitate medicalã, nume de unitate medi-
calã sau chiar strada pe care se gãseºte aceasta. 

Aplicaþia de altfel permite o rapidã ºi finã selecþie pentru obþi-
nerea unui grupaj de medici sau unitãþi medicale dupã criterii dife-
rite: judeþ, localitate, tip unitate, specialitate medicalã, grad profesio-
nal, ºtiinþific, didactic sau de cercetare medicalã. 

Promitem cã având acum un instrument atât de performant, mai
departe ºi conþinutul site-ului va fi permanent îmbogãþit ºi actualizat.
Sperãm ca acesta sã fie de real folos atât personalului medical din
Bucureºti ºi din þarã cât ºi mai ales publicului larg, interesat de infor-
maþie ºi consiliere medicalã de calitate, veridicã, credibilã, din cele
mai competente surse, înaintea vizitei propriuzise la medic, pentru
care revista militeazã permanent.

�� Redac[ia S/pt/mâna Medical/
www.saptamanamedicala.ro
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I
nsuficienþa cardiacã cronicã este ultimul stadiu
al bolii coronariene ºi reprezintã o problemã ma-
jorã de sãnãtate la nivel mondial deoarece afec-

teazã aproximativ 300 milioane de pacienþi în lume,
din care 15 milioane de pacienþi în Europa, respec-
tiv 1 milion de pacienþi în România. 

”Insuficienþa cardiacã este un sindrom cu o
mare extindere în populaþia României unde preva-
lenþa insuficienþei cardiace arondatã medicului de
familie este de 4% din populaþia totalã. În fiecare an
apar aproximativ  200.000  cazuri noi” a declarat în
cadrul conferinþei de presã ocazionatã de anunþa-
rea rezultatelor studiului Shift, PPrrooff..  CCeezzaarr  MMaaccaarriiee,,
Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof.
Dr. C. C. Iliescu” din Bucureºti.

Insuficienþa cardiacã cronicã reprezintã o
povarã economicã majorã datoritã asistenþei medi-
cale necesare, cu mai mult de 10% din spitalizãrile
anuale, iar jumãtate din pacienþii cu insuficienþã
cardiacã mor în 4 ani. Ratele de supravieþuire pen-
tru insuficienþa cardiacã cronicã sunt similare cu
cele ale cancerului de colon ºi mai rele decât ale
cancerului de sân sau de prostatã.

Termenul de insuficienþã cardiacã se poate tra-
duce prin diminuarea capacitãþii inimii de a pompa
în mod eficient sângele în organism ºi de a menþine
o circulaþie suficientã pentru a satisface nevoile or-
ganismului. 

Pe lângã factorii de risc deja bine cunoscuþi (pro-
cesul normal de îmbãtrânire, fumatul, diabetul zaha-
rat, obezitatea, colesterolul crescut, sedentarismul ºi
hipertensiunea arterialã), studii recente au demon-
strat cã frecvenþa cardiacã (numãrul de bãtãi ale
inimii pe minut) influenþeazã de asemenea riscul de
evenimente coronariene. În populaþia generalã,
creºterea mortalitãþii cardiovasculare este direct
proporþionalã cu creºterea frecvenþei cardiace
peste  60 bpm. O  frecvenþã cardiacã  peste 70 bpm
duce la o ratã a decesului de peste 35% din totalul
bolilor cardiovasculare. Tratamentele actuale au scã-
zut mortalitatea ºi morbiditatea în rândul pacienþilor
cu insuficienþã cardiacã cronicã, insã pe lângã scã-
derea frecvenþei cardiace, mai apar ºi alte efecte
cum ar fi scãderea puterii de contractare a inimii, scã-
derea nedoritã a tensiunii arteriale, oboseala.

Studiul SHIFT: 

Ivrabadina scade cu 26% mortalitatea
\n r`ndul pacien[ilor cu insuficien[/ cardiac/

Boala coronarian/ ischemic/, 
cunoscut/ ]i cu denumirea de 
cardiopatie ischemic/, este cea mai
comun/ manifestare a bolilor 
cardiovasculare, fiind ]i principala
cauz/ de mortalitate din lume.
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LLaabboorraattooaarreellee  SSeerrvviieerr  aauu  ddeessccooppeerriitt  ccãã  ssuubb--
ssttaannþþaa  aaccttiivvãã  IIvvaabbrraaddiinnãã  ((ccoommppoonneennttãã  aa  mmeeddiiccaa--
mmeennttuulluuii  Corlentor®), utilizatã în prezent la pacienþii
cu anginã pectoralã deoarece amelioreazã simpto-
mele ºi ischemia miocardicã, reduce selectiv ºi spe-
cific ºi frecvenþa cardiacã. 

Pentru a dovedi acest lucru, compania farma-
ceuticã Servier Pharma a derulat ssttuuddiiuull  SSHHIIFFTT, stu-
diu ce a înrolat peste 6500 pacienþi din 37 de þãri,
cu insuficienþã cardiacã moderat-severã ºi frecvenþã
cardiacã de repaus peste 70 bpm. Durata medie de
urmãrire a fost de 23 de luni. 

Din România au participat 600 de pacienþi din
36 de spitale judeþene din þarã. „Raportat la popu-
laþia þãrii, România a dat cel mai mare numãr de pa-
cienþi pentru acest studiu. Criteriile de selecþie a
pacienþilor au fost tratamentul optimal, frecevenþa
mai mare de 70 de batãi pe minut. Pe tot parcursul
studiului, procentul pacienþilor trataþi cu betablo-
cante a fost de 89%. În România, pacienþii erau mai
bine trataþi. Medicamentaþia care prelungeste viaþa
a fost mai mult utilizatã în România decât în alte þãri
incluse în studiu“, a declarat PPrrooff..  DDrr..  DDaann  DDoommiinniicc
IIoonneessccuu, coordonatorul studiului Shift în România.

Rezultatele studiului Shift, prezentate ºi în ca-
drul Congresului Naþional de Cardiologie de la
Sinaia (7-10 octombrie 2010), au arãtat cã trata-
mentul cu ivabradinã reduce obiectivul primar, com-
pus din deces de cauzã cardiovascularã sau spita-
lizare pentru agravarea insuficienþei cardiace cu 18%.
Ivabradina a redus, de asemenea, riscul de deces
datorat insuficienþei cardiace cu peste un sfert
(26%) ºi riscul de spitalizare din cauza agravãrii in-
suficienþei cardiace cu aceeaºi valoare (26%).
Aceste beneficii au fost evidente dupã doar trei luni
de tratament cu ivabradinã, cu toate cã pacienþii pri-
meau deja tratament optim conform ghidurilor. De
asemenea, studiul a confirmat faptul cã tratamentul
cu ivabradinã are un profil de tolerabilitate bunã la
aceºti pacienþi.

”Studiul Shift nu a vrut sã facã diferenþa între
betablocante ºi Ivrabadinã. Am aºteptat mulþi ani
pentru acest studiu al cãrui obiectiv principal a fost
reducerea spitalizãrii pentru pacienþii cu acest tip de
boalã cardiacã. În mod normal, aceºti bolnavi se
întorc în spital o datã la trei luni ºi asta din cauza
problemelor cauzate de frecvenþa cardiacã mai
mare de 70 de bãtãi pe minut“, a menþionat PPrrooff..
MMiicchheell  KKoommaajjddaa, coordonatorul studiului european
ºi Preºedintele Societãþii Europene de Cardiologie.

�� Gabriel Bocancia

Protejeaz/-te cu Dettol
Stai cu grijã de câte ori te accidentezi? Fie la bucãtãrie, prin casã sau în diverse

situaþii, din cauza vitezei cu care se desfãºoarã viaþa de zi cu zi? Þi-e teamã cã orice
zgârieturã sau ranã se poate infecta?

Cu Dettol Med 0,2% spray cutanat soluþie te protejezi de infecþia rãnilor superfi-
ciale, atât pe tine cât ºi întreaga familie. Studiile clinice au dovedit cã acest medica-
ment distruge o gamã largã de bacterii asociate în mod frecvent infecþiei rãnilor.
Substanþa activã din Dettol Med, clorura de benzalconiu, este un antiseptic eficient
pentru dezinfectarea rãnilor superficiale.

Dettol Med are urmãtoarele proprietãþi:

Acest medicament conþine clorurã de benzalconiu ºi se elibereazã fãrã prescripþie medicalã.
Se recomandã citirea cu atenþie a prospectului sau a informaþiilor de pe ambalaj. Dacã apar mani-
festãri neplãcute, adresaþi-vã medicului sau farmacistului.

Doze ºi mod de administrare: adulþi ºi copii peste 6 ani: 1-2 pulverizãri/zi copii între 1-6 ani: 
1 pulverizare/zi, pe maxim 4 plãgi.

DDeettttooll  PPrrootteejjeeaazzãã

� Se aplicã prin pulverizare, deci zona
lovitã nu este atinsã cu mâinile mur-
dare

� Distruge o gamã largã de bacterii
� Nu iritã pielea

� Recomandat pentru adulþi ºi copii de
peste 1 an

� Soluþie incolorã, nu pãteazã nici pie-
lea, nici hainele

� Are parfum discret de pin
� Destul de mic sã îl poþi lua oriunde
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Cataracta este o afecþiune oftalmologicã ce deter-
minã scãderea progresivã a vederii prin pierderea ca-
litãþilor cristalinului. Cristalinul este o lentilã care se
aflã imediat în spatele pãrþii colorate a ochiului, irisul.
Caracteristica principalã a cristalinului este acomo-
daþia, prin care întelegem capacitatea de a vedea la
toate distanþele.

Peste 70% din persoanele sãnãtoase de peste 60
de ani vor dezvolta cataractã. Înaintarea în vârstã este
cea mai importantã cauzã de apariþie a cataractei.
Existã însã cazuri în care aceastã afecþiune poate fi în-
tâlnitã ºi la persoane mai tinere. Cataracta  poate fi
congenitalã sau dobânditã. Alþi factori care pot in-
fluenþa sau determina apariþia cataractei sunt: me-
dicamentele, mediile toxice, bolile sistemice, trauma-
tismele, expunerea la raze ultraviolete ºi, nu în ultimul
rând, ereditatea. În stadiile avansate, netratatã, cata-
racta poate produce complicaþii grave.

De cele mai multe ori, cataracta afecteazã ambii
ochi, scãderea vederii din aceastã cauzã nefiind înso-
þitã de durere. Principala acuzã a pacientului este scã-
derea progresivã a vederii sau înceþoºarea acesteia.
Pacientul este nemulþumit de vederea sa ºi încearcã
în zadar schimbarea ochelarilor.

Singura metodã de tratament este cea chirurgi-
calã, prin care medicul înlocuieºte cristalinul opacifiat
cu unul artificial, valabil pentru tot restul vieþii. În mo-
mentul de faþã, datoritã tehnologiei foarte avansate,
operaþia de cataractã a devenit  foarte puþin traumati-
zantã pentru pacient, recuperarea vizualã fiind de cele
mai multe ori spectaculoasã. 

Operaþia de cataractã cu ultrasunete sau faco-
emulsificarea cu ultrasunete, cu implant de cristalin
artificial foldabil, este cea mai modernã metodã de
tratament, efectuându-se printr-o incizie atât de micã
încât nu este nevoie de sutura. Operaþia dureazã foar-
te puþin, se face cu anestezie localã, fãrã internare, iar
pacientul pleacã acasã dupã operaþie, urmând sã stea
cu pansament la ochiul operat pânã în ziua urmã-
toare, când se prezintã la controlul postoperator. Ope-
raþia de cataractã cu ultrasunete are o ratã foarte
mare de reuºitã, peste 99%. În cazul operaþiei de ca-
taractã cu ultrasunete este deosebit de important sã
se facã la momentul oportun, atunci când pacientul
nu mai are confort vizual. În cazul în care cataracta
este foarte avansatã, creºte riscul de apariþie a compli-
caþiilor atât în timpul operaþiei cât ºi dupã. De aseme-

nea, în cazul în care cataracta este foarte veche, albã,
sau dacã momentul oportun pentru intervenþie este
depãºit cu mult timp, existã riscul ca operaþia cu ultra-
sunete sã nu se mai poatã efectua; în acest caz se
poate opta pentru operaþia de cataractã prin metoda
extracapsularã, o metodã foarte traumatizantã în com-
paraþie cu facoemulsificarea, cu incizie mare, recu-
perarea dupã operaþie fiind mult mai lentã.

Pacientul trebuie sã respecte indicaþiile pe care le
primeºte de la medicul oftalmolog atât înainte de ope-
raþie cât ºi dupã. Tratamentul postoperator, respectat
de pacient, influenþeazã în mod direct rezultatul vizual
final.

Dupã operaþia de cataractã cu implant de cristalin
artificial monofocal se pierde acomodaþia, astfel cã
pacientul va avea nevoie de ochelari de aproape sau
de distanþã, dupã necesitate. 

Cristalinele monofocale se împart la rândul lor în
sferice ºi asferice, acestea din urmã, mai moderne,
oferind o vedere mai clarã ºi un contrast mai bun. 

Existã cristaline monofocale torice care se reco-
mandã celor cu astigmatism. 

Cristalinele artificiale foldabile multifocale oferã o
vedere bunã atât la distanþã cât ºi de aproape, satis-
facþia pacientului fiind foarte mare. Dupã acest tip de
implant de cristalin artificial pacientul are indepen-
denþã faþã de ochelari în peste 85% din activitãþile
zilnice.

Cristalinele artificiale multifocale personalizate se
adreseazã persoanelor cu dioptrii extreme, sferice, ci-
lindrice sau amândouã ºi se fabricã la comandã în
urma unor mãsurãtori. 

�� Dr. Andrei FILIP
Medic Primar Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e Medicale

Cataracta

PUNCT DE VEDERE
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Aflatã într-o permanentã dezvoltare, gama de
produse AARROOMMAADDEERRMM propune o cremã de masaj
cu efect cald. Succesul acestei creme de masaj este
garantat de inovaþia componentelor sale: extractul
de ardei iute. 

Conform rezultatelor cercetãrilor medicale, ex-
tractul de ardei iute ajutã la dizolvarea ºi eliminarea
grãsimilor depozitate în þesutul conjunctiv, gene-
rând astfel efectul de slãbire. Utilizarea regulatã in-
tensificã microcirculaþia, ajutând la descompunerea
ºi eliminarea surplusului de grãsimi ºi a toxinelor, în-
cetinind acumularea grãsimilor în þesuturi. De ase-
menea, ajutã la reconstruirea pielii obosite ºi îmbã-
trânite, pe care o netezeºte ºi o hidrateazã prin dimi-
nuarea aspectului de coajã de portocalã, reducând
astfel formarea celulitei persistente. 

Recomand/ri de folosire:
� oricãrei persoane afectate de celulitã sau de-

puneri de grãsime
� depuneri adipoase localizate sau generale

Contraindica[ii:
� sarcinã
� varice pronunþate
� boli de piele
� imediat dupã expuneri la soare sau solar
� alergii la unul dintre ingrediente

Crema de masaj cu efect cald poate fi testatã la
SShhaaddeess  bbeeaauuttyy  lloouunnggee – www.shades.ro.

Shades este primul beauty lounge deschis în ca-
pitalã, în zona Piaþa Victoriei. Serviciile beauty
lounge-ului, asigurate de profesioniºti atent selec-
taþi, sunt dedicate doamnelor ºi domnilor care vor
sã se înfrumuseþeze ºi sã se relaxeze, fiind comple-
tate ºi de o ofertã de cadouri deosebite la preþuri
atractive, într-o zonã în care magazinele de profil lip-
sesc: bijuterii, cãrþi, ceaiuri aromatice, vinuri, albume
muzicale ºi alte obiecte frumoase. ªi toate acestea
sunt oferite într-un spaþiu ambiental sofisticat, per-
fect adaptat vilei cu parfum interbelic în care se aflã
sediul Shades.

Styx Naturcosmetic v/ recomand/
ardeiul iute bun la frumuse[e

STYX NATURCOSMETIC SRL
Str. Baicului nr. 82, Corp C, Etaj 2,
Sector 2, Bucure]ti, Cod 021784

Tel/fax 021/252.28.80; 
Mobil: 0762.214.090

sales@styx.ro www.styx.ro;
www.shop.styx.ro

PPrroodduusseellee
ccoossmmeettiiccee  SSttyyxx

llee  ppuutteeþþii
aacchhiizziiþþiioonnaa
ººii  oonnlliinnee
ppee  ssiittee--uull

wwwwww..sshhoopp..ssttyyxx..rroo

�� Ardeiul iute este originar din
America Central/ ]i de Sud.  Primele
consemn/ri despre aceast/ plant/
au ap/rut, \ntr-un document, \n 1493,
odat/ cu c/l/toriile lui Columb. De
atunci, oamenii au folosit ardeiul iute
\n buc/t/rie drept condiment, dar ]i
pentru propriet/[ile lui vindec/toare:
ajut/ sistemul digestiv, inima, circu-
la[ia s`ngelui ]i alte func[ii ale corpu-
lui, este plin de vitamina A, C, toate
complexele B, calciu ]i potasiu. ��
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Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info  tel: 021.211.29.98 

Care sunt cauzele îmb/trânirii pielii?
Cu cât arãþi mai tânãr cu atât te simþi mai bine.

Dar înaintarea în vârstã reprezintã un proces care
nu poate fi oprit ºi, pe mãsurã ce corpul îmbãtrâ-
neºte, aspectul ºi proprietãþile pielii se modificã.

Vârsta, hormonii, expunerea la soare, fumatul,
toate au rolurile lor, contribuind la apariþia ridurilor.
Pielea este mai fragilã ºi mai puþin elasticã.  

Pe mãsurã ce înaintãm în vârstã, conþinutul de
acid hialuronic din piele - care este foarte important
pentru reþinerea apei - scade. Glandele care produc
sebum (sebacee) devin mai puþin active ºi pielea de-
vine mai uscatã. De asemenea, pielea îºi pierde din
grãsimi ºi, prin urmare, are mai puþin volum ºi este
mai puþin netedã, pierzandu-si culoarea tinereascã
ºi strãlucirea. Pe lângã toate aceste schimbãri, ac-
þioneazã ºi forþa de gravitaþie, trãgând de piele ºi
determinând lãsarea ei.

Exist/ un ajutor la îndemân/:
produsele Juvederm ULTRA!
Tratamentele estetice nechirurgicale devin din

ce în ce mai populare deoarece sunt mult mai rapi-
de, mai puþin dureroase ºi mai subtile decât chirur-
gia plasticã. De aceea, gama Juvederm ULTRA de
geluri injectabile reprezintã rãspunsul simplu ºi ra-
pid în acest sens. Aceasta este ultima generaþie de
substanþe de umplere dermicã pe bazã de acid hia-
luronic, o substanþã care existã în mod natural în

corp ºi care  nu numai cã umple ridurile, dar ºi înlo-
cuieºte ceea ce pielea a pierdut cu trecerea timpu-
lui. 

JJuuvveeddeerrmm  UULLTTRRAA  aarree  eeffeecctt  ddee  dduurraattãã
Datoritã gamei Juvederm ULTRA puteþi sã vã

aºteptaþi la o îmbunãtãþire remarcabilã ºi la rezul-
tate mai îndelungate, de pânã la un an.

JJuuvveeddeerrmm  UULLTTRRAA  eessttee  uunn  pprroodduuss  rreeccoonnffoorrttaanntt
Deoarece Juvederm ULTRA conþine lidocainã,

care reduce durerea, întregul proces de injectare re-
prezintã o experienþã mai reconfortantã.  

De fapt, Juvederm ULTRA este singura familie de
materiale de umplere dermicã, disponibilã actual-
mente, care conþine acest anestezic. Conform eva-
luãrilor de laborator, 75% dintre pacienþi au consi-
derat cã Juvederm ULTRA oferã o experienþã mai
puþin dureroasã decât tratamentele care conþin lido-
cainã.

Despre acidul hialuronic natural
� Acidul hialuronic este o substanþã care existã

în mod natural în corp. 
� Acesta ajutã la hidratare ºi adaugã volum

pielii.
� O treime din acidul hialuronic al corpului este

în mod natural eliminat ºi înlocuit în fiecare zi.
� Acidul hialuronic care existã în mod natural

în corp scade semnificativ odatã cu vârsta.
� Acidul hialuronic este utilizat, de asemenea,

pentru proceduri medicale, de exemplu, intervenþii
chirurgicale la ochi sau inginerie tisularã. 
� Acidul hialuronic utilizat pentru Juvederm

ULTRA nu este de origine  animalã ºi este clinic îm-
bunãtãþit pentru a garanta rezultate estetice foarte
naturale ºi de duratã. Este sigur, poate fi resorbit, iar
efectele estetice sunt reversibile.

continuare în ediþiile urmãtoare

Iubi[i-v/ pielea! (I)

�� Înaintarea \n v`rst/ reprezint/
o realitate a vie[ii. Unii oameni
\mb/tr`nesc mai devreme,
al[ii sunt destul de noroco]i s/
arate mai tineri. ��
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Î
ncã din pprriimmuull  aann de viaþã, pãrinþii trebuie sã
ºtie cã, pentru o dezvoltare armonioasã, trebuie
sã-i administreze copilului o serie de supli-

mente, cum ar fi calciu, vitamina D ºi fier. De
asemenea, în sezonul rece copilului i se admin-
istreazã vitamina D  sub formã de picãturi - zilnic
câte patru picãturi de Vigantol care asigurã o
„raþie“ normalã. Dacã, de obicei se recomandã
administrarea de calciu ºi vitamina D, nu trebuie
sa uitãm cã este obligatorie ºi administrarea de
suplimente de fier.

Este recomandat ca mamele sã-ºi facã un ca-
lendar cu regimul de administrare a suplimentelor:
ccaallcciiuu - zece zile pe lunã; ffiieerr  ººii  aacciidd  ffoolliicc - celelalte
20 de zile ale lunii; VViiggaannttooll - în fiecare zi a lunilor
reci din an. Calciul se administreazã pânã la doi
ani. Fierul se dã începând de la trei luni ºi jumã-
tate, timp de patru luni, adicã pânã la ºapte luni ºi
jumãtate. 

DDuuppãã  vvâârrssttaa  ddee  uunn  aann,, copilului i se vor face
analizele de sânge, iar dacã se constatã ca micu-
þul are deficienþe de fier, se poate relua adminis-
trarea suplimentelor de fier. De asemenea, doza
de vitamina D poate fi crescutã la recomandarea
medicului, dacã se constatã un deficit mãrit.

Aportul de vitamina C este mai important în
perioada rece, pentru cã ajutã la creºterea imuni-
tãþii. Dupã vârsta de 1 an încearcã sã-i oferi celui
mic vitamina C din surse naturale: citrice, pãtrun-
jel, kiwi!

De asemenea, vitamina D, necesarã asimilãrii
calciului în organism, se poate suplimenta printr-o
nutriþie adecvatã: ficat, peºte gras (hering, sardine,
somon), gãlbenuº, lapte integral ºi produse lactate
nedegresate.

ÎÎnn  ttiimmppuull  aaddoolleesscceennþþeeii, pentru o dezvoltare ar-
monioasã, s-a constatat cã mineralele ºi vitami-
nele sunt extrem de importante. Fetele au nevoie
de suplimente în jurul vârstei de 10-11 ani, iar bã-
ieþii pe la 12-13 ani.

Sunt importante urmãtoarele: � acidul folic ºi
vitamina B12; � pe mãsurã ce nivelul de calorii
creºte, este nevoie de suplimente de vitaminele
B1, B2 ºi B3; � vitamina B6 ºi vitamina D � vita-
minele A, C ºi E sunt importante pentru dezvol-

tarea noilor celule formate; � calciul, magneziul ºi
zincul sunt necesare pentru creºterea densitãþii
osoase. 

Mult/ aten[ie!
Pãrinþii nu trebuie sã uite cã aceste administrãri

suplimentare de vitamine trebuie fãcute doar cu
avizul medicului de specialitate. Vitaminele ºi
preparatele din calciu, dacã sunt folosite în exces, pot
determina osificarea scuturilor craniene. Excesul de
vitamina A duce la intoxicaþie cronicã, iar cel de vita-
mina C, la pietre la rinichi ºi diaree. 1155  mmiinnuuttee  ddee
eexxppuunneerree  llaa  ssooaarree  ppee  ssããppttããmmâânnãã  --  ddee  aattââttaa  aarree
nneevvooiiee  uunn  ccooppiill  ppeennttrruu  aa  aassiimmiillaa  îînn  mmoodd  nnaattuurraall  vviittaa--
mmiinnaa  DD..

�� Centrul medical Bio Terra Med

Recomand/ri
pediatrice 

în administrarea
de vitamine

FARMACOLOGIE
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Când începem ]i cum realiz/m 
protec[ia articula[iilor??
Creºterea ºi dezvoltarea organismului uman se

definitiveazã în jurul vârstei de 25 de ani. Prin ur-
mare, niciodatã nu este prea devreme pentru a în-
cepe o activitate fizicã, sportivã sau de agrement,
care sã ne faciliteze întreþinerea ºi protejarea articu-
laþiilor faþã de o degradare ulterioarã. Aceasta, cu
atât mai mult cu cât noi putem moºteni o anumitã
tendinþã de a dezvolta anumite afecþiuni, printre
care ºi boala degenerativã articularã sau reumatis-
mul articular de la predecesorii noºtri, pãrinþi, bu-
nici. Este util sã practicãm activitãþi de întreþinere a
condiþiei fizice ºi a unei bune funcþionalitati a apara-
tului locomotor în general ºi a articulaþiilor în spe-
cial, cu o frecvenþã de 2-3 ºedinþe sãptãmânal, încã
din copilãrie sau adolescenþã. Activitãþile fizice reco-
mandate sunt înotul, mersul cu bicicleta, joggingul
uºor, mãrºãluirea, tenisul de agrement, volei, bas-
chet, fotbal, badminton, toate realizate cu o încãlzire
prealabilã, ºi nu la nivel competiþional, ci doar pen-
tru plãcerea efectuãrii activitãþii fizice în sine. Iarna,
aceste activitãþi se pot desfãºura în sãli special
amenajate sau în centre sportive, sãli de fitness,
gimnasticã, centre de sãnãtate, în care se pot utiliza
ºi diferite echipamente de fitness, cardio, precum
banda de alergare, sau echipamentele cu greutãþi
sau rezistenþã opusã miºcãrii. Sã nu uitam nici cla-
sicul, de acum, program de aerobic, exerciþiile pila-
tes, yoga etc.

Miºcarea articularã este necesarã pentru a asi-
gura o bunã lubrifiere, cu evitarea procesului de peli-
culizare a lichidului sinovial, care apare atunci când
stãm mult timp într-o poziþie ºi auzim cracmentele
articulare, acele zgomote de care suntem tentaþi sã

Dr. Tache 
Georgiana-Ozana, 
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e 
medicale
0723.626.289

R/spunsuri la \ntreb/ri frecvente ale pacien[ilor

Cum men[inem s/n/tatea
articula[iilor noastre?

Modul \n care ne putem proteja 
articula[iile este o preocupare con-
stant/ a speciali]tilor ]i a pacien[ilor
deopotriv/. Articula[iile sunt supuse
procesului de degradare sau de
uzur/, la care se adaug/ suprasoli-
citarea de moment sau de lung/
durat/. Lipsa antrenamentului sau a
unui program de \ntre[inere a func[iei
articulare, \n ceea ce prive]te mobili-
tatea, reprezint/ elemente care 
concur/ la deteriorarea articular/. 
De asemenea, este necesar/
evitarea supra\nc/rc/rii articula[iilor,
cum se \nt`mpl/ c`nd efectu/m
activit/[ile cu suprasarcin/ sau c`nd
intervine greutatea \n exces.
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ne plângem prietenilor, sã ne gândim cã îmbãtrânim
precoce sau sã cerem sfatul unui specialist reuma-
tolog, ortoped, medic de recuperare medicalã. Cu
toþii ne vor spune cã trebuie sã ne miºcãm mai mult,
sã evitãm sedentarismul, ceea ce este  perfect
adevãrat.

De menþionat este ºi faptul cã o bunã calitate a
lichidului sinovial aflat în articulaþiile noastre este
menþinutã prin miºcarea acestora.

Exist/ o rela[ie între greutatea 
corporal/ ]i s/n/tatea articula[iilor??
Greutatea corporalã în exces, supraponderali-

tatea sau diferitele grade de obezitate supraîncarcã
mecanic articulaþiile, în special pe cele portante,
cum sunt genunchii ºi ºoldurile, gleznele ºi articu-
laþiile mici ale picioarelor, ceea ce conduce la degra-
darea precoce. Se va deteriora cartilajul articular,
calitatea lichidului sinovial se modificã, musculatura
se depreciazã ºi nu mai contenþioneazã sau nu mai
fixeazã articulaþiile corespunzãtor atunci când efec-
tuãm anumite miºcãri. În acest context, apare dete-
riorarea pãrþilor moi care formeazã sau înconjoarã
articulaþia, precum cartilajul, ligamentele, tendoane-
le musculare, capsula articularã. În final, apare un
exces de lichid sinovial, iar articulaþia se deformea-
zã ºi devine dureroasã, instabilã, ceea ce conduce
la o deteriorare ulterioarã; aceasta  poate fi opritã
prin imobilizarea articulaþiei ºi în urma unui program
fizicalkinetic de recuperare medicalã, tratament me-
dicamentos ºi de întreþinere metabolicã ºi structu-
ralã, prin acele suplimente articulare recomandate
de medicul specialist în medicina de
familie, cel de recuperare medicalã sau
specialistul reumatolog, ortoped sau de
prieteni ºi rudele binevoitoare. Orto-
pedul vã mai poate recomanda ºi
injecþiile intraarticulare cu înlocuitori ai
lichidului sinovial.

Ce înc/l[/minte este reco-
mandat/??
Încãlþãmintea adecvatã pentru men-

þinerea unor articulaþii sãnãtoase este o
preocupare actualã nu doar a specia-
liºtilor din lumea medicalã, ci ºi a celor
care practicã sport de performanþã ºi a
celor care lucreazã în conceperea noilor
modele de încãlþãminte.

Talpa interioarã trebuie sã asigure preluarea ºo-
curilor, sã urmeze forma piciorului, susþinând curbu-
rile fiziologice ºi facilitând miºcarea sau mobilitatea
articularã, evitând fricþiunile între þesuturile moi ºi
materialul din care este confecþionatã încãlþã-
mintea.

Nu ne referim doar la încãlþãmintea tip sport, ci
ºi la încãlþãmintea de zi cu zi, care ar trebui sã aibã
ºi un toc stabil, cu o înãlþime confortabilã, care sã
nu oboseascã piciorul.

Se recomandã talpa ortopedicã, tocurile late
sau tronconice, cu înãlþimi de 3 cm. 

Ce legatur/ exist/ între frig,
umezeal/ ]i s/n/tatea articular/??  
Anotimpul friguros predispune la o circulaþie de-

ficitarã sau accentueazã orice tendinþã în acest
sens. Componentele articulaþiilor sunt hrãnite,
unele dintre ele, prin imbibiþie din lichidul sinovial.
Iatã deci cât de importantã este o bunã circulaþie
sanguinã ºi o bunã calitate a lichidului sinovial in-
traarticular. Prin urmare, ar trebui evitatã acea sen-
zaþie de picioare reci, prin purtarea unor modele
adecvate de încãlþãminte, care sã nu strângã
piciorul. De asemenea, încãlþãmintea nu trebuie sã
forþeze menþinerea unor poziþii defectuoase ale ar-
ticulaþiilor, precum tocurile prea înalte sau vârful as-
cuþit. Talpa pantofului trebuie sã aibã o grosime care
sã permitã o izolare termicã faþã de suprafaþa de
sprijin, fãrã sã supraîncãlzeascã piciorul.

Se recomandã purtarea branþurilor în interiorul
încãlþãmintei, care oferã un confort termic pe durata
anotimpului friguros ºi umed.
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ATHERO STOP, O combina[ie 100%
natural/ ]i unic/ de fitosteroli, extrem
de eficient/ \mpotriva colesterolului

C
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-
tiv pentru noi. În astfel de situaþii este mai bine

sã utilizezi suplimente nutritive cu rezultate documen-
tate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile
fãcute la adresa produselor pe care le au
(www.chemomed.ro).

AtheroStop este un astfel de supliment  nutritiv
110000%%  nnaattuurraall  pprroodduuss  îînn  JJaappoonniiaa,,  ccee  ccoonnþþiinnee  oo  ccoommbbii--
nnaaþþiiee  uunniiccãã  ddee  ffiittoosstteerroollii ((beta-sitosterol, campesterol,
stigmasterol, brassicasterol) ºi este probabil cel mai
eficient supliment nutritiv natural ce rreedduuccee  aabbssoorrbbþþiiaa
ccoolleesstteerroolluulluuii  îînn  ssâânnggee,,  eesseennþþiiaall  îînn  ooppttiimmiizzaarreeaa  nniivveelluu--

lluuii  ccoolleesstteerroolluulluuii  ddiinn  oorrggaanniissmm  ººii  eelliimmiinnaarreeaa  ccoolleess--
tteerroolluulluuii  ddeeppuuss  ppee  vvaasseellee  ddee  ssâânnggee..

ÎÎnn  aabbsseennþþaa  ffiittoosstteerroolliilloorr,,  ccoolleesstteerroolluull  eessttee  aabbssoorrbbiitt
ddiinn  cceelluulleellee  ssuuppeerriiooaarree  aallee iinntteessttiinnuulluuii  ssuubbþþiirree  ººii  ttrraannss--
ffeerraatt  îînn  ssâânnggee  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  aacciizziilloorr  bbiilliiaarrii..

ÎÎnn  pprreezzeennþþaa  ffiittoosstteerroolliilloorr  aacceeaassttãã  aabbssoorrbbþþiiee  eessttee
iinnhhiibbaattãã.. Fitosterolii se lipesc aºa de tare de acizii bi-
liari (interferã cu solubilizarea structurii micelare a
colesterolului în intestine) astfel încât ccoolleesstteerroolluull  nnuu
mmaaii  ppooaattee  ffii  aabbssoorrbbiitt  ddeeccââtt  ppaarrþþiiaall. Colesterolul neab-
sorbit este excretat (eliminat).

AAtthheerrooSSttoopp  aassiigguurrãã  îînn  mmoodd  nnaattuurraall  rreedduucceerreeaa
nniivveelluulluuii  ccoolleesstteerroolluulluuii  ttoottaall  pprriinn  ccrreeººtteerreeaa  HHDDLL,,
ssccããddeerreeaa  LLDDLL  ººii  nniivveelluulluuii  ttrriigglliicceerriiddeelloorr..

Studiile realizate la nivel internaþional, au dovedit
cã pprroodduussuull  nnaattuurraall  AAtthheerrooSSttoopp,,  pprriinn ccoonnþþiinnuuttuull  ssããuu
uunniicc  ddee ffiittoosstteerroollii, este extrem de eficient ºi recoman-
dat pentru:

� RReedduucceerreeaa  aabbssoorrbbþþiieeii  ccoolleesstteerroolluulluuii  îînn  ssâânnggee,,

� OOppttiimmiizzaarreeaa  nniivveelluulluuii  ccoolleesstteerroolluulluuii  ddiinn  ssâânnggee  

� PPrreevveenniirreeaa  ººii  eelliimmiinnaarreeaa  ddeeppuunneerriilloorr  ddee  ccoolleesstteerrooll

� RReedduucceerreeaa  rriissccuull  aappaarriiþþiieeii  oosstteeooppoorroozzeeii,,  ccaanncceerruulluuii
ddee  ssâânn,,  ccoolloonn  ssaauu  pprroossttaattãã

� SSuussþþiinneerreeaa  ssããnnããttããþþiiii  aappaarraattuulluuii  ccaarrddiioovvaassccuullaarr

Aceastã combinaþie optimã de fitosteroli în ali-
mentaþie este calitativ la fel de importantã în
scãderea nivelului colesterolului precum reducerea
consumului de grãsimi ºi oferã o alternativã realã, na-
turalã, în reglarea colesterolului din organism.

OOffeerrttãã  vvaallaabbiillãã  ppâânnãã  llaa  1155  nnooiieemmbbrriiee  22001100 ––  
îînn  lliimmiittaa  ssttooccuulluuii..

Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau  
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

AAcchhiizziiþþiioonnâânndd  uunn  ppaacchheett  ddee  ttrraattaammeenntt  ooppttiimm
ddee  44  ccuuttiiii  AATTHHEERROO  SSTTOOPP,,

vveeþþii  ppllããttii  ddooaarr  33  ccuuttiiii..

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti, 
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710; 
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

Reduce 100% natural colesterolul! 









18
Sãptãmâna MEDICALÃ  Nr. 117 � 13 - 26 octombrie 2010

ONCOLOGIE

BIO ACTIVE MC, obþinut din AGARICUS BLAZEI
MURILL, acesta este suplimentul  care a redat spe-
ranþa bolnavilor de cancer, de diabet, celor care au
probleme cu tensiunea arterialã, cu sistemul hormo-
nal, cu sistemul nervos, cu diverse boli dermatologice
sau cu surplusul de kilograme. 

Primele studii s-au facut în marile spitale din
Japonia, unde Bio Active MC a fost folosit ca adjuvant
în tratarea cancerului. Suplimentul, sutã la sutã
natural, a fost administrat unui lot de pacienþi cu for-
me grave de cancer, în paralel cu tratamentul clasic,
iar rezultatele au fost de-a dreptul spectaculoase: în
ddooaarr  ccââtteevvaa  lluunnii  ddee  ttrraattaammeenntt  aaddjjuuvvaanntt  ccuu  BBiioo  AAccttiivvee
MMCC,,  ttuummoorriillee  uunnoorr  ooaammeennii  ccuu  ººaannssee  mmiinniimmee  llaa  vviiaaþþãã
ss--aauu mmiiccººoorraatt  aapprrooaappee  ssuuttãã  llaa  ssuuttãã,,  aaººaa  ccuumm  aatteessttãã
iinnvveessttiiggaaþþiiiillee  iimmaaggiissttiiccee  ((CCTT))

În plus, suplimentul a ajutat la ameliorarea ºi chiar
eliminarea efectelor negative ale citostaticelor ºi ra-
dioterapiei. Bolnavii de cancer care folosesc Bio Active
MC ca tratament complementar adjuvant spun cã
depãºesc mai uºor cea mai grea fazã a tratamentului
clasic: chimioterapia. De fapt, suplimentul nutritiv are
menirea de a îmbunãtãþi starea organismului, în
ansamblu, îi sporeºte rezistenþa, îl energizeazã ºi re-
echilibreazã rapid funcþiile afectate de boalã. 

În campania “Meriþi sã fii sãnãtoasã!”, desfãºu-
ratã la Romantica Tv, au fost testate, cu acordul paci-
enþilor, efectele „Ciupercii lui Dumnezeu”. Iatã douã
studii de caz care atesta, încã o datã, eficienta acestui
supliment nutritiv:
� Traian are 60 de ani ºi grave probleme de sã-

nãtate. Rinichiul lui stâng este atrofiat ºi aproape cã
nu mai funcþioneazã. Medicii nu i-au dat nicio ºansã
de vindecare cu ajutorul tratamentului clasic.

Înainte de a începe administrarea Ciupercii lui
Dumnezeu, Traian ºi-a fãcut o ecografie ºi analize ale
sângelui. Dupa 10 zile de tratament, a repetat ace-
leaºi investigaþii. Schimbarea a fost uimitoare, atât
pentru Traian, cât ºi pentru medicii care îl îngrijesc de
mulþi ani! 

DDuuppãã  1100  zziillee  ddee  ttrraattaammeenntt  ccuu  BBiioo  AAccttiivvee  MMCC,,  rrii--
nniicchhiiuull  aattrrooffiiaatt  ss--aa  mmããrriitt  îînn  ddiimmeennssiiuunnee  ccuu  11  cceennttii--
mmeettrruu  ººii  ssii--aa  rreelluuaatt  ffuunnccþþiiiillee  nnoorrmmaallee..  MMeennþþiioonnããmm  ccãã
TTrraaiiaann  aa  lluuaatt  oo  ccaannttiittaattee  ddee  ssuupplliimmeenntt  rraappoorrttaattãã  llaa
îînnããllþþiimmeeaa  ººii  ggrreeuuttaatteeaa  ssaa..  

În plus, analizele de sânge ale lui Traian sunt vizibil
îmbunãtãþite: transaminazele, colesterolul ºi glicemia
au ajuns, în doar 10 zile, la valori normale. 

CCaazz  eexxcceeppþþiioonnaall !!!!!!!!!!  
DDaanniieellaa  ddiinn  BBuuccuurreeººttii,,  îînn  vvâârrssttãã  ddee  4422  ddee  aannii,,    aa

ffoosstt  ddeeppiissttaattãã  îînn  iiaannuuaarriiee  22000088  ccuu  oo  ttuummoorrãã  ggiiggaanntt  ppee
ccrreeiieerr,,  ppoozziiþþiioonnaattãã  ppee  cceennttrruull  ccoorrppuulluuii  ccaallooss..  PPaacciieennttaa
ssuuffeerreeaa  ººii  ddee  oo  ttaallaasseemmiiee  mmiinnoorrãã,,  ccaarree  aa  ccaauuzzaatt  hhee--
mmoorraaggiiee  iinntteerrnnãã  dduuppaa  eeffeeccttuuaarreeaa  bbiiooppssiieeii..  ÎÎnn  ffeebbrruuaarriiee
ii  ss--aa  ffaaccuutt  iinntteerrvveennþþiiaa  ddee  ssttooppaarree  aa  hheemmoorraaggiieeii,,  ddee  îînnllãã--
ttuurraarree  aa  hheemmaattoommuulluuii,,  rrããmmâânnâânndd  ccuu  oo  ppaarrttee  ddiinn  ccrreeiieerr
ddeennuuddaatt  ((ffããrrãã  ooss))..

PPaacciieennttaa  aa  rraammaass  îînn  ccoommãã  1144  zziillee,,  ccuu  oo  eevvoolluuþþiiee
eexxttrreemm  ddee  îînncceeaattãã..

PPrraaccttiicc,,  eerraa  ppaarraalliizzaattãã  ººii  nniiccii  nnuu  ppuutteeaa  vvoorrbbii  llaa  îînn--
cceeppuutt..  AAbbiiaa  llaa  ppoossttooppeerraattoorr  rreeccuunnooººtteeaa  ppeerrssooaanneellee  vviizz--
iittaattooaarree,,  aauuzzeeaa  ººii  ddããddeeaa  ddiinn  ccaapp  aaffiirrmmaattiivv  ssaauu  nneeggaattiivv,,
îînn  ffuunnccþþiiee  ddee  îînnttrreebbããrriillee  ccaarree  ii  ssee  ppuunneeaauu..  

AA  ffoosstt  ttrraannssffeerraattãã,,  llaa  ffiinneellee  lluunniiii  mmaarrttiiee,,  llaa  SSppiittaalluull
FFuunnddeennii,,  llaa  SSeeccþþiiaa  ddee  OOnnccoollooggiiee..  AAiiccii  aa  uurrmmaatt  2200  ddee  ººee--
ddiinnþþee  ddee  rraaddiiootteerraappiiee  iinntteennssiivvãã,,  uunn  pprrooggrraamm  ddee  rreeccuu--
ppeerraarree  ffiizziiccãã  ººii  oo  pprriimmãã  ccuurrãã  ddee  cchhiimmiiootteerraappiiee  ((TTeemmoo--
ddaall))..  MMeeddiicciiii  nnaattuurriiººttii  ii--aauu  rreeccoommaannddaatt  ttrraattaammeenntt  aalltteerr--
nnaattiivv  ccuu  ““CCiiuuppeerrccaa  lluuii  DDuummnneezzeeuu”.

ÎÎnn  uurrmmaa  uullttiimmuulluuii  RRMMNN  eeffeeccttuuaatt  ((aall  ttrreeiilleeaa)),,  ttuummoo--
rraa  ss--aa  rreedduuss  ccuu  ccccaa  6600  ddee  pprroocceennttee..  

ÎÎnn  pprreezzeenntt,,  ppaacciieennttaa  eessttee  îînn  ssttaarree  bbuunnãã,,  ssee  ddeeppllaa--
sseeaazzãã,,  aarree  ppooffttãã  ddee  mmaannccaarree,,  ppooaattee  ffaaccee  pplliimmbbããrrii
ssccuurrttee  ººii  eessttee  îînn  pplliinn  pprroocceess  ddee  rreeccuuppeerraarree..  CCoonnssuummãã
BBiioo  AAccttiivvee  MMCC  îînn  ccaannttiittããþþii  mmiiccii,,  ppeennttrruu  aa  pprreeîînnttââmmppiinnaa
aappaarriiþþiiaa  aalltteeii  ttuummoorrii..

Fie ca îl folosim ca adjuvant în afecþiunile grave
(cum sunt cancerul, diabetul, hiper ºi hipotensiunea
arterialã, bolile nervoase sau cele dermatologice), fie
cã îl luãm pentru a îndepãrta stresul sau kilogramele
în plus, suplimentul nutritiv din Agaricus Blazei Murill,
„Ciuperca lui Dumnezeu”, a facut minuni pentru mi-
lioane de oameni, din întreaga lume.  

��  Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading

Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu

Web: www.ejtrading.eu

Bio Active MC - un supliment
care face miracole
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T
ehnicile moderne de rafinare a produselor ali-
mentare îndepãrteazã, de cele mai multe ori,
fibrele ºi celelalte componente nedigerabile,

care sunt considerate cã slãbesc calitãþile gustative,
rezultând materii prime alimentare, care au fost aso-
ciate cu creºterea ratei îmbolnãvirilor în cazuri de
hiperlipidimie, diabet, cancer de colon ºi afecþiuni
cardiace ischemice, toate afecþiuni care pun mari
probleme de tratament. 

Dupã o profundã analizã a fibrelor dietetice, s-a
demonstrat cã  ingerarea acestora este strâns legatã
de o stare bunã de sãnãtate, fibrele ajutând la
menþinerea homeostazei ºi jucând un rol terapeutic.
Dr. Ghoneum M. din Departamentul de Imunologie al
Universitãþii DREW din Los Angeles a avut ideea de a
reduce greutatea molecularã a AArraabbiinnooxxiillaannuulluuii,,
eexxttrraass  ddiinn  ttããrrââþþaa  ddee  oorreezz  pprriinn  hhiiddrroolliizzãã  ppaarrþþiiaallãã  eennzzii--
mmaattiiccãã,,  operaþie ce a dus la fracþiuni moleculare
parþial solubile care pot fi absorbite din intestin într-o
cantitate semnificativã ca imuno-modulator limfoci-
tar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din cciiuuppeerr--
ccaa  sscchhiiiittaakkee  ((LLeennttiiuumm  MM)),,  uuttiilliizzaattãã  îînn  JJaappoonniiaa  îînn  ttrraattaa--
mmeennttuull  ccaanncceerruulluuii..

Imunoterapia este foarte importantã în tratamentul
cancerului. S-a efectuat un studiu amplu la Clinica Sano-
Japonia, pe 205 pacienþi cu cancer progresiv aflaþi în
stadiile avansate III – IV, cu leziuni neoperabile sau
metastaze rãmase dupã intervenþia chirurgicalã.
Leziunea primarã a fost localizatã la plãmâni (31
pacienþi), ficat (18), uter (7), sâni (33), prostatã (4), rect
(28), stomac (34), noduli limfatici (11) ºi altele (29).
Tuturor pacienþilor li s-a mãsurat activitatea celulelor NK,
index patologic pentru cancerul progresiv, parametru al
mãsurãrii imunitãþii. S-a observat o dublare a activitãþii
limfocitelor NK (natural killer-ce distrug celulule can-

ceroase) dupã o sãptãmânã de administrare a 3g 
MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann/zi ºi o triplare dupã numai 2 luni. 

Alte studii demonstreazã oo  ccrreeººtteerree  aa  aaccttiivviittããþþiiii
lliimmffoocciitteelloorr  BB  ººii  TT  ccuu  220000%%  ,,  rreessppeeccttiivv,,  ccuu  115500%%,,  îînn
ttiimmpp  ccee  nniivveelleellee  ddee  iinntteerrffeerroonn  ººii  TTNNFF  ((ffaaccttoorr  ddee
nneeccrroozzãã  ttuummoorraallãã))  ccrreesscc  sseemmnniiffiiccaattiivv,,  ffããccâânndd  ddiinn
MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann  pprroobbaabbiill  cceell  mmaaii  ppuutteerrnniicc
iimmuunnoossttiimmuullaattoorr  110000%%  nnaattuurraall  ((GGMMOO  ffrreeee))..

INDICAÞII TERAPEUTICE:
� Adjuvant în terapia cancerului, indiferent de stadiu
(efect antitumoral)
� Recomandat în curele de radio/chimioterapie ((llee
îîmmbbuunnããttããþþeessttee  eeffeecctteellee,,  llee  rreedduuccee  eeffeecctteellee  nneeggaattiivvee))
� Hepatite B ºi C, cirozã
� Reumatism cronic
� Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice)
� Diabet noninsulino-dependent
� Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare.

OOffeerrttãã  vvaallaabbiillãã  ppâânnãã  llaa  1155  nnooiieemmbbrriiee  22001100 ––  
îînn  lliimmiittaa  ssttooccuulluuii..

Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau  
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

ªªaannssaa  uunnuuii  nnoouu  îînncceeppuutt!!

AAcchhiizziiþþiioonnâânndd  uunn  ppaacchheett  ddee  
ttrraattaammeenntt  ssttaannddaarrdd  ddee  44  ccuuttiiii  

BBiioo  BBrraann  11000000,,  vveeþþii  ppllããttii  ddooaarr  33  ccuuttiiii..

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti, 
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710; 
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

CANCERUL a mai pierdut un pas!
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O
datã cu înaintarea în
vârstã, oasele ºi liga-
mentele de la nivelul

coloanei resimt cel mai bine
trecerea anilor ºi se deteri-
oreazã gradual, în special la
nivelul gâtului, producând o
afecþiune denumitã spondi-
lozã cervicalã. Modificãrile
aduse de procesul de „îm-
bãtrânire a articulaþiilor ºi
oaselor“ constau în apariþia
unor excrescenþe osoase neregulate pe vertebre, pier-
derea elasticitãþii ligamentelor, distrugerea discurilor
dintre vertebre, toate acestea conducând la apariþia
durerii de gât, la “înþepenirea” gâtului prin limitarea
miºcãrilor în articulaþiile coloanei cervicale ºi, uneori,
la afectãri neurologice mai mult sau mai puþin severe.

Excrescenþele osoase sau ciocurile ºi scãderea
diametrului canalului medular produc lezãri ale ner-
vilor ºi mãduvei spinãrii, cunoscute sub numele de ra-
diculopatii ºi mielopatie cervicalã. Din fericire, cea mai
mare parte a cazurilor evolueazã fãrã afectare neuro-
logicã.

Miºcãrile la nivelul cefei se fac cu greu. Apar du-
reri, furnicãturi sau înþepãturi la nivelul umerilor sau
braþelor, uneori chiar arsuri neplãcute sau amorþeli ale
degetelor. Unii pacienþi îºi simt braþele “fãrã putere” ºi
slãbite.

Fenomene de uzurã au loc la nivelul cartilajelor ar-
ticulare - care, normal, au rol de protecþie a oaselor. În
timp, este posibil ca acest proces de deteriorare sã dis-
trugã complet discurile dintre vertebre. Ca urmare, la
nivelul vertebrelor neacoperite ºi neprotejate cores-

punzãtor va apãrea fenomenul de “frecare os-pe-os”.
Rezultatul este distrugerea capetelor osoase ºi apa-
riþia durerilor la nivelul vertebrelor cervicale, adicã al
cefei ºi umerilor. Dar, unele dintre cele mai neplãcute
senzaþii rãmân tulburãrile de echilibru, ameþelile ºi ver-
tijul.

Durerile la miºcare vor determina ºi scãderea miº-
cãrilor la nivelul gâtului. Ciocurile osoase ale vertebre-
lor pot comprima rãdãcinile nervilor care trec spre
braþe ºi spre spate. Pe parcurs, vor creºte durerea,
ameþelile, vertijul, iar miºcãrile se reduc treptat pânã
când gâtul ajunge rigid ºi coloana vertebralã se
curbeazã, creând aspectul de “om cocoºat”, chiar ºi
fãrã dureri mari, dar cu un adevãrat handicap de miº-
care a gâtului ºi cefei. 

Alte cauze, mai rare, sunt reprezentate de un trau-
matism, o leziune a vertebrelor cervicale produsã în
urmã cu mulþi ani faþã de apariþia simptomelor.

La Clinica de Medicinã Integratã ScienceMed, pa-
cienta L.V., în vârstã de 49 de ani, soseºte cu o rigidi-
tate a gâtului ºi dureri moderate în zona cervicalã ºi a
umerilor, cu furnicãturi în degetele mâinilor ºi cu sen-
zaþie de braþe slãbite, fãrã forþã. În plus, în diferite mo-
mente ale zilei, apãreau ameþeli ºi simptome neplã-
cute, de pierdere a echilibrului ºi dureri vagi de cap, cu
scãderea atenþiei ºi tulburãri de concentrare în efec-
tuarea diferitelor activitãþi la locul de muncã. La mãsu-
rarea tensiunii arteriale, valorile au arãtat uºoare osci-
laþii faþã de valorile cunoscute, pulsul în limite nor-
male, glicemie în limite normale. EKG - fãrã semne de
afectare a activitãþii electrice a inimii.

Clinica ScienceMed Bucuresti
Bucuresti, B-dul Constantin

Brancoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,
sector 4 

Tel: 0723.175.208 
e-mail:

sciencemed.bucuresti@yahoo.com

Clinica ScienceMed Buzau 
Buzau, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,

parter
Tel: 0735.779.330 

e-mail:
sciencemed.buzau@yahoo.com

ªtiinþa în armonie cu natura

Spondiloza cervical/ - O continu/ provocare 

�� Dr. L/cr/mioara-Cerasela Miclãu] 
Clinica ScienceMed Bucure]ti
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Pacienta a efectuat o serie de radiografii ale co-
loanei cervicale, care evidenþiazã, în diverse grade de
evoluþie, excrescenþe osoase la nivelul C3-C7 ºi modi-
ficãri ale spaþiilor intervertebrale. Pentru aceasta a ur-
mat cure de fizioterapie, asociate cu tratament antial-
gic ºi de relaxare muscularã. Simptomele au evoluat în
timp, situaþie care a limitat progresiv aptitudinile pa-
cientei la locul de muncã, alãturi de disconfortul creat
în alte activitãþi cotidiene, chiar ºi în timpul liber sau la
domiciliu.

La prezentarea în clinicã modelarea organelor în
cadrul electrosomatogramei aratã creºteri medii ºi
marcate ale conductivitãþii electrice interstiþiale la ni-
velul coloanei vertebrale cervicale ºi lombare, alãturi
de modificãri interstiþiale în concentraþia de ioni ºi hor-
moni locali ºi sistemici, precum ºi în conþinutul de apã
al organismului. Au fost depistate, de asemenea, mo-
dificãri incipiente la nivelul unor organe ºi sisteme care
nu au necesitat pânã atunci investigaþii funcþionale. 

Metoda Biorezonanþei Paul Schmidt, aplicatã în
clinica noastrã, identificã multiple deficite de rezo-
nanþã armonicã, în special la nivelul osteomuscular al
coloanei vertebrale, dar ºi al altor articulaþii mai mici ºi
la organe de control superioare, la care pacienta încã

nu prezenta simptome pânã în momentul consultului
nostru. 

În concordanþã cu anamneza laborioasã, cu
datele obþinute la examinãrile noastre din Clinica
ScienceMed, completate cu un consult de homeo-
patie, pacienta a urmat o terapie complexã. Viziunea
integratã a clinicii noastre s-a concretizat în stabilirea
unui tratament homeopat ºi gemoterapic individua-
lizat, cu douã ºedinþe de reevaluare a efectului resimþit
de pacientã ºi a semnelor obiective constatate de me-
dic. Au mai fost adãugate o serie de ºedinþe de armo-
nizare, însoþite de tablete încãrcate informaþional ºi
energetic, adaptate la particularitãþile pacientei. 

În urmãtoarele 6 luni de la consultul primar efec-
tuat în clinica noastrã, pacienta a relatat gradual scã-
derea simptomatologiei, ceea ce a dus, alãturi de kine-
toterapia efectuatã regulat la recomandarea specialis-
tului, la o îmbunãtãþire notabilã a stãrii generale. Pa-
cienta a relatat rãrirea impresionantã a crizelor verti-
ginoase ºi a episoadelor de dureri ºi parestezii ale de-
getelor, precum ºi a durerilor ºi rigiditãþii la nivelul co-
loanei vertebrale cervicale, ceea ce a constituit un
adevãrat stimul pentru a participa în continuare
la evaluãrile periodice ºi la schemele terapeutice pre-
scrise.

Trecerea de la târârea/mersul în patru labe, pe
teren drept, la terenul denivelat îl va încânta pe
micuþ ºi va reprezenta totodatã ºi o provocare.
Escaladarea muntelui de perne reprezintã un antre-
nament pentru coordonare, forþã ºi echilibru.

Atenþie însã: nu toþi copiii vor accepta sã treacã
peste muntele de perne doar pentru cã acesta este

acolo. Ei trebuie încurajaþi, fie plasând jucãrii în vâr-
ful pernelor, fie printr-un joc de “cucu-bau” în care
mama se ascunde în spatele pernelor ºi îºi încura-
jeazã micuþul sã o gãseascã.

Joc propus de kinetoterapeut 
Andreea Voicu

www.kinetobebe.ro

BABY PLAY - nr. 1

Activit/[i pentru dezvoltarea
neuromotorie a copiilor

SSppeecciiaalliiººttiiii  nnooººttrrii  rreeccoommaannddãã::

MMUUNNTTEELLEE  DDEE  PPEERRNNEE
� ECHILIBRU � COORDONARE 
� ABILITÃÞI MOTORII GROSIERE � TONIFIERE MUSCULARÃ

PPeennttrruu  aacceesstt  eexxeerrcciiþþiiuu  ssuunntt  nneecceessaarree  mmaaii  mmuullttee  ppeerrnnee  aaººeezzaattee
îînn  ppiirraammiiddãã,,  ppee  ccaarree  ccooppiilluull  vvaa  ttrreebbuuii  ssãã  llee  eessccaallaaddeezzee  pprriinn  mmeerrssuull
îînn  ppaattrruu  llaabbee..
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U
na din cele mai rãspândite afecþiuni este ane-
mia, care acum are un remediu, GGLLOOBBYY  FFOORRTTEE,
un produs 100% natural, obþinut din plante

indiene.
Extractul de Punica granatum are acþiune astrin-

gentã, antimicrobianã (stafilococi meticilino rezis-
tenþi), antifungicã, antiviralã, anticarcinogenicã, an-
tiproliferativã, antiinflamatoare, antioxidantã.  

Extractul de Rubia cordifolia are efect tonic, as-
tringent.

Extractul de Curcuma longa(turmeric) are pro-
prietãþi antiinflamatoare, stimulent stomahic, car-
minativ, uºor diuretic-depurativ, antiulceros, stimu-
leazã creºterea mucoaselor pereþilor gastrointesti-
nali, are în compoziþie substanþe flavonoide, carote-
noide, fitosteroli, acþioneazã ca antioxidant, antiin-
flamator, citoprotector, bactericid. Stimuleazã pro-
ducerea de enzime protectoare (glutation transfe-
raza) care ajutã organismul sã elimine toxinele.

Extractul de Tinospora cordifolia cu efect tonic,
stimulent hepatic, uºor diuretic (extractul poartã nu-
mele de chininã indianã). Are acþiune de prevenire a
fibroamelor ºi de regenerare a celulelor hepatice,
util în dispepsii, febrã. Datoritã substanþelor amare,
produsele din aceastã plantã au proprietãþi anti-
spastice, antiinflamatoare, antipiretice, acþiuni imu-
nomodulatoare, imunostimulante.

Extractul de Emblica officinalis: fructele au o va-
loare nutritivã mare datoritã concentraþiei ridicate în
proteine, vitamine, aminoacizi ºi minerale. Conþinu-

tul în vitamina C este de
160 de ori mai mare
decât în mere. Fructele
acriºoare sunt rãcoritoa-
re, diuretice ºi laxative.
Fructele uscate sunt uti-
lizate în anemii, icter ºi
dispepsii. Se recomandã
în afecþiuni bacteriene ºi
virale. Conþinutul ridicat
de vitamina C este pu-
ternic antioxidant, antistres. 

Recomand/ri: anemii feriprive, megalobastice,
stãri de convalescenþã, afecþiuni hepatice, anorexie.

Mod de administrare:
� Adulþi: 1-2 tablete de 3 ori pe zi înaintea me-
selor principale cu o jumãtate de orã
� Copii între 5 ºi 10 ani: 1/2 tabletã de 3 ori pe zi
înaintea meselor principale cu o jumãtate de orã
� Copii între 10 ºi 18 ani: 1 tabletã de 3 ori pe zi 
înaintea meselor principale cu o jumãtate de orã

Toate produsele firmei SSTTAARR  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
MMEEDD sunt obþinute din plante medicinale native din
India, cultivate în condiþii ecologice ºi prelucrate prin
procedee tehnologice netermice, la standarde inter-
naþionale de calitate (ISO), fiind avizate de I.B.A.

PPRROODDUUSSEELLEE  SSEE  GGÃÃSSEESSCC  ÎÎNN  TTOOAATTEE
FFAARRMMAACCIIIILLEE  ªªII  UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE  PPLLAAFFAARR  DDIINN  BBUUCCUURREEªªTTII

ªªII  DDIINN  ÞÞAARRÃÃ  SSAAUU  ÎÎNN  MMAAGGAAZZIINNUULL
PPRROOPPRRIIUU  DDIINN  BBDD..  CCAARROOLL  II    NNRR..  4466  

((VVIISS--AA--VVIISS  DDEE  BBIISSEERRIICCAA  AARRMMEENNEEAASSCCÃÃ))

Star International Med
www.ayurmed.ro

natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.313.94.81

021.303.80.44; 021.311.33.11

Globy Forte

�� Omul modern al zilelor noastre,
foarte ocupat, stresat at`t la serviciu,
c`t ]i acas/, mereu pe grab/, este

predispus la multe tipuri de afec[iuni,
unele din ele simple, dar pe c`t de

simple pe at`t de complexe 
]i silen[ioase.

Din cauza modului dezordonat 
de alimenta[ie incorect/, organismul
nu mai are resurse pentru a produce

celule ro]ii sau epuizeaz/ prea
repede stocul existent. Uneori, fierul
din alimente, necesar organismului,

este ineficient. ��
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Tabloul fizionomic contureazã o legãturã intri-
catã ºi implicitã între podoaba capilarã ºi suma ca-
litãþilor individuale ºi poate fi catalogat ca frumos
sau nonfrumos.

Îngrijirea pãrului a devenit o condiþie esenþialã
pentru prezentarea civilizatã în societate. Produsele
naturale destinate acestei îngrijiri sunt cele mai
adecvate, pentru cã  tradiþiile strãvechi au transmis
selecþia unor categorii de plante care pot interacþio-
na benefic cu organismul uman.

Pãrul strãlucitor, mãtãsos, unduitor, cu reflexe
metalice formeazã o adevãratã aureolã în jurul ca-
pului.

Prin prisma celor prezentate mai sus, recoman-
dãm urmãtoarele tipuri de ºampoane:

}AMPONUL CU NUCÃ VERDE (ELIDOR)
Efectul sãu calmant, emolient, cicatrizant, bac-

tericid, îl prezintã ca fiind un ºampon eficient tera-
peutic referitor la scalpul iritat, seboreic. Antioxidant
ºi protector contra arsurilor solare, se recomandã ºi
pentru sezonul cald. Eliminã mãtreaþa dupã primele
ºedinþe. Induce reflexe arãmii-metalice firului de
pãr.

}AMPONUL CU VÂSC }i TEI (ELIDOR)
Vâscul acþioneazã predominant vasodilatator în

zona scalpului. Influenþele pozitive se produc în ur-
ma creºterii fluxului sanguin, asigurând firului de
pãr o nutriþie eficientã. Adãugând floarea de tei, cu
efect emolient, sedativ, antiinflamator, firul de pãr
se dezvoltã într-un context favorabil. Acest ºampon

este dedicat persoanelor care lucreazã în condiþii de
stress decizional, pacienþilor cu probleme cardiovas-
culare ºi, nu în ultimul rând, celor care îºi doresc o
podoabã capilarã superbã.

}AMPONUL CU MUGURI DE PLOP 
}i MENT?
Are efect antiinflamator, balsamic, antiseptic,

calmant, cicatrizant. Conferã firului de pãr un aspect
proaspãt, natural, stimulându-i creºterea. Menta, ca
bacteriostatic, antiseptic, conferã ºamponului pro-
prietãþi protectoare pentru firul de pãr.

}AMPONUL CU GHIMBIR (ELIDOR)
ªamponul antimãtreaþã ELIDOR este cunoscut

pentru efectele sale predilecte contra mãtreþii. Pãrul
devine strãlucitor, mãtãsos. ªamponul influenþeazã
benefic creºterea pãrului.

Pentru informa[ii 
suplimentare

pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea, 

Farmacia Afina: 0744 622 587

www.elidor.ro
Telefon: 021.335.95.63

În c/utarea frumosului
- Podoaba capilar/ -

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

��
Podoaba capilar/ deschide
calea spre frumos \n

reprezentarea fizionomic/.
Aparent lipsit de valoare fiziologic/,
p/rul contribuie hot/r`tor la com-
pletarea imaginii reflectate \n
oglind/ \n fiecare diminea[/. 
Simpla aranjare a p/rului poate
induce modific/ri remarcabile de
fizionomie, cu induc[ie psihologic/
semnificativ/ (aspect vis/tor, 
pedant, emo, dezordonat etc.)
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A
cupunctura este cea mai veche doctrinã medi-
calã, primele tratate de acupuncturã datând din
jurul anului 3.000 î.Hr.

În concepþia medicinei tradiþionale orientale boala
reprezintã un dezechilibru energetic al organismului
uman, bazat pe cunoscuta dualitate Yin-Yang (care
este un concept propriu ºtiinþei chineze). Conform
acestui concept, în organismul omului sãnãtos este
prezent un echilibru energetic (Yin = echilibrul fiziolo-
gic cu Yang), iar în patologie apare un dezechilibru
energetic între Yin ºi Yang.

Acupunctura nu poate crea energie nouã, dar
poate compensa deficitul sau excesul de energie pen-
tru un anumit medican (canal) energetic al organismu-
lui, folosind punctele de acupuncturã.

Sarcina medicului acupunctor este sã aprecieze
gradul ºi caracterul acestui dezechilibru energetic,
pentru ca apoi, prin intermediul acupuncturii, sã resta-
bileascã echilibrul, permutând energia dintr-o parte în
alta a organismului. Aplicând numai acupunctura în
monoterapie ºi, în unele cazuri, acupunctura asociatã
cu farmacoterapia prescrisã de medicul curant, medi-
cul acupunctor contribuie astfel la procesul de însãnã-
toºire.

Optimã ar fi prescrierea acupuncturii în pauzele
farmacoterapiei, deoarece utilizarea medicaþiei farma-
cologice “oboseºte” ficatul, locul unde majoritatea me-
dicamentelor se metabolizeazã prin multiple reacþii
chimice ºi unde are loc în acelaºi timp ºi distrugerea
acestor substanþe. La metabolizarea acestor medica-
mente se produce ºi un enorm efort energetic, iar pre-
scrierea ºedinþelor de acupuncturã ar fi o cale favora-
bilã pentru restabilirea balanþei energetice, în special
în perioada când ficatul se “odihneºte” între curele far-
macoterapeutice.

La Ghencea Medical Center, profesorul medic Li
Hong, alãturi de medici care practicã acest tratament,
efectueazã în fiecare sãptãmânã ºedinþe de tteerraappiiee
ZZhheennddaaoo  --  uunn  ttrraattaammeenntt  uunniicc  îînn  lluummee..  

Terapia Zhendao este o ramurã relativ nouã - de
aproximativ 40 de ani - a medicinei tradiþionale chi-
neze, desprinsã din acupuncturã ºi recunoscutã ca
atare. Terapia Zhendao constã în evaluarea pacientu-
lui, diagnostic, tratament ºi monitorizarea evoluþiei, iar
metoda de tratament este identicã cu cea din acu-
punctura clasicã: prin stimularea sau inhibarea anumi-
tor centre energetice cu ajutorul acului.

Terapia pare a fi mmaaii  eeffiicciieennttãã decât acupunctura
clasicã; gradul de vindecare a afecþiunilor este de
87%, restul fiind ameliorãri (evident, dacã indicaþia tra-
tamentului este corectã).

În medie, un pacient necesitã cam 3-6 ºedinþe
pentru rezolvarea unei afecþiuni. iar o ºedinþã dureazã
aproximativ 10 minute.

În manevrele de stimulare a centrelor energetice
se foloseºte un ac special din titan, ddee  uunniiccãã  ffoolloossiinnþþãã,,
care are un format deosebit faþã de acele obiºnuite.

Metodele de asepsie sunt garantate ºi înlãturã
orice risc de infectare secundarã.

Terapia Zhendao este eexxttrreemm  ddee  bbeenneeffiiccãã  îînn  ttrraa--
ttaarreeaa: afecþiunilor osteoarticulare, posttraumatice, de-
generative sau inflamatorii; tulburãrilor funcþionale or-
ganice ºi a anumitor tulburãri psihice; dezechilibrelor
metabolice, gen obezitate, disfuncþii ale organelor de
reproducere. TTeerraappiiaa  ZZhheennddaaoo  nnuu  aarree  eeffeeccttee  sseeccuunn--
ddaarree.

Profesorul medic Li Hong este coordonator la Spi-
talul General Zhendao din Beijing ºi are o vastã expe-
rienþã, rezolvând pânã acum 300.000 de  cazuri nu-
mai prin acest gen de terapie.

Tratamentul se face doar pe bazã de programare,
pacienþii fiind îndrumaþi sã prezinte documente me-
dicale.

�� Colectivul de medici
ai departamentului de acupunctur/

Ghencea Medical Center

La Ghencea Medical Center,

Acupunctura
tradi[ional/ 

chinez/ ]i prin 
terapia Zhendao,

al/turi de peste 20 de speciali]ti
\n medicina alopat/

GGhheenncceeaa
MMeeddiiccaall  CCeenntteerr

Bdul Ghencea Nr. 43 B, Sector 6, Bucureºti 
(în incinta Ghencea Business Center)

TTeell..::  00221144440033448888,,  00221144440033558888,,  
00331144225544778833,,  00775566004455220044

FFaaxx::  002211  77446644003388
Mijloace de transport: 41, 122, 126,

173, 221, 385
E-mail: office@ghenceamedicalcenter.ro

Program::  Luni-Vineri: 07:00-21:00,
Sâmbãtã: 08:00-13:00

TERAPII COMPLEMENTARE
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Îmbun/t/[irea metabolismului 
]i detoxifierea organismului cu...
OPUNTIA &CHITOSAN& FIBRULINA

P
rodusul conþine un complex de principii active
naturale ºi  fibre alimentare solubile ºi  insolu-
bile, vegetale ºi animale cu efecte de: detoxi-

fiere; stimulare a tranzitului intestinal ºi  menþinere
a sãnãtãþii colonului; reducere a absorbþiei de glu-
cide, lipide, fosfolipide; reducere a senzaþiei de foa-
me - vã ajutã la menþinerea unei greutãþi ideale; creº-
tere a absorbþiei calciului; util în boala hemoroidalã
ºi  afecþiunile cardiovasculare.

OOppuunnttiiaa  FFiiccuuss  IInnddiiccaa  este crescutã în þãri pre-
cum Mexic, Algeria, Chile, pentru fructele sale co-
mestibile denumite „tuna’’.

Aceastã plantã este bogatã în vitamine (C, B1,
B2, B3, beta-caroten), în minerale (K, Ca, Mg, Na,
Fe) ºi  în fibre vegetale (atât solubile - precum ligni-
na, celuloza, hemiceluloze, cât ºi insolubile - pecti-
nã, mucilagii, gume). Este o sursã valoroasã de pro-
teine uºor digerabile ºi de bioflavone. Conþine 17
tipuri de aminoacizi, dintre care 8 sunt esenþiali.
Toate aceste elemente nutritive au efecte regenera-
toare, reglatoare, curative.

În literatura de specialitate sunt menþionate ur-
mãtoarele rezultate obþinute în urma utilizãrii sale:
� activarea proceselor metabolice � reglarea
funcþiilor gastrointestinale � curãþarea colonului
� normalizarea frecvenþei eliminãrii ºi a consisten-
tei materiilor fecale � legarea sãrurilor de acizii bi-
liari � îmbunãtãþirea funcþiilor ficatului (steatoza
hepaticã) � detoxifiere � reglarea glicemiei � re-
glarea colesterolului ºi a trigliceridelor în sânge � efect
antioxidant � reducerea celulitei � reglarea greu-
tãþii corporale � ateroscleroza cu toate complicaþii-
le ei (infarct miocardic, accident vascular cerebral,
insuficienþã circulatorie perifericã).

EExxttrraaccttuull  ddiinn  ccaarrccaassee  ddee  rraaccii  ((cchhiittoossaann)) are o
structurã celularã ce permite descompunerea lui
odatã ajuns în organism. Regleazã pH-ul þesuturilor
cãtre alcalin, susþinând astfel activitatea limfocitelor
(creºte rãspunsul imun); acþioneazã asupra coleste-
rolului, modificând raportul dintre „colesterolul
greu” (HDL) ºi „colesterolul uºor” (LDL) în favoarea
celui „uºor” (acesta nu se depune pe pereþii vaselor
de sânge); în plus, scade nivelul glicemiei.

Partea nedescom-
pusã se comportã la
nivelul tubului digestiv
asemenea unui bure-
te ce absoarbe toxi-
nele ºi faciliteazã eli-
minarea lor. Reduce
cantitatea de grãsimi asimilate; menþine în limite
normale lipidele ºi glucoza din sânge; este adjuvant
în stãri caracterizate de o imunitate scãzutã; aliat în
lupta cu kilogramele în plus.

FFiibbrruulliinnaa scade apetitul prin crearea senzaþiei
de saþietate; îmbunãtãþeºte absorbþia calciului cu
pânã la 48% ºi  reduce valorile colesterolului (acþio-
neazã sinergic cu Opuntia ºi Chitosan).. Fibrulina
are rol bifidogenetic prin stimularea creºterii selec-
tive a microflorei prezente la nivelul colonului (Bifi-
dobacteria ºi Lactobacili). Conþine fibre dietetice so-
lubile, nefiind hidrolizatã în cavitatea bucalã, sto-
mac sau intestinul subþire; aceste fibre sunt fermen-
tate în totalitate de microflora din colon. 

DDrr..  IIoonnuuþþ  MMoorraarruu vã recomandã OOPPUUNNTTIIAA  &&  CCHHII--
TTOOSSAANN  &&  FFIIBBRRUULLIINNAA  îînn  asociere cu:

� hipocolesterolemiant: Cholesteran + Omega
3-6-9;

� hipoglicemiant: Diabeticum + ªtevie&Chrom;
� detoxifiant: Detoxifort;
� remodelarea siluetei: Curã de slãbire cu Acai

/ Cura de slãbire dr. Ionuþ Moraru.
� tranzit intestinal ºi curãþarea colonului:

Colon Health
� boala hemoroidalã: Procto Veneton capsule

+ gel
� afecþiuni cardiovasculare: Cardiovasc

Pentru mai multe detalii
]i comenzi contacta[i-ne la

telefon 021.351.47.77,
accesa[i site-urile noastre:

www.medicalab.ro ]i
www.pronaturashop.ro sau

scrie[i-ne pe adresa
medica@softnet.ro !
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Chirurgie esteticã

Psihiatrie

PSIHOTOP 
CABINET PSIHIATRIC

Bucuresti
Str. Av. Iuliu Tetrat nr. 23,
Sector 1 
Tel./Fax: 230 96 12 
Email: cabinet@psihotop.ro
www.psihotop.ro

•Examinare psihiatrica, 
psihodiagnostic cu indicatii
pentru tratament de 
specialitate 
•Control psihiatric periodic 
•Tratament psiho-relaxant
centrat pe pacient

Recuperare

MEDICAL CARE
CENTRU DE
RECUPERARE 
MEDICALÃ

Intr. Tudor Stefan 
nr.42-44 (Dorobanti),
Sect.1, Bucureºti
Tel.: 233.97.76
0723 626 289
www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro

MMeeddiicciinnaa  ffiizziiccãã  
ººii  ddee  rreeccuuppeerraarree  
mmeeddiiccaallãã,,  
LLaasseerrtteerraappiiee,,  
MMaassaajj  tteerraappeeuuttiicc  
ººii  ddee  rreellaaxxaarree,,  
GGiimmnnaassttiiccãã  mmeeddiiccaallaa,,  FFiittnneessss
tteerraappeeuuttiicc
KKiinneettootteerraappiiee

•computer tomograf •rezonanta magnetics 
•radiologie conventionala •mamografie  

• osteodensiometrie DXA •electromiografie 
•neurosonologie •ecografie doppler •ecografie

generala •cardiologie •medicina de familie 
•laborator analize medicale.

Centrele Medicale
HIPERDIA

ªI PROLIFE

•Str. Ritmului, nr.2, sector 2

Tel./Fax: 021. 250.67.85,

021.250. 73.20

office@pro-life.ro
•Sos. Berceni, nr. 10-12,
sector 4 (Spitalul Bagdasar-
Arseni)
Tel./Fax: 021. 334.37.30,
021. 334.37.31
bucuresti.bagdasar@hiper-
dia.ro

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1, 
Tel./Fax: 021.250.67.85,
021.250.73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Stefan Cel Mare, nr.
19-21, sector 2 
(Spitalul Colentina)
Tel./Fax: 021. 311.73.7l,
021. 311.73.72
bucuresti.colentina@hiper-
dia.ro

CENTRUL MEDICAL
UNIREA

CMU BANEASA: Str. Ion
Ionescu de la Brad, Nr. 5B,
sector 1, Bucuresti
Programari imagistica: 021
304 04 18

CMU ARCUL DE TRIUMF:
Policlinica si spital : Str.
Clucerului, nr. 55, sector 1,
Bucuresti 

CMU BUCHAREST BUSI-
NESS PARK: Sos Bucuresti-
Ploiesti, nr.1 A, corp A,
parter, Bucuresti 

CMU DOROBANTI - spital de
copii si pediatrie integrata:
Calea Dorobantilor,nr. 240,
sector 1, Bucuresti 

CMU KIDS - policlinica pen-
tru copii: Str. Costache
Negri, nr. 5, sector 5,
Bucuresti

CMU ENESCU: Str. George
Enescu, nr. 12, sector 1,
Bucuresti

CMU IRIDE: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
16, parter, sector 2,
Bucuresti 

CMU IRIDE. MEDICINA
MUNCII: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
1, parter, sector 2,
Bucuresti

CMU UNIREA: B-dul Unirii,
nr. 57, sector 3, Bucuresti 

MATERNITATEA CMU Regina
Maria - Spital de Obstetrica
si Ginecologie: Str. Brodina
nr. 3, sector 1, Bucuresti
Programari: 021 304 04 04

CMU SEMA PARC: Splaiul
Unirii, nr. 319, parter,
Bucuresti

CMU FLOREASCA: Calea
Floreasca, nr. 169A

SSPPEECCIIAALLIITTAATTII::

Alergologie 

Boli de nutriþie ºi diabet 

Boli infecþioase 

Cardiologie 

Chirurgie 

Chirurgie 

cardiovascularã 

Chirurgie estetica 

Chirurgie oncologica 

Dermatologie 

Echografie 

Endocrinologie 

Fizioterapie 

Flebologie 

Gastroenterologie 

Hematologie 

Mamografie 

Medicina de familie 

Medicina generala 

Medicina interna 

Medicina muncii 

Nefrologie 

Neuro-chirurgie 

Neurologie 

Obstetrica ginecologie 

Oftalmologie 

Orl 

Ortopedie 

traumatologie 

Osteodensitometrie 

Pediaterie 

Pneumoftiziologie 

Proctologie - chirurgie 

Psihiatrie 

Psihologie 

Psihoterapie 

Radiologie 

Reumatologie 

Stomatologie 

Urologie

Pentru programari 

aacccceessaattii  wwwwww..ccmmuu..rroo sau

sunati la 9CMU (9268).






