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Cefaleea

Ce trebuie sã ºtim pentru a aduce pe lume 

un copil sãnãtos

Alimente care ne ajutã iarna

Recomandãri de sezon
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Cefaleea ºi E7 
· Pentru hiperactivitate yang ficat:  F3 ºi SP6
· Pentru deficit Qi ºi sânge: ST36, VS6, VU20Este un simptom comun 

multor afecþiuni acute cronice. 
CAZURI CLINICEApare frecvent la hipertensiuni, 
 1) Pacientã în vârstã de 39 ani, se prezintã la tumori intracraniene, afecþiuni 
cabinet acuzând dureri pulsatile violente la nivelul neuropsihice, migrene, boli 
frunþii, tâmplelor, orbitelor, dureri ce se repetã cu o infecþioase, afecþiuni ale 
frecvenþã de 2 - 3 atacuri pe lunã ºi sânt acompaniate organelor de simþ, precum ºi în 
de fotofobie, greþuri, puls rapid, limbã încãrcatã cu urma efortului f izic sau 
depozit galben - negru. intelectual prelungit prin 
Rezultatele analizelor de laborator ºi  examinãri ORL suprasolicitarea energiei vitale 
în limite normale, regiunea coloanei cervicale fãrã fãrã a-i da timp sã se refacã.
modificãri semnificative spondilo - artrozice, ecografie Medicina tradiþionalã chinezã 
abdominalã - relaþii normale, TA:130/75 mm Hg. considerã capul ca fiind locul de confluenþã a tuturor 
S-a practicat  acupunctutura punctelor VB20, VB8 ºi meridianelor Yang ºi a energiilor Qi a viscerelor.
VG 20, ca puncte principale ale meridianelor 
Shaoyang (picior ºi vas guvernator) ºi a punctelor ETIOPATOLOGIE
pentru  stimularea circulaþiei ( IG4, VG14). Toate 1. Factorii patologici interni ºi externi ( frig, vânt, 
aceste puncte au rolul de a debloca meridianele ºi de cãldurã, uscãciune, umiditate, foc) produc stagnarea 
a asigura armonizarea energiilor Yin-Yang.energiei Qi ºi a sângelui prin obstrucþia meridianelor 
Au fost aplicate 12 ºedinþe de acupuncturã, cu o de energie ºi colateralelor, consecutiv apãrând 
frecvenþã de 3 pe sãptãmânã. Pentru consolidarea durerea.
efectului, s-au administrat în paralel produsele Acþiunea vântului ca factor patogen extern produce 
Regalen 1 x 3 pic/zi, seara (pentru accelerarea dureri violente, fixe la nivel occipital ºi cervical, însoþite 
deblocãrii meridianelor ficat ºi vezicã biliarã), Korolen de puls rapid, limbã încãrcatã cu depozit albicios.
3 x 2 pic/zi, ºi extract de sâmburi  de grepfruit 2. Stagnarea energiei în meridianele F ºi VB ca 
(respectiv Grepofit) 3 x 2 capsule/zi, toate în cure de urmare a hiperactivitãþii energiei Yang a F precum ºi 
câte 3 sãptãmâni, cu o sãptãmânã de pauzã între ele. deficienþei energiei Yin a F (ficatului) ºi R(rinichiului) 
De asemenea s-a recomandat efectuarea de 2 bãi pe produce o cefalee însoþitã de vertij, insomnie, 
sãptãmânã alternativ cu Balneol ºi sarea de baie iritabilitate, facies congestionat, puls rapid, gust amar 
Biotermal. în gurã, limbã încãrcatã cu depozit gãlbui.
Starea generalã a pacientei s-a ameliorat dupã 3. Deficitul de energie Qi ºi sânge - constituþional sau 
primele 2 sãptãmâni de tratament iar la sfârºitul celor secundar efortului prelungit, malnutriþiei... - produce 
12 ºedinþe de acupuncturã, migrenele dispãrând dureri accentuate la efort ºi frig (ameliorate de repaos 
complet împreunã cu simptomatologia de ºi cãldurã), însoþite de vertij, palpitaþii, tulburãri de 
acompaniament.memorie, scãderea apetitului, paloare, puls slab, 
 Nu s-au înregistrat recãderi în urmãtoarele 6 luni. limbã palidã cu depozit albicios.
 
2) Pacientã de 28 de ani, TRATAMENT
cu istoric de migrene de Mecanismul tratamentului prin acupuncturã constã în 
la 14 ani (o datã cu reducerea focului la nivelul ficatului, vezicii biliare, 
i ns ta la rea  c i c lu lu i  eliminarea umiditãþii ºi stimularea circulaþiei energiei ºi 
menstrual), se prezintã sângelui.
la cabinet. Acuzând Punctele utilizate sunt situate la nivel local sau distal 
d u r e r i  p u l s a t i l e  pe traseul meridianelor afectate. 
localizate la nivelul -  Cel mai des utilizate sunt: VB20, VG20, EX-HN5. 
frunþii ºi tâmplelor, ce -  Adiþional, în funcþie de localizarea durerii, se mai pot 
apar cu o frecvenþã de 3 folosi:
- 4 pe lunã, ºi sunt · Pentru localizare frontalã (Yangming): VB14, IG4, 
acompaniate uneori cu ST44.
stãri de agitaþie, greaþã, · Pentru localizare temporalã (Shaoyang): ST8, VB8, 
puls rapid, limbã roºie. Vb41, TF5.
E x a m i n ã r i l e  d e  · Pentru localizare occipitalã (Taiyang): VG14, PC6. 
laborator, ORL, ºi RX R1.
n u  e v i d e n þ i a z ã  · Pentru localizare parietalã( Juejin): EX- HN1, F3, 
modificãri patologice. PC6, R1
TA 120/70 mm Hg.- În funcþie de etiopatologie:
  S e  p r a c t i c ã  · Pentru invazia de factori patogeni din exterior: IG4 
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a c u p u n c t u r a  de apã platã ce se consumã pe parcursul unei zile. 
punctelor VB, VB Dupã 6 ºedinþe de acupucturã respectiv 2 
34, R3, VB8, TF5 sãptãmâni de produse Energy simptomatologia s-a 
ºi IG4. ameliorat simþitor, cedând în totalitate dupã încã 2 
S-au efectuat 10 sãptãmâni de tratament.
º e d i n þ e  d e  În urmãtoarele 2 luni siptomele nu au reapãrut, 
acupuncturã, una pacienta fiind în continuare sub tratament cu produse 
la 2 zile, în paralel Energy.
administrându-se    
oral Regalen 1 x 3     CONCLUZIE: 
p i c / z i  s e a r a ,  Se cunoaºte cã unul din mecanismele de acþiune a 
Gynex 1 x 2 pic/ zi acupuncturii în cazul tratamentului cefaleei îl 
d i m i n e a þ a  º i  reprezintã reglarea circulaþiei intracerebrale a 
Korolen 3 x 2 endorfinelor existând de asemenea ºi alte mecanisme 
pic/zi, precum ºi suficient cunoscute. Dacã însã durerea nu cedeazã 
Fytomineral 20 sau se exacerbeazã sub tratament, este necesarã 
pic./1 la un litru de reevaluarea diagnosticului.
apã platã ce se Tratamentul cu acupuncturã este foarte eficient în 
c o n s u m ã  p e  cazul cefaleei, dar eficacitatea  tratamentului creºte 
parcursul unei zile. prin administrarea în paralel a produselor Energy, ele 
De asemenea, s-a consolidând  efectele în timp.
indicat ºi utilizarea    Conform datelor furnizate de firma Energy, 
Spiron - ului (1 - 2 respectiv ing. biochimist Vladimir Durina -  produsele 
jeturi în dormitor, au la bazã medicina chinezã( principiul pentagramei ), 
cu ? orã înainte de ele realizând o „acupuncturã lichidã". 

culcare).    Nu se cunosc exact diferenþele între modificãrile 
  Dupã 7 ºedinþe de acupuncturã, respectiv douã biochimice produse de acupuncturã faþã de produsele 
sãptãmâni de tratament cu produse Energy, Energy, însã aceasta ar merita sã constituie subiectul 
simptomatologia s-a ameliorat, dezechilibrul unui studiu experimental ulterior datã fiind eficienþa 
energetic persistând. administrãrii produselor în combinaþie cu tratamentul 
La sfîrºitul tratamentului, simptomatologia s-a de acupuncturã.
ameliorat semnificativ. În urmãtoarele trei sãptãmâni Dr. Diana Elena Dejica
s-au înregistrat atacuri ocazionale de dureri, însã de Med. spec. Acupuncturã - Cluj Napoca
intensitate  ºi frecvenþã mult scãzutã.  Tel.: 0722536159
S-a recomandat încã o curã de 10 ºedinþe de 
acupuncturã ºi continuarea tratamentului cu produse 
Energy dar din cauza reticenþei manifestate de 
pacientã faþã de înþepãturi s-a continuat numai 
tratamentul cu produse Energy.
 Dupã douã luni de tratament, durerea ºi 
simptomatologia aferentã au dispãrut complet, 
neînregistrându-se recãderi în urmãtoarele luni.

    3) Pacientã învârstã de 73 ani se prezintã la cabinet 
acuzând dureri frontale ºi occipitale cu debut afirmativ  
în urmã cu 6 luni ºi însoþite de stare de slãbiciune, 
tulburãri de memorie, palpitaþii, scãderea apetitului.

Afirmativ, durerile se accentueazã la efort  chiar de 
micã intensitate (gãtit, menaj uºor). 
În antecedentele patologice se înregistrazã extirparea 
rinichiului stâng în urmã cu 5 ani, ca urmare a unei 
tumori renale.

S-a practicat acupunctura punctelor VB20, VG20, 
ST8, TF5, IG4, ST36, R3, F3, cu frecvenþã de 3 ori pe 
sãptamânã iar în paralel s-au administrat oral King - 
Kong 1 x 5 pic./zi la prânz, Stimaral 1 x 5pic./zi 
dimineaþa ºi Flavocel 3x2 tab./zi toate în cure de 3 
saptãmâni cu o sãptãmâna de pauzã între ele. De 
asemenea s-a recomandat Fytomineral 20 pic./ 1litru 

C Y
M K

P
6

4
6

  b
la

ck co
a

la
 in

te
rio

r fa
ta

CY
MK

CY
MK

C Y
M K



Vitamina A sau retinolul "vitamina ochilor"; 
- favorizeazã creºterea; 
- ajutã sistemul imunitar sã reziste la infecþii Aceastã vitaminã liposolubilã - retinol - este 

tisulare ºi osoase; prezentã în alimentele de origine animalã. Cu toate 
- participã la metabolizarea hormonilor steroizi; acestea, ea se gãseºte ºi în cele vegetale, sub forma 
- este beneficã pentru tratarea rãnilor ºi a unor boli de beta-caroten, care în organism se transformã în 

de piele.vitamina A (beta-carotenul se mai numeºte ºi 
De reþinut:provitamina A). Pentru a se transforma în retinol, beta-
- dacã suferiþi de acnee, nu luaþi supliment de carotenul are nevoie de grãsimi. 

vitamina A din unturã de peºte, ci din alte carotenoide; Alimentele bogate în caroten (broccoli, morcovul, 
- nu consumaþi vitamina A mai multe luni pepenele, spanacul) sunt indicate în cazul bolnavilor 

consecutiv, chiar în cantitãti scãzute, datoritã acþiunii de cancer, al cardiacilor, al celor care suferã de 
sale nocive asupra ficatului; cataracta sau de alte boli ale bãtrâneþii. De asemenea, 

- vitamina E favorizeazã absorbþia ºi protecþia consumul de fructe ºi legume ce conþin beta-caroten 
vitaminei A; împiedicã dezvoltarea anumitor tipuri de cancer: de 

Dacã sunteþi fumãtor luaþi provitamina A pentru cã stomac, esofag, plãmâni sau cel al aparatului genital 
are proprietãþi antioxidante eficace, amelioreazã feminin.
vederea ºi creºte rezistenþa la infecþii; Doza zilnicã recomandatã este de 3 mg.

Femeile care iau pilule anticoncepþionale, 
persoanele care consumã în mod frecvent alcool sau Roluri ºi caracteristici ale vitaminei A:
au un regim alimentar sãrac în grãsimi pot recurge - împiedicã deteriorarea vederii, fiind consideratã 
la suplimente de vitamina A.
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intestine, apoi transportul calciului în sânge ºi Vitamina D sau vitamina antirahiticã
reabsorbþia fosforului în 
rinichi; Vitamina D, numitã ºi antirahiticã, este liposolubilã 

- întãreºte sistemul ºi esenþialã pentru asimilarea calciului, cãruia îi 
imunitar; favorizeazã depunerea în oase. Istoricul vitaminei D 

-  regu la r i zeazã  este legat de rahitism, o boalã ce decalcifiazã oasele 
ritmul cardiac.ºi le deformeazã. Pentru a pãstra calitãþile nutritive ale 

De reþinut:vitaminei D trebuie sã þinem cont de anumiþi factori 
- stocul de vitamina exteriori precum cãldura, lumina, mediul acid ºi 

D se aflã în special în oxigenul. Calciferolul, componentã a vitaminei D, 
ficat, dar ºi în masa poate fi clasificat in ergocalciferol sau vitamina D2 si 
muscularã ºi in celulele colecalciferol sau vitamina D3. 
adipoase;      Doza zilnicã recomandatã este de 10-20 mg.

-  r e z e r v e  d e  
vitamina D se pot face Vitamina D este conþinutã de peºtele gras (hering, 
prin expunere la soare sardinã, somon) ºi untura de peºte (morun, ton, 
( a p r o x i m a t i v  1 0  calcan), gãlbenuº de ou, unt, lapte integral si lactate 
minute); nedegresate. Vegetalele nu conþin aceastã vitaminã. 

Este recomandatã a Spre deosebire de celelalte, vitamina D poate fi 
se administra femeilor produsã în organism. Procesul de sintezã a vitaminei 
în vârstã de peste 50 D existentã în epidermã este declanºat de razele 
de ani; ultraviolete, fiind absorbitã imediat de vasele 

Un i i  spec ia l i s t i  sanguine.
afirmã cã deficitul de 
vitamina D agraveazã Roluri si caracteristici ale vitaminei D
starea unei persoane - asigurã transportul calciului si al fosforului pentru 
c a r e  s u f e r ã  d e  a sprijini creºterea osaturii infantile ºi remineralizarea 
osteoporozã.celei adulte; permite absorbþia acestor minerale în 

Informaþiile au fost preluate din cartea "Terapia prin vitamine",  Maude Bouchard, Editura Niculescu

O capsulã de Vitamarin conþine,
ulei de peºte 990 mg, respectiv:
- EPA 252 mg 
- DHA 168 mg
- vitamina E 5 mg



 Ce trebuie sã ºtim pentru a aduce pe 
lume un copil sãnãtos

Flavocel (2x1-2/zi ) ,  Vitamarin (2x1/zi),   
Fytomineral (30 -45 pic /zi) ºi Probiosan (2x1/zi);

- luaþi cel puþin 0,4 miligrame de acid folic zilnic. 
Acidul folic, numit uneori folat, este o vitamina B (B9) 
ce se gãseºte mai ales în vegetalele cu frunze verzi 
cum ar fi ºtevia ºi spanacul, gulia, dar ºi în sucul 
natural de portocale, grâul încoltit ºi cerealele 
îmbogãþite. Studii repetate au arãtat cã femeile la care 
li se administreazã 400 micrograme (0.4 milligrame) 
zilnic înainte de momentul concepþiei ºi în primele luni 
de sarcinã beneficiazã de o scãdere a riscului de a 
avea un copil cu un defect neural sever (un defect 
congenital ce implicã dezvoltarea incompletã a 
creierului ºi a mãduvei spinãrii) de pânã la 70%;

- reduceþi stresul. Existã acum informaþii care 
demonstreazã cã stresul cauzeazã producerea de 
cãtre organism a anumitor hormoni care pot provoca Sã devii mamã reprezintã o schimbare majorã în viaþã. 
avortul spontan ºi foarte posibil naºterea prematurã;Puþine alte shimbãri sunt atât de complexe ºi 

- pe perioada sarcinii, dacã mama se îmbolnãveºte, ireversibile.
se recomandã evitarea medicamentelor chimice ºi Sarcina este o aventurã, la sfârºitul cãruia mama dã 
apelarea la tratamentele alternative în limitele naºtere nu doar unui copil, ci identitãþii sale ca mamã.
posibilului. Viaþa copilului dumneavoastrã ca ºi ceea mai mare 

Se pot utiliza cu succes cremele Energy respectiv, parte a viitorului sãu sunt în mâinile dumneavoastrã.
Artrin pentru dureri lombare sau  cervicale ce apar în Una dintre cele mai bune metode de pregãtire pentru 
timpul sarcinii (se vor masa zonele reflexogene ºi a deveni pãrinte este de a privi aceastã experienþã ca 
încheieturile), Cytovital pentru masarea sânilor. În pe o adâncã chemare spiritualã. Pãrinþii trec printr-o 
cazuri de migrene se va face masarea cu Artrin a lungã serie de încercãri, unele cunoscute, altele 
frunþii ºi zonelor reflexogene ºi aplicaþii cu Spiron în impredictibile, toate contribuind foarte mult la propria 
încãpere sau inhalarea lui dupã ce s-a aplicat pe o lor dezvoltare spiritualã. Un pãrinte trebuie sã 
batistã. Ruticelit se poate aplica în dureri musculare, înteleagã ºi sã accepte cã a te angaja la ceva pe 
picioare obosite. Protectin are bune rezultate la termen lung înseamnã a-þi asuma responsabilitatea 
aplicarea pe faþã la femeile care se confruntã cu de a parcurge drumul ales în cel mai frumos mod 
apariþia în timpul sarcinii a mãºtii de graviditate . posibil.

Ca prevenþie, înainte de a concepe un copil, vã Trebuie sã þinem cont cã decizia de a avea copii 
recomand sã introduceþi un program de viaþã sãnãtos trebuie sa fie luatã ºi cu "inima" nu doar cu mintea.
ºi utilizarea pentagramei Energy pentru a obþine un Probabilitatea de a concepe un copil poate fi 
un echilibru al organismului ºi din punct de vedere influenþatã pozitiv sau negativ ºi de alimentaþie. Faceþi 
energetic.schimbãri în alimentaþia dumeneavoastrã cu trei luni 

În concluzie o femeie este bine sã se gândeascã la pânã la un an înainte de a concepe un copil. Atât 
toate aspectele pe care le poate controla pentru a fi pentru femei cât ºi pentru bãrbaþi, alimentaþia ºi 
sigurã cã sarcina ei va decurge fãrã probleme ºi fertilitatea sunt în strânsã legãturã. 
bebeluºul ei va fi sãnãtos. Este de preferat ca femeia Din acest motiv trebuie ca amândoi pãrinþi sã aibã o 
sã fie în cea mai bunã formã fizicã ºi energeticã înainte viaþã echilibratã care va mãri ºansele de a concepe ºi 
de a rãmâne însãrcinatã.a avea un copil sãnãtos:

 MU.Dr. Bohdan Haltmar, Cehia- renunþaþi la cafea, alcool ºi îndulcitoarele artificiale;
- încercaþi, pe cât posibil, sã aveþi o alimentaþie care 

sã excludã aditivii ºi consevanþii chimici;
- alimentaþia sã fie echilibratã, bogatã în fructe ºi 

legume. Conform medicinei tradiþionale chinezeºti, la 
naºtere copilul are o anumitã cantitate de energie, 
denumitã "energie primarã" (yuan qi), aceasta fiind 
energia congenitalã. Sediul acesteia se aflã în rinichi, 
ea rãspândindu-se în tot organismul prin meridianul 
"trei focare". Energia primarã trebuie permanent 
întreþinutã ºi hrãnitã de energia obtinutã din 
alimentaþie ºi respiraþie. Deci, important pentru noi 
este faptul cã trebuie sã ºtim cum sã respirãm ºi cum 
sã ne hrãnim în timpul sarcinii;

- luaþi suplimente de vitamine ºi minerale cum sunt: 
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Alimente care ne ajutã iarna abcese, panariþii, furuncule, degerãturi, migrene, congestie 
cerebralã, nevralgii dentare, negi, plãgi ºi arsuri 

USTUROIUL: Proprietãþile nutritive ale usturoiului sunt 
ARDEIUL IUTE: Cu condiþia sã poatã fi suportat, ardeiul marcate în special de prezenþa unor importante cantitãþi de 

iute este un prieten de nãdejde în timpul perioadelor vitamine, mai ales A, B1, B2, C ºi a unor substanþe minerale 
friguroase. Pune circulaþia în miºcare, încãlzeºte corpul, utile printre care: fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu.
distruge rapid germenii Este o plantã cu multiple calitãþi terapeutice cunoscute 
infecþiosi din zona de multã vreme, având o 
gâ tu lu i ,  des fundã  serie de efecte benefice 
nasul º i  uºureazã pentru organismul uman.  
respiraþia, doar prin Pe lângã rolul deosebit 
simpla lui ingerare.  pe care îl are în buna 
Eficient în dureri de gât, funcþionare a sistemului 
gripã, guturai (ciorbele, cardiovascular, usturoiul 
supele ºi sosurile cu ardei iute desfundã imediat nasul, posedã un puternic efect 
intensificã circulaþia în zona capului ºi cresc temperatura antibiotic, contribuie la 
corpului), lombosciaticã, sensibilitate la frig, tuse. Este procesul digestiei ºi 
foarte utilã introducerea în alimentaþie a ardeiului iute. oferã protecþie faþã de 
Acesta nu numai cã intensificã circulaþia (are efect agenþii cancerigeni.
anticoagulant, previne atacurile cardiace) ºi creºte A s i g u r ã  b u n a  
temperatura corpului, dar are ºi efecte stimulente asupra funcþionare a organelor 
sistemului nervos (îmbunãtãþeºte memoria), mãrind tubului digestiv, consolideazã rezistenþa faþã de agresiuni 
capacitatea de efort, creând o stare de vioiciune ºi bunã-microbiene ºi virotice.
dispoziþie. Efectele asupra aparatului cardiovascular constau în 

 combaterea tahicardiei ºi spasmelor arterelor coronare 
HREANUL: Leac popular strãvechi, hreanul este un rãspunzãtoare de producerea crizelor de anghinã ºi a 

medicament natural deosebit de eficient în gripe ºi în rãceli. infarctului de miocard, înbunãtãþind astfel performanþa 
Ceva mai blând decât ardeiul iute, este foarte bun ºi în cardiacã.  De asemenea, usturoiul previne formarea 
tratamentul bolilor cronice. De aceea, cei care au sinuzitã, cheagurilor ºi a trombozei arteriale. Este fortifiant, laxativ, 
bronºitã ori rinitã cronicã pot apela la ajutorul lui din timp, diuretic, antiseptic, bactericid, rezolutiv, expectorant, 
pentru a avea o iarnã  l ipsi tã  de probleme. febrifug, tonic muscular, hipotensor (scãderea tensiunii 
 Hreanul este foarte bogat în sãruri minerale ºi substanþe cu arteriale), antireumatismal, antiasmatic, detoxifiant, 
caracter antibiotic, precum ºi numeroºi acizi organici. sudorific, are efect antihelmintic ºi anticarcinogenetic, fiind 

Rãdãcina conþine ulei volatil ºi glicosizi sulfuraþi, care, ºi afrodisiac. Utilizarea regulatã a usturoiului în alimentaþie 
prin radere, dau naºtere unei substanþe denumitã mirosina. constituie una din cele mai eficiente metode de profilaxie ºi 
Acesteia i se atribuie, printre altele, ºi proprietãþile iritante tratament a arterosclerozei  Reduce nivelul lipoproteinelor 
ale plantei. cu densitate micã (LDL) rãspunzãtoare de formarea 

Prin sãrurile sale minerale, hreanul acþioneazã ca un ateroamelor ºi contribuie în acelaºi timp la sporirea cantitãþii 
susþinãtor enzimatic ºi ca stimulent al metabolismului. de lipoproteine cu densitate crescutã (HDL) ,care au un 
Întrucât elementele active ale acestuia se eliminã prin efect protector faþã de arterosclerozã.
plãmâni, hreanul ras ºi Efectele vasodilatatoare ale usturoiului se manifestã 
folosit ca un condiment mai ales la nivelul arterelor periferice. Din aceastã cauzã 
la masã are efect poate ameliora durerile de cap ºi claudicaþia intermitentã.
e x p e c t o r a n t  º i  Usturoiul, datoritã efectului antibiotic este indicat în 
decongest ionant a l  tratamentul virozelor, bronºitelor, traheitelor. Deasemenea, 
cãilor respiratorii. Are accelereaza epitalizarea ºi vindecarea rãnilor, este foarte 
efecte de creºtere a eficace în caz de tenie.  
poftei de mâncare ºi a 
activitãþii vezicii biliare CEAPA: Atunci când cele mai puternice remedii 
(în cazul diskineziilor naturale, au dat greº, ceapa se poate dovedi un ajutor de 
b i l i a r e ) .  P r i n  nãdejde. Ea drege gâtul ºi plãmânii, calmeazã tusea ºi 
a c c e l e r a r e a  eliminã infecþia. Este un stimulent general (al sistemului 
p e r i s t a l t i s m u l u i  nervos, hepatic, renal), diuretic puternic, dizolvant ºi 
intestinal, hreanul este, eliminator al ureii ºi al clorurilor, antireumatismal, 
în funcþie de cantitatea antiscorbutic, antiseptic ºi antiinfecþios secretor, 
consumatã, laxativ ºi expectorant, digestiv (ajutã în digestia fãinoaselor), 
p u r g a t i v .  A c e s t a  echilibrant glandular, antisclerotic ºi antitrombozic, 
c o m b a t e  a t o n i a  afrodisiac, hipoglicemiant, antalgic(sedativ, calmant).
digestivã. Se foloseºte Poate fi utilizat intern în astenii, surmenaj fizic ºi 
cu succes în migrene ºi rãceli. Fiind diuretic, acesta ajutã la intelectual, creºtere, azotemie, cloruremie, reumatism, 
eliminarea nisipului ºi pietrelor de la rinichi, fãcându-l activ artritism, litiazã biliarã, fermentaþii intestinale (diaree), 
faþã de afecþiuni tip gutã sau calculozã. infecþii genito-urinare, afecþiuni respiratorii (guturai, 

 Sãrurile minerale, mai ales cele de fier, îi conferã bronºite, astm, laringitã, gripã, obezitate, aterosclerozã, 
hreanului calitãþi antianemice ºi remineralizante. prevenirea trombozelor, prostatism, diabet, adenite, 

limfatism, rahitism, paraziþi intestinali. Extern dã roade în: 
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Homeopatia: stiinþã medicalã sau medicinã 
alternativã?

Colegiului Farmaciºtilor din România, a fost lansatã ºi 
cartea de specialitate "General Homeopathic 
Pharmacology".

Homeopatia ar trebui sã fie perceputã, atât ca Volumul "General Homeopathic Pharmacology" 
famacologie homeopatã  ºi nu ca o simplã reprezintã, în contextul literaturii internationale de profil, 
metodã terapeuticã  cât ºi ca o ºtiinþã medicalã  prima lucrare ce abordeazã subiectul farmacologiei 
ºi nu doar ca medicinã alternativã. homeopate. Cartea deschide perspectiva apariþiei unor 

Aceasta a fost concluzia la care au ajuns noi domenii ale ºtiinþei ºi propune o nouã viziune asupra 
specialiºti de renume în cadrul conferintei  "General homeopatiei.
Homeopathic Pharmacology"2007, organizatã cu "Pentru a intra in rândul ramurilor ºtiinþei, acolo unde îi 
sprijinul Boiron ºi Farmaceutica Remedia. este locul firesc, homeopatia trebuie sã dispunã de 

În cadrul acestui eveniment, la care au participat argumente adecvate. Unul dintre aceste argumente 
academician prof. dr. docent Dumitru Dobrescu, poate fi existenþa unei farmacologii homeopate. Cartea 
Vlad Iliescu, secretar de stat în Ministerul Sãnãtãtii de faþã a fost scrisã ca o pledoarie pentru înþelegerea 
Publice, farm. primar Magdalena Bãdulescu, evoluþiei ºtiintei medicamentului", a declarat autorul 
preºedinte al Agenþiei Naþionale a Medicamentului lucrãrii, academician prof. dr.docent Dumitru Dobrescu. 
ºi prof. dr. farm. Dumitru Lupuliasa, preºedinte al 

Pentru a veni în spijinul celor care doresc sã fie 
mereu în formã, respectiv  pentru a preveni apariþia 
unor afecþiuni sezoniere  sau celor care doresc sã-ºi  
imbunãtãþeascã sãnãtatea vã recomandãm  o 
schemã care poate fi aplicatã în funcþie de 
necesitãþile personale:

· Luna DECEMBRIE: VIRONAL ,SKELETIN, 
BALNEOL, DROSERIN (cremã)  ARTRIN (cremã)

· Luna IANUARIE: VIRONAL, GREPOFIT, 
FLAVOCEL, GREPOFIT, SKELETIN, BALNEOL.

· Luna FEBRUARIE: RENOL, KING KONG , 
ARTRIN (cremã), BIOTERMAL(sare de baie)

Recomandãri de sezon
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Stimaþi colaboratori

 A mai trecut un an, în care ne-am mai maturizat ºi am 
mai câºtigat experienþã. Anii care trec peste noi ne aduc 
înþelepciune, ne învaþã cã viaþa-i frumoasã de la 
tinereþe pânã la bãtrâneþe ºi cã trebuie sã ne purtãm 
anii cu demnitate.

În faþa înþelepciunii vieþii am înþeles cã trebuie 
sã devenim recunoscãtori, sã iertãm, sã înþelegem, sã 

vorbim, sã iubim, sã credem, sã dãruim, sã învãþãm sã trãim 
pentru a TRÃI.

"Drumul cãtre ceilalþi trece prin noi înºine" 

În anul care vine colectivul Lignum Vitae sã doreºte sã aveþi parte de multã

SÃNÃTATE, BUCURIE ªI ÎNÞELEPCIUNE!

Daniela Haranguº 
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(Andre Moreau)
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