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FICATUL GUVERNEAZÃ MIªCAREA ENERGIEI

Conform medicinii tradiþionale chineze, existã o legãturã strânsã între Univers ºi 
om. 

Astfel, Soarele, Luna, rotaþia astrelor, succesiunea anotimpurilor, miºcarea 
planetelor, cele cinci elemente, punctele cardinale, acþioneazã asupra organismului, 
influenþând starea lui de sãnãtate.

Armonia. - Echilibrul este principiul fundamental în medicinã tradiþionalã, fãrã 
armonie nu existã sãnãtate.

Sunt trei feluri de manifestare a" armoniei"
1) armonia cu natura - trupul trebuie sã se sincronizeze cu anotimpurile
2) armonia internã. - intre organele parenchimatoase ºi cele cavitare
3) armonia mentalã ºi fizicã: - o suferinþã fizicã poate produce perturbãri ale 

echilibrului emoþional ºi invers: o perturbare a stãrii psihice se poate rãsfrânge asupra 
stãrii fizice.

Din antichitate se considerã cã existã o paralelã între elementele naturii ºi 
organe, ambele supunându-se legii celor 5 elemente, lege ce guverneazã întregul 
univers.

Aceste elemente sunt: pãmânt, metal, lemn, apã ºi foc care se aflã în permanentã 
interdependenþã. Tot ce ne înconjoarã conþine cele 5 energii:

Expl: lemnul - nu e lemn, e copac; lemnul - nu e copac, e pãmânt + apã + metal.
La nivelul organelor interne, ficatul corespunde lemnului, inima - focului, 

plãmânul - metalului, rinichiul - apei ºi splina - pãmântului. Dacã unul din elemente 
devine mai puternic decât celelalte, sãnãtatea organismului are de suferit.

Ficatul corespunde elementului lemn ºi reprezintã creºterea, dezvoltarea, 
culoarea predilectã este verdele, gustul-acru, iar anotimpul corespunzãtor primãvara.

Aceasta înseamnã cã ficatul este cel mai susceptibil de a fi afectat în acest 
anotimp al anului. De asemenea tot acum, primãvara, el este cel mai uºor de tratat.

Ficatul guverneazã miºcarea energiei, este în strânsã legãturã cu muºchii ºi 
ligamentele ºi controleazã tendoanele ºi unghiile (considerate terminaþii ale 
tendoanelor). În acest sens, aspectul unghiilor dã indicii despre starea energeticã a 
ficatului, fragilitatea acestora (unghii crãpate, cu tendinþa spre rupere) aratã de 
exemplu - un deficit energetic la nivelul ficatului.

La exterior, ficatul se deschide prin ochi, iar aceºtia îºi au perechea în vezica 
biliarã (colecist). Aspectul ochilor aratã starea energeticã a Meridianului Ficat. Astfel, 
roºeaþa, uscãciunea sau pruritul (mâncãrimea) denotã o acumulare de cãldurã (foc) la 
nivelul acestui Meridian. Aplicabilitatea practicã a acestui fapt constã în posibilitatea de 
tratare a unor afecþiuni oftalmologice prin acþiune asupra ficatului.

Ficatul este-n concepþia chinezã "conducãtorul armatei", el având rol în 
menþinerea armoniei organismului, pãstrarea echilibrului ºi strategia miºcãrilor. 
Funcþionarea la parametrii optimi a ficatului asigurã curgerea linã a energiei prin 
organe, echilibrul între circulaþia sângelui ºi energie, ºi posibilitatea de eliberare a 
sângelui înmagazinat în funcþie de diferitele necesitãþi ale organismului.

În acest sens, anumite boli/probleme la nivelul sângelui pot fi tratate prin 
intermediul ficatului.

Legãtura dintre cele 5 elemente explicã, de asemenea, de ce medicina naturistã 
ºi/sau energeticã, acþioneazã în anumite cazuri asupra ficatului ºi pentru tratarea unor 
afecþiuni ginecologice. Astfel, conform medicinii tradiþionale chineze, aparatul genital 
este în strânsã legãturã cu Splina (de mare importanþã în filosofia medicalã chinezã), 
reprezentatã prin elementul Pãmânt. 

Ficatul este reprezentat de elementul Lemn (copacul) creºte în pãmânt,". Lemnul 
înrobeºte Pãmântul" (rãdãcinile pãtrund adânc în pãmânt)

Filozofia chinezã afirmã cã fiecãrui organ îi corespunde un sentiment. 
Sentimentul Ficatului este mânia, supãrarea. O persoanã cu deficit energetic la nivelul 
ficatului se enerveazã des, se supãrã ºi se înfurie uºor.

Inima este" sediul sufletului, al minþii". Conform medicinii tradiþionale chineze, îi 
corespunde elementul Foc. Starea energeticã a Ficatului - Lemn are influenþã asupra 
Inimii - Foc ºi invers." Focul se ridicã, produce supãrare, furie, agitaþie, insomnie". 
Schimbarea stãrii psihice poate influenþa funcþia Ficatului, de asemenea, dezechilibrul 
energetic al Ficatului poate influenþa starea emoþionalã, putând genera probleme 
psihice mai mult sau mai puþin grave (stãri depresive, anxioase, instabilitate psihicã,...)

Medicina tradiþionalã chinezã cautã sã descopere cauza oricãrei suferinþe, 
considerând cã tratând cauza, simptomele vor dispãrea automat. În acest caz, 
medicina tradiþionala chinezã considerã cã s-a produs o stagnare energeticã la nivelul 
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Ficatului ºi, departe de a prescrie antidepresive ºi anxiolitice, încearcã sã punã în 
miºcare ºi sã calmeze qi-ul Ficatului, astfel rezultã dispariþia stãrii de depresie.

Tratamentele în cazul tulburãrilor psihice constau în calmarea ºi echilibrarea 
spiritului ºi se fac prin acþiune asupra Inimii ºi Ficatului. 

Nici unul din aceste organe nu este asociat în medicina alopatã cu suferinþele 
psihice.

Alte suferinþe tratate prin intermediul ficatului includ: tulburãri digestive, afecþiuni 
ginecologice, afecþiuni oftalmologice, herpes, stãri depresive, crampe musculare, 
rigiditate articularã, s.a.m.d.

Existã o legendã despre cum un celebru doctor chinez a aflat întâmplãtor despre 
efectele curative ale plantei Artemisia. Se spune cã la acesta a venit un om foarte 
bolnav, cu membrele deformate ºi cu pielea galbenã (din cauza icterului de care 
suferea de mult timp). Doctorul i-a spus cã nu-l poate ajuta, pentru cã nu existã 
tratament pentru boala lui. Dupã câteva luni, doctorul s-a întâlnit întâmplãtor cu omul 
pe stradã. Acesta era într-o formã bunã ºi aratã sãnãtos. I-a povestit doctorului cã, din 
cauzã cã nu putea lucra, trãia de pe o zi pe alta, mâncând o plantã care creºtea pe 
marginea drumului. Aceastã plantã era Artemisia, folositã ºi azi cu succes în tratarea 
bolilor de ficat ºi colecist.

Firma "Lignum Vitae" pune la dispoziþia adepþilor medicinii naturiste o gamã de 
produse elaborate pe baza unor tehnologii moderne, ce îmbinã cunoºtinþele actuale în 
domeniul homeopatiei, cristaloterapiei, bioenergeticii umane, cu principiile integrative 
chineze ºi respectarea armoniei celor 5 elemente.

Datoritã combinaþiilor de plante ºi încãrcãturii energetice a produselor, acestea 
favorizeazã deblocarea energiei Ficatului contribuind la regenerarea sa ºi 
îmbunãtãþirea stãrii generale a organismului.

Regalen, pe lângã o specie de Artemisia, conþine o combinaþie activã de plante ºi 
humaþi, care genereazã o puternicã acþiune de protecþie ºi regenerare hepaticã.

Extractul de Grapefruit, prin compoziþia sa, este bogat în antioxidanþi (între care 
antociani ºi flavonoizi) scade colesterolul ºi trigliceridele iar alãturi de Regalen are 
acþiune beneficã ºi asupra tulburãrilor digestive, alergiilor, obezitãþii (Grepofit).

Cytosan, un imunostimulator puternic ºi regenerant hepatic, are un conþinut 
bogat în humaþi ºi Silimarinã are ºi un efect antiinflamator, putând fi utilizat cu succes  
ºi ca adjuvant în tratamentul afecþiunilor degenerative articulare ºi osoase. Contribuie, 
de asemenea, într-o anumitã mãsurã, în reglarea tulburãrilor hormonale la femei.

Korolen prin conþinutul bogat în Gingko Biloba ºi Castan de India, stimuleazã 
circulaþia cerebralã ºi perifericã. Sunãtoarea din compoziþie are rol benefic în afecþiuni 
ale sistemului nervos, insomnii, astenie, efect antiinflamator ºi cicatrizant. Complexul 
de ierburi ºi componente informaþionale din compoziþia sã armonizeazã în special 
Meridianul Inimii, având un rol important în menþinerea unei activitãþi cerebrale 
normale.

Stimaral, un complex de plante cu efect regenerant ºi tonic al întregului 
organism, se recomandã în toate cazurile de deficit energetic ºi imunitar, precum ºi în 
perioadele de activitate intelectualã intensã. Armonizeazã energia în Meridianul Vas 
Guvernor, Ficat, Trei Focare, Inimã ºi Plãmân.

Concluzie:
Sãnãtatea este rezultatul unei vieþi trãite cu înþelepciune. Medicina tradiþionalã 

chinezã trateazã organismul ca pe un tot unitar. Totodatã, tratamentul este diferenþiat 
în funcþie de pacient, simptomele pe care le are ºi istoricul bolii. Durata tratamentului 
diferã, de asemenea, de la o persoanã la alta. Nu existã un remediu unic pentru o 
anumitã boalã ºi nici pentru toate bolile unui anumit organ. Nu existã remedii 
miraculoase, dar pot exista vindecãri miraculoase.
În lucrarea "Nei Jing", Împãratul Galben spune: "Am auzit cã în timpuri strãvechi 
oamenii ajungeau sã trãiascã ºi peste 100 de ani ºi, în ciuda vârstei, nu îºi pierdeau 
vigoarea ºi nu încetau sã munceascã zi de zi.
În zilele noastre oamenii nu ajung sã trãiascã decât jumãtate din aceastã vârstã, sunt 
tot mai nevolnici ºi îºi pierd forþele. Sã fie din cauzã cã oamenii se schimbã de la o 
generaþie la alta? Sau, poate, omenirea nu mai ia în seama legile naturii?"

      Dr. Dejica Diana
      Medic specialist acupuncturã

    Cab. Artimed - Cluj Napoca - Tel 0722.536.159
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ANEMIA

Anemia este definitã ca o deficienþã calitativã sau cantitativã a hemoglobinei, 
moleculã ce se gãseºte în globulele roºii. Deoarece hemoglobina transportã oxigenul 
de la plãmâni la þesuturi, anemia conduce la hipoxie (lipsã de oxigen) în organe. 

Anemia este o problemã hematologicã ce impune testarea elementarã a sângelui. 
Ea se constatã atunci când numãrul de globule rosii  (eritrocite sau hematii) scad sub 
valorile normale sau la modificarea lor ca formã, mãrime ºi încãrcare, cu hemoglobinã 
(scãderea concentraþiei de hemoglobinã). 

Deseori, anemia apare ca  semn  al unei afecþiuni mai grave al organismului.
     Numãrul de globule roºii respectiv hemoglobinã nu scade întotdeauna în aceeaºi 
mãsurã. 

Anemia care rezultã poate lua multe forme printre care: cea cauzatã de o 
deficienþã de fier (anemia feriprivã); o incapacitate de a produce hemoglobinã sau de a 
se folosi de fier (anemie sideroblasticã), de vitamine (anemie megaloblasticã); 
inhibarea producþiei de eritropoietinã de cãtre sistemul imunitar (anemie cronicã) etc.
 Anemia apãrutã brusc poate pune în pericol viaþa pacientului. 

Bolnavii cronici, la care anemia s-a format în timp tolereazã mai bine boala chiar ºi 
în cazurile mai grave. S-a observat cã pacienþii tineri suportã mai uºor simptomele bolii 
decât cei în vârstã la care existã riscul cedãrii sistemului circulator. 

Simptomele generale ale anemiei apar atunci când  se reduce capacitatea de a 
asigura transpotul de oxigen de la plãmân la þesuturi. Reducerea capacitãþii de a 
asigura transportul oxigenului se manifestã prin paloare, rãcirea extremitãþilor, 
zgomote în ureche, deteriorarea vederii, cãderea pãrului, sensibilitate faþã de frig, 
probleme digestive, senzaþia de arsurã a limbii, respiraþie acceleratã, tahicardie. 

Datoritã oxigenãrii insuficiente a sistemului nervos mai pot apãrea o serie de 
simptome cum ar fi: ameþeli, cefalee (dureri de cap), astenie.

La bãrbaþi anemia poate cauza tulburãri de potenþã, iar la femei tulburãri ale 
ciclului menstrual. 

Cea mai des întâlnitã este anemia feriptivã care se formeazã din cauza lipsei de 
fier a organismului. Organismul necesitã fier pentru a produce hemoglobina. Deoarece 
la mãduvã ajunge puþin fier se încetineºte procesul de formare a sângelui ºi implicit se 
produce mai puþinã hemoglobinã. 

Acest tip de anemie poate sã aparã în orice perioadã a vieþii în special la copii sub 
un an de zile, la pubertate (datoritã dezvoltãrii bruºte), la femei din cauza menstruaþiei 
sau în urma unei naºteri. În caz de pierderi de cantitãþi importante de sânge pot apãrea 
anemii ºi la bãrbaþi, acestea fiind cauzate de diferite afecþiuni(ulcer gastroduodenal, 
hemoroizii, cancer).

Tratarea anemiei feriptive se bazeazã pe eliminarea cauzei  care duce la lipsa de 
fier, precum ºi la aplicarea de tratamente cu produse care conþin fier.

În cazul în care tratamentul aplicat are succes valorile normale ale hemoglobinei 
se refac în câteva sãptãmâni, dar tratamentul trebuie continuat încã 3 luni dupã 
normalizarea tabloului sanguin pentru a da posibilitatea organismului sã-ºi refacã 
depozitele de fier
      Unele produse ce aduc un aport de fier cauzeazã deseori constipaþie, sau 
probleme gastrice, pacienþii nereusind sã-ºi ducã tratamentul la bun sfârºit .
 De aceea eu recomand sã se apeleze  ºi la produse naturale. Energy vine în 
sprijinul publicului consumator de suplimente nutritive cu douã produse  care vã pot fi 
de mare folos: Barley ºi Spirulina-Barley. 

La aplicarea tratamentelor cu conþinut de fier este foarte important sã ajungã în 
organism  ºi o cantitate suficientã de proteine, substanþe minerale ºi vitamine. 

De aceea consider cã produsul Barley, respectiv extrasul de orz este un adjuvant 
de succes care vine sã completeze acest necesar de minerale ºi vitamine în combinaþie 
cu fierul. Barley este produs conform principiilor agriculturii ecologice, nu conþine nici un 
fel de adaosuri, iar orzul din compoziþie este cules în perioada de creºtere timpurie ºi 
prelucrat cu grijã.
     Orzul verde conþine minerale, vitamine, peste 20 de enzime vii, fibre, aminoacizi, 
clorofilã ºi albumine vegetale pe care organismul le asimileazã uºor ºi le valorificã 
pentru o dezvoltare sãnãtoasã sau pentru regenerare. Are  efecte benefice în procesul 
de detoxifiere a organismului, ajutã digestia, reduce riscul formãrii cancerului, grãbeºte 
cicatrizarea rãnilor. Datoritã conþinutului de clorofilã ajutã la producerea hemoglobinei 
aºadar creºte aportul de oxigen din þesuturi. Este de menþionat faptul cã poate fi folosit 
ºi de gravide ºi de lãuze.

Doze adulþi: prevenþie    -  1 gram pulbere orz verde de 2 ori pe zi ( 2 linguri rase)
                   regenerare   -  2 grame pulbere orz verde de 2 ori pe zi ( 4 linguri  rase)
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Se amestecã într-un pahar de apã ºi se bea.

 Dimineaþa se consumã produsul pe stomacul gol cu 30 de minute înainte de 
masã, iar seara înainte de culcare sau cu 2 ore dupã ultima masã. Totodatã este 
important aportul de lichide pe perioada tratamentului.

Asemenea orzului verde un alt produs din categoria "alimentelor verzi" este 
Spirulina-Barley, o combinaþie dintre extractul de orz verde ºi spirulinã, care conþine 
în cantitãþi însemnate albumine vegetale, beta-caroten, fier, vitamina B 12, precum ºi 
alte vitamine ºi substanþe minerale. 

Are efecte asemãnãtoare cu cele ale Barley-ului, însã conþine o cantitate mai 
mare de beta-caroten, care este un antioxidant eficient ºi protejeazã împotriva 
radiaþiilor ultraviolete. Conþine de 2 ori mai multã vitamina B 12 ºi de 4 ori mai mult fier 
decât Barley, drept urmare poate fi foarte eficient în prevenirea anemiei ºi poate fi un 
real ajutor în cazul în care deja se urmeazã un tratament (10 grame de spirulinã 
conþine tot atât fier cât gãsim în 450 de grame de macriº sau în 320 de grame de ficat).

Dozare :  -  regenerare : câte 2 tablete de 2-3 ori pe zi, 
- întreþinere : câte 2 tablete, de 1-2 ori pe zi, 

Dacã e posibil pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de mese ºi seara la 2 ore 
dupã ultima masã sau chiar înainte de culcare. 

Este important, ca ºi în cazul orzului verde, aportul crescut de lichide (mai ales 
apã) pe perioada tratamentului la minim 2 litri pe zi.

             Dr.Julius Sipos 
            Centrul Inimã sãnãtoasã - Cehia

PRIMÃVARA A SOSIT!
Am scãpat de frigul iernii! În sfârºit, primãvara a sosit.

      Dupã o iarnã mai lungã decât ne obiºnuisem, mai friguroasã ºi cu zãpadã mai 
abundentã, mulþi am ieºit în primãvarã cu organismul slãbit, mai sensibilizat, unii mai 
bolnavi ºi cu organele digestive dezechilibrate. Stãrile prin care trecem se datoreazã 
lipsei de vitamine ºi de minerale pe care organismul nostru o resimte acut la sfârºitul 
sezonului rece.

Vitaminele reprezintã pentru organism resortul fãrã de care metabolismul intern 
nu ar mai funcþiona corespunzãtor. Esenþiale pentru sãnãtatea organismului, unele 
vitaminele lucreazã ca ºi coenzime, provocând reacþii care ajutã digestia ºi alte funcþii 
ale organismului. Împreunã cu enzimele controleazã reacþiile biochimice din celulele 
ºi þesuturile organismului nostru.

Recomandarea medicilor este de a apela la ajutorul suplimentelor nutritive 
atunci când nu ni le putem procura din surse naturale. Suplimentele nutritive nu 
trebuie sã suplineascã în totalitate porþia zilnicã de alimente, ci doar sã constituie un 
adaos, un stimulent pentru ca organismul sã funcþioneze sãnãtos. Un astfel de 
supliment util este BIOmultivitamin care reuºeºte sã completeze aceste carenþe.

Primãvara este anotimpul potrivit pentru producerea ºi transformarea esenþei, 
energiei, sângelui ºi fluidelor corpului. "Hrãneºte" energia Yang ºi stimuleazã 
metabolismul, de aceea este perioada cea mai indicatã a anului sã ne curãþãm ficatul 
cu Regalen.

Se recomandã în aceastã perioadã consumul abundent de plante tinere, 
verdeþuri proaspete, germeni de cereale, busuioc, chimen, mãghiran, rozmarin, 
mãrar ºi frunze de dafin, deoarece sunt picante ºi eficiente în timpul primãverii.

Alimente ce tonificã energia ficatului ºi sângele sunt alimentele bogate în 
clorofilã (castraveþi, alge, nãsturel, orz verde, aloe vera...).

Ca suplimente recomandãm Chlorela (alge de apã dulce), Spirulina Barley 
(spirulinã cu extras de orz) sau Barley (extract de orz verde). 

Culoarea verde a alimentelor vegetale crude este cea mai importantã în orice 
dietã de primãvarã. Clorofila, pigmentul care oferã culoarea verde a plantelor, conþine 
în molecula sa magneziu. Alimentele verzi determinã stimularea unor zone nervoase 
implicate mai ales în digestia vegetalelor, proces mai intens primãvara, când 
organismul are nevoie de absorbþie rapidã de vitamine. Antrenarea absorbþiei 
mineralelor ºi vitaminelor favorizeazã asimilarea mai eficientã de aminoacizi, materie 
primã esenþialã pentru funcþionarea þesuturilor ºi organelor.
Sã trãim sãnãtos, sã mâncãm sãnãtos, sã ne îngrijim în mod sãnãtos, sã 
gândim sãnãtos!

  Fiz.  Daniela Haranguº
    Director Lignum Vitae
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Ca rãspuns la repetatele întrebãri privind conductivitatea lor molarã mãritã. Astfel, creºte ºi activitatea ºi 
modificãrile din compoziþie care au dus la apariþia formei eficienþa ionilor respectivi, mai ales în reacþiile biochimice din 
mai concentrate a produselor din Pentagramã, rãspunsul corp.
ne-a fost oferit de cãtre conducerea Energy group a.s., din 

Capacitatea de solvatare (hidratare)  a moleculelor de Cehia:
apã creºte, lucru dovedit, de asemenea, ºi prin conductivitatea 

La fabricarea  produselor din Pentagramã scãzutã a soluþiilor electroliþilor puternici în apa procesatã, ºi 
(Vironal, regalen, Renol, Gynex, Korolen), Stimaral, influenþeazã stabilizarea potenþialului membranelor celulare.
King Kong, Audiron ºi a cremelor din Pentagramã 

Care sunt beneficiile acestei ape revitalizate pentru (Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital, Ruticelit) este 
produsele Energy?utilizatã tehnologia cea mai nouã de revitalizare a 

apei.
1. Apa revitalizatã este utilizatã în prima fazã ºi cea mai 
importantã a procesului de fabricare a produselor  fabricarea Ce înseamnã revitalizarea apei ºi cum 
extractelor.funcþioneazã?
2. Datoritã acestei ape revitalizate, produsul final poate sã ducã Revitalizarea apei este un procedeu complex utilizat 
ºi sã distribuie mai bine substanþele active în corp.în vederea eficientizãrii compoziþiei suplimentelor Energy.
3. Produsul final este mai concentrat, mai stabil ºi de o calitate Mulþumitã geometriei din procedeul scurgerii 
mai bunã.controlate combinatã cu câmpul gravitaþional ºi 

electromagnetic a moleculelor de apã oscilante, energia 
cineticã a apei se transformã în energia internã a reþelei de 
molecule de apã. Din punctul de vedere al fizicii 
moleculare avem de-a face cu o creºtere a energiei 
cinetice medii a moleculelor, ce duce la creºterea 
dimensiunilor acestora ºi a distanþei medii între molecule.

Acest procedeu de procesare a apei duce la 
scãderea intensitãþii interacþiunilor intramoleculare, lucru 
demonstrat, printre altele, de valorile scãzute ale tensiunii 
superficiale a apei. Pe de altã parte, creºte capacitatea de 
dizolvare a apei ca solvent polar. Electroliþii slabi din 

         - Revitalizarea unei picãturi de apã -soluþie sunt mai disociaþi; acest lucru este dovedit de 

REVITALIZAREA APEI UTILIZATE LA FABRICAREA ANUMITOR PRODUSE ENERGY

NOU!

RINITA ALERGICÃ ªI ASTMUL BRONªIC, 
FRECVENTE PRIMÃVARA

Dacã în trecut alergiile afectau un numãr mic de persoane, în zilele noastre 
se înregistreazã adevãrate epidemii.

Astfel, în Statele Unite, bolile alergice afecteazã peste 20% din populaþie, 
fiind a ºasea cauzã de boalã cronicã. Alergia constituie o reacþie anormalã, 
exageratã, a sistemului imun al unei persoane la contactul cu anumite substanþe, 
numite alergene, ce se gãsesc în alimente, medicamente, praf, aer etc.

Alergiile de primãvarã afecteazã, conform statisticilor americane, peste 35 
de milioane de oameni în fiecare an. Ca frecvenþã, cea mai întâlnitã în aceastã 
perioadã este rinita alergicã declanºatã de polen.

Aceasta se manifestã prin: rinoree cu obstrucþie nazalã (secreþie nazalã 
abundenþã, cu nas înfundat), prurit nazal (mâncãrime la nivelul nasului) ºi 
strãnut. De asemenea, astmul bronºic se poate exacerba primãvara, 
principalele manifestãri fiind: dispnee, tuse ºi senzaþie de constricþie toracicã.
 Tratamentul antialergic este complex, include terapie medicamentoasã a 
cãrei administrare se face cu câteva sãptãmâni înaintea apariþiei polenului 
(medicamente antihistaminice ce se iau preventiv sau pentru a ameliora 
simptomele) ºi prin utilizarea produsului PERALGIN (3 cap/zi) care prin 
compoziþia lui fortificã sistemul imunitar ºi diminueazã sensibilitatea la 
substanþele alergene.
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IMPORTANT!

ALÞI DISTRIBUITORI LIGNUM VITAE

Alba Iulia: - dr. Paraschiv Iunia, tel: 0258 819372
                  - Sc Elisa-med: 0740680374 
 Bacãu: - dr. Druþu Teodora, tel: 0744543940
              - dr. Oiegar Horaþiu, tel: 0740250253
Baia Mare: Anafarm srl, pers. contact ªofron Flavia, 
tel:0744784453
Comãnesti - Bacãu: Artcom srl; tel: 0234 374348
Constanþa: Farmacia Dom srl, 0241 519800
Dej: dr. Andrieº Simona; tel: 0722 316542
Deva: Plitea Maria Victoria, tel: 0723 121380
Oneºti Bacãu: dr. Secarã Ovidiu, tel: 0726 236332
Satu Mare: dr. Vörös Gabriella; tel: 0740688716
Sibiu: dr. Pater Rodica; tel: 0742 320242
Suceava: - dr. ªindilariu Lidia; tel: 0230 520686
                 - Farmacia Carmina srl, tel:0742297301

CLUBURI LIGNUM VITAE - ENERGY
ÎN ROMÂNIA

Bucureºti: 
- DG Comixt srl, pers. contact: Luminia Jecu,
str: lt. Av. ªerban Petrescu nr: 10,
Tel: 0723 141506; 0742 086670
- Surya com srl, pers. contact: Buicã ªtefania
Str. Petru Maior 58, Tel: 0745003716
Cluj-Napoca: Conferenþiar dr. Liana Mãrginean
- Centrul Medical Elmavital,
str. Progresului (Ioan Alexandru) nr. 16, cart. Mãrãºti,
Tel: 0264 460815,
Târgu Mureº: Orosz Marioara, str. Rozelor, nr 7,
Tel: 0265 213702
Iaºi: Akrosistem srl, str. Dacia, nr 21,
pers. de contact: Silviu Vasile tel.: 0722 345 243
Miercurea Ciuc: - Centrul Medical „Egészség, Biztonság"
str: Braºovului, nr: 43, pers. de contact: dr. Guzrány Ferenc
telefon: 0266 372186; 0721 362891
Zalãu: - Hobby Prest srl; tel: 0724 370 366

Începând cu luna martie 2010, 
    SC LIGNUM VITAE  îºi desfãºoarã 

activitatea la noul sediu din 
      str. Argeº; nr. 20; Cluj Napoca.

Numãrul de telefon ºi adresele de 
      e- mail rãmân aceleaºi, respectiv: 

Tel /fax:  0264-430227  
Email: energyro@xnet.ro sau   

energy.vitae@gmail.com
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ARMURARIU (silybum marianum)

SC LIGNUM VITAE SRL  Importator ºi distribuitor unic ENERGY. Centru de distribuþie:
400159 Cluj – Napoca, str. Argeº; nr: 20; Tel/fax: 0264 – 430227 ; E-mail: energyro@xnet.ro; Web: www.energy.sk 
SC LIGNUM VITAE SRL  Importator ºi distribuitor unic ENERGY. Centru de distribuþie:
400159 Cluj – Napoca, str. Argeº; nr: 20; Tel/fax: 0264 – 430227 ; E-mail: energyro@xnet.ro; Web: www.energy.sk 

Plantã medicinalã, exclusiv de culturã (anualã sau bianualã), 
înaltã (poate creºte ºi pânã la 1,5 m) þepoasã, cu flori roºii 
tubuloase care conþin seminþe. În fitoterapie se folosesc 
fructele culese în luna agust întrucât acestea sunt bogate în 
saponozide, silimarinã, fitomelane ºi acid fumaric. 

În gama produselor Energy extras de armurariu se 
regãseºte în produsul REGALEN. 

Acest scaiete este printre cele mai utilizate plante 
medicinale din lume. De ce? Pentru cã în seminþele sale se 
ascund substanþe cu o extraordinarã acþiune beneficã asupra 
ficatului. Studii fãcute în Germania, Statele Unite, Italia ºi 
Austria au arãtat cã armurariul este în prezent unul dintre cele 
mai puternice remedii naturale contra afecþiunilor 
hepatice, aflate în explozie în ultimul deceniu. 

Mai mult, armurariul este un antitoxic redutabil, de aceea cercetãtorii au efectuat studii, unele dintre 
ele finalizate, altele în curs de derulare, care aratã cã seminþele acestei plante sunt un inamic redutabil al 
cancerului. Ele sunt recomandate atât persoanelor sãnãtoase, pentru a preveni aceastã maladie, cât ºi 
celor deja bolnave, pentru a o putea combate ºi pentru a-i diminua efectele nefaste asupra organismului.

Aceastã plantã activeazã sistemul imunitar (favorizând fagocitarea celulelor maligne), 
neutralizeazã radicalii liberi, reîntinereºte organismul. 

Studii fãcute în rândul populaþiilor mediteraneene ºi din Asia Centralã, unde aceastã plantã este 
consumatã în mod tradiþional, aratã cã incidenþa cancerului este de pânã la trei ori mai micã la cei care 
consumã frecvent aceastã plantã.

Cancerul de prostatã ºi hepatic - sunt cele douã localizãri ale bolii canceroase, în care a fost 
verificatã clinic acþiunea favorabilã a seminþelor de armurariu sau a silimarinei (un complex de principii 
active secretate de aceastã plantã).
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