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Aplicarea medicinei alternative nu am negat-o, dar nici nu am aplicat-o decât 
atunci când am avut necazuri. Apariþia menopauzei a fost un moment hotãrâtor. Eu, 
personal, nu am dorit sã utilizez medicamente, de aceea am cãutat febril ceva "diferit". 

Astfel în mâna mea a ajuns o broºurã despre produsul GYNEX. M-am uitat 
repede unde gãsesc un centru în Budapesta l-am vizitat ºi am ascultat o minunatã 
prezentare cu informaþii despre produse, despre filozofia chinezã ºi teoria celor cinci 
elemente. 

Am început sã iau cu încredere GYNEX. Dupã o perioadã foarte scurtã de timp, 
nu doar simptomele neplãcute au dispãrut, dar ºi starea mea de spirit s-a schimbat, mi-
a revenit cheful de viaþã ºi de muncã.

Interesul pentru aceste produse mi-a crescut, am început sã caut explicaþii 
suplimentare despre teoria pentagramei ºi am gãsit câteva articole a unor profesori 
chinezi de filozofie ºi medicinã holisticã.

Am început sã utilizez preparatele la început în familie, în diferite afecþiuni ºi toþi s-
au simþit mai bine. Din acel moment a început experienþa mea, bucuria de a ajuta -am 
învãþat ºi experimentat în familie. 

Dacã clonãm o singurã celulã, celula spune totul despre noi. La fiecare emoþie 
începe în organism un lanþ de procese biochimice. Corpul ºi mintea noastrã sunt 
influenþate de ceea ce credem noi, de ceea ce spunem, sau simþim. Fiecare celulã se 
gãseºte în contact strâns cu creierul asemeni unei reþele psihosomatice în matrice. În 
aceastã matrice fiecare celulã este intercuplatã ºi influenþatã.

Astfel se explicã faptul cã dacã, creierul este informat: "dor genunchii," el începe 
imediat un program de "alarmã" pentru a ajuta la refacerea zonei. 

Produsele Energy, prin compoziþia lor, vin asemeni unui plasture sã panseze ºi 
sã trimitã informaþii acestei reþele pentru a echilibra energetic, psihologic ºi fizic zona 
afectatã.

Efectul de pregãtire psihologicã a pacientului este la fel de importantã ca ºi cea 
fizicã. Eu însumi folosesc adesea o abordare psihologicã, pe termen lung, deoarece 
sentimentele negative care cauzeazã boala pot fi reduse sau evitate. 

Astfel: supãrarea, impulsivitatea, mânia, ura, vina nu se pot "digera", ele 
producând o mare schimbare în organism ºi pot duce la apariþia diferitelor afecþiuni 
hepatice. Atunci putem apela la REGALEN un produs care reuºeºte sã echilibreze ºi 
sã elibereze de aceste stãri atât psihologic cât ºi fizic.

În situaþiile de despãrþire, separare, durere, tristeþe, dificultãþi de comunicare, ne 
vine în sprijin, ca un miracol, VIRONAL. 

Auto -sacrificiul, lipsa de respect de sine, timiditatea, teama, grijile excesive, 
sentimentele de auto-compãtimire, probleme în relaþii - în aceste cazuri este eficientã 
combinaþia GYNEX- RENOL (pentru femei), iar la bãrbaþii care se confruntã cu reacþii 
emoþionale excesive, lipsa de empatie sau crispare, combinaþia RENOL - KING 
KONG.

În aceste cazuri dupã administrare vom observa o schimbare la aceste persoane, 
vor fi din nou echilibrate, armonioase ºi vor avea o mai bunã comunicare cu cei din jurul 
lor.

Am avut o pacientã, care a cerut sã fie tratat ºi soþul ei iar câteva sãptãmâni mai 
târziu m-a sunat sã-mi spunã cu bucurie ºi încântare faptul cã soþul ei a devenit mai 
calm, mai iubitor ºi mai comunicativ în relaþiile de familie.

Piatra de încercare în multe relaþii este nerezolvarea problemelor emoþionale 
care pot duce de dezechilibre, lipsa armoniei ºi înþelegerii, egoism care se pot rezolva 
simplu cu ajutorul acestor picãturi.

Învãþarea greoaie lipsa de concentrare, apatia de primãvarã, oboseala pot fi 
eliminate cu STIMARAL, care simuleazã capacitatea intuitivã, de învãþare, ne conferã 
o bunã dispoziþie, ºi ne oferã energie.

Toþi pacienþii aºteaptã ajutor din exterior, de la noi, medicii. Desigur, aceasta este 
sarcina mea, dar îmi place sã le dau ºi teme pentru acasã: sã fie rãbdãtori, nu doar 
pasivi, atunci când încep un tratament.

Picãturile îºi fac efectul de la prima administrare dar depinde ºi de ei (pacienþii) 
dacã îºi doresc sã fie sãnãtoºi, ceea ce se obþine prin "muncã" continuã, printr-o 
gândire pozitivã, o mare dorinþã de schimbare ºi în a-ºi canaliza atenþia, dorinþele, 
scopurile ºi sentimentele cãtre lucruri bune si constructive.

         Dr. Eva Biro 
           Medic de familie, Debrecen

EXPERIENÞA UNUI MEDIC GENERALIST
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MIGRENELE
Mulþi dintre noi suferim de dureri de cap cel puþin o datã pe lunã, aratã studii 

recente, iar unii se confruntã cu aceastã problemã sãptãmânal. 
Simptomele migrenei pot varia de la caz la caz, deseori fiind precedate de 

anumite semne care apar de obicei cu aproximativ 30 de minute înaintea atacului 
migrenos propriu-zis ºi este caracterizat prin cefalee care cresc în intensitate ºi 
tulburãri vizuale (pacientul vede puncte negre sau percepe flash-uri luminoase 
intense), o senzaþie de amorþealã sau de înþepãturi la nivelul braþelor, mâinilor sau 
fetei.

Dar majoritatea persoanelor nu prezintã aceste semne de dinaintea episodului 
migrenos, ele prezentând simptome doar dupã apariþia ei ºi care se manifestã prin: � Cefalee pulsatilã pe o parte a craniului (hemicranie)� Cefalee moderat-severã� Accentuarea cefaleei odatã cu desfãºurarea activitãþilor fizice cotidiene� Greaþã, vãrsãturi� Sensibilitate crescutã la luminã (fotofobie) sau la stimuli sonori, uneori chiar ºi la 
anumite mirosuri.

Migrenele pot fi împãrþite în mai multe categorii, în funcþie de cauze.
Principalii factori care duc la declanºarea crizelor sunt:� Provocate de stres - este cea mai frecventã formã întâlnitã la adulþi. Se manifestã ca 

o durere difuzã ºi afecteazã ambele pãrþi ale capului. Cauza declanºãrii este datã de 
un stres emoþional (certuri), lipsa de somn, obosealã sau senzaþia de foame. � Migrenele sunt mai frecvente la femei, în special în perioada fertilitãþii, fiind asociate 
cu schimbãrile hormonale care se produc în organismul femeii. Se manifestã ca o 
durere de cap intensã ºi pot fi însoþite de stãri de greaþã, vomã, probleme de vedere 
sau sensibilitate la luminã ºi sunete. Apare în special în cazul nevrozelor, afecþiunilor 
hepatice, gastrice sau tulburãrilor hormonale. � Durerea de cap cu o cauzã sinusalã (infecþie a sinusurilor sau alergii sezoniere) se 
manifestã la nivelul pomeþilor, frunþii sau rãdãcinii nasului ºi se intensificã la miºcarea 
bruscã a capului, la tuse sau la strãnut. � Durerea ramificatã este cea mai puternicã ºi chinuitoare durere de cap ºi se 
localizeazã frecvent la nivelul tâmplelor ºi ochilor. Specialiºtii considerã cã aceasta 
poate sã se declanºeze ca urmare a consumului de alcool, tutun dar ºi a unui nivel 
scãzut de magneziu. � Durerea de cap apãrutã ca urmare a hipertensiunii sau hipotensiunii apare frecvent 
dimineaþa ºi este mai intensã în zona cefei. Este însoþitã de simptome precum ameþeli, 
tulburãri de vedere, vâjâituri în urechi. Poate anunþa un accident vascular cerebral. 

 Ce poþi face pentru ameliorarea durerilor de cap? 

Nu existã un tratament curativ pentru migrene, dar se pot efectua diferite tratamente în 
scopul diminuãrii intensitãþii ºi frecvenþei atacurilor migrenoase.� Stabileºte-þi un program regulat de somn; � Este eficientã o curã de minerale (Fytomineral 15-30 pic/ pe zi timp de o lunã)� Ai grijã ce mãnânci înainte de somn: mesele bogate, cofeina, nicotina ºi alcoolul pot 
afecta calitatea somnului; � Mãnâncã regulat ºi la aceleaºi ore; � Nu sãri peste mese ºi þine cont de faptul cã micul dejun este cea mai importantã 
masã; � Evitã alimentele despre care ai observat cã-þi declanºeazã o migrenã pentru a 
vedea dacã se amelioreazã starea  (consumul de ciocolatã, glutamat monosodic, vin 
roºu ºi cofeinã).� Poþi apela la bãi relaxante sau comprese cu Balneol pe zona dureroasã� Poþi pulveriza în camerã sau pe batistã de hârtie cu Spiron (se inspirã), care conþine 
uleiuri volatile aromate ce calmeazã în unele situaþii migrenele.� Dacã apare în perioadele menstruale foloseºte Peralgin (1 cap x 2/zi)� Întocmeºte-þi un program de exerciþii fizice ºi respectã-l.

Atenþie! În cazul în care durerea de cap nu trece cu ajutorul medicaþiei dupã o zi de la 
debut, este necesarã consultarea unui specialist.

În cazul în care existã suspiciunea cã migrena este în relaþie cu o afecþiune 
psihicã precum depresia sau anxietatea  se recomandã  un consult psihiatric sau 
psihologic de specialitate, pentru recomandarea unui tratament corect.

   Dr. Maria Jucan 
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DE CE AVEM NEVOIE DE SUPLIMENTE NUTRITIVE?
Suplimentele nutritive nu sunt medicamente, ele sunt destinate în special 

îmbunãtãþirii unor probleme de sãnãtate ºi pot fi folosite înaintea sau chiar în timpul 
tratamentelor medicamentoase, în perioade solicitante pentru organism.

Suplimentele ne întãresc imunitatea organismului ºi ne aduc un surplus de 

vitamine ºi minerale.
 La terapia complementarã cu suplimente nutritive naturale, în þãrile din vest cu 
experienþã mult mai mare se apeleazã frecvent respectiv, medicii înainte de a începe o 
terapie medicamentoasa, recomandã pentru început tratamente cu suplimente 
naturale ºi doar în situaþii agravante se apeleazã la medicamente.

Medicina modernã dã vina pe proasta alimentaþie pentru o serie de boli numite 
"boli ale civilizaþiei": cancer, cardiopatie, reumatism, etc., fãrã sã se implice serios în 
schimbarea acestei situaþii. 

Hrana de zi cu zi este parte integrantã a vieþii ºi alegerea ei este supusã multor 
influenþe, astfel cã motivele care influenþeazã alegerea ºi deprinderea obiceiurilor 
alimentare þin, cel mai adesea de o serie de factori cum ar fi cei: sociali, culturali, mod de 
viaþã, nivel de educaþie, etc.

Frecvent, substanþele naturale din alimente sunt înlocuite cu substanþe 

chimice. De ex. Margarina, mezelurile, pateurile, muºtarul, dulceaþa etc., conþin multe 
substanþe chimice nenaturale cu acþiune distrugãtoare asupra metabolismului nostru.

Capacitatea de muncã a omului depinde de modul lui de alimentare, deci 
problema nu poate fi ignoratã. 

Profesorul Ovidiu Bojor, doctor farmacist ºi membru al Academiei de ªtiinþe 
Medicale ne atenþioneazã cã trebuie sã ne gândim de douã ori mai mult la sãnãtatea 
noastrã deoarece în prezent respirãm aerul intens poluat, mâncãm nesãnãtos ºi 

dezechilibrat, suntem expuºi la surse de câmpuri electromagnetice (telefoane 
mobile, calculatoare, TV, etc.) care inhibã funcþiile epifizei, hipofizei ºi alte zone din 
creier - afectând echilibrul sistemelor energetice ale organismului.
 Toate acestea ne afecteazã, micºorând capacitatea organismului de apãrare 

împotriva factorilor de mediu. 
"Prevenþia este pe locul 1 în preocupãrile specialiºtilor din întreaga lume, luând în considerare faptul cã ea costã de 10 ori mai puþin decât tratamentul pentru o anumitã afecþiune. Prin aportul acestor suplimente naturale putem sã prevenim diverse probleme de sãnãtate. Medicamentul alopat nu îl tãiem de pe listã, însã acesta poate fi administrat numai pentru o perioadã scurtã de timp", spune prof. Dr. Ovidiu Bojor.
Din aceste motive avem nevoie uneori sã luãm suplimente nutritive naturale, iar 

gama de produse Energy importate ºi distribuite de firma Lignum Vitae vin în sprijinul 
dumneavoastrã cu o paletã largã de fitonutrienþi.

       Fiz. Daniela Haranguº 
             Director Lignum Vitae
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BENEFICIILE REDUCERII CANTITÃÞII DE 
SODIU ªI CREªTEREA APORTULUI DE POTASIU 
DIN ALIMENTAÞIE

DEPRESIA DUCE LA PIERDEREA DENSITÃÞII OSOASE
Femeile aflate înainte de menopauzã ºi care se confruntã cu stãri depresive au o 

densitate osoasã mai scãzutã decât cele care nu suferã de stãri depresive, potrivit 
unui nou studiu. 

"Înainte de menopauzã sunt necesare teste de verificare a densitãþii osoase, deoarece osteoporoza este o boalã silenþioasã", susþine dr. Giovanni Cizza, 
coordonatorul studiului.

Rezultatele cercetãrii au arãtat cã masa osoasã este mai redusã în special în 
zona ºoldurilor, ceea ce este foarte îngrijorãtor având în vedere faptul cã fracturile de 
ºold reprezintã una dintre cele mai grave consecinþe ale osteoporozei. 

Studiile anterioare au stabilit faptul cã depresia influenþeazã densitatea osoasã 
doar în cazul femeilor în vârstã. Pentru cercetarea de faþã, experþii au ales ca subiecþi 
89 de femei care suferã de depresie (care urmeazã ºi un tratament cu antidepresive) 
ºi 44 de femei care nu au aceastã problemã. Vârsta lor se situeazã între 21 ºi 45 de 
ani. 

În urma cercetãrii, experþii au constatat cã 17% din grupul femeilor depresive au 
prezentat o densitate osoasa redusã la nivelul ºoldurilor, pe când abia la 2% dintre 
femeile din celãlalt grup a apãrut aceastã problemã.

De asemenea, 20% dintre femeile depresive au prezentat o densitate redusã ºi 
în zona lombarã, comparativ cu numai 9% dintre femeile din celãlalt grup.
Analizele la sânge ºi urinã au pus în evidenþã faptul cã femeile depresive au un nivel 
scãzut de citokine (proteine "bune"). "Citokinele pot determina scãderea densitãþii osoase", spune dr. G. Cizza.

De aceea e bine sã avem o viaþã echilibratã ºi sã aplicãm prevenþia respectiv o 
alimentaþie bogatã în Calciu, Vitamina D, sã evitãm creºterea în greutate, sã facem 
miºcare iar dacã ne confruntãm cu astfel de stãri depresive sã apelãm la medici care 
ne pot sprijini cu tratamente naturale adecvate unei astfel de probleme. 

Firma Energy vã recomandã  tratament cu Peralgin asociat cu Skeletin ºi 
Chlorella.

Sunt:� Reducerea directã a tensiunii arteriale- Consumul redus de sodiu poate sã 
intensifice acþiunea medicamentelor antihipertensive ºi a altor mãsuri non 
farmacologice- Reducerea riscului de moarte prin atac cerebral; � Reducerea riscului apariþiei litiazei renale; � Reducerea riscului de apariþie a osteoporozei.

Numeroase studii au arãtat cã doar restricþia de sodiu nu îmbunãtãþeºte 
controlul tensiunii arteriale ºi cã trebuie, de asemenea, sã avem o dietã cu un aport 
ridicat de potasiu.

O dietã bogatã în potasiu (K) protejeazã împotriva HTA (hipertensiunea 
arterialã), în timp ce deficitul de K creºte TA (tensiunea arterialã). Rolul K în patogenia 
HTA este strâns corelat de rolul ionului de Na(sodiu).

Un aport crescut de potasiu din alimentaþie antreneazã o scãdere a tensiunii 
arteriale prin favorizarea excreþiei urinare de sodiu.

Potasiul se gãseºte în cantitãþi mari în lapte ºi carne, dar ºi în legume, fructe, 
nuci, cereale integrale, tãrâþele de grâu, fulgii de ovãz, peºte, oþet de mere ºi miere, 
pãtrunjel, spanac, soia, cartofi, ciuperci champignon, caise, pere, struguri, stafide, 
prune, alune, migdale, banane ºi curmale.

Este bine ca legumele ºi fructele sã fie consumate sub formã de salate ºi sucuri 
proaspete. Cartofii e bine sã fie fierþi în coajã ºi în cantitãþi mici de apã; foarte buni sunt 
ºi cartofii copþi.
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Dupã cum spun statisticile prima mare suferinþã la complicate, este obligatoriu sfatul medicului ºi au la bazã 
venirea primãverii o reprezintã alergiile la praf ºi polen iar a medicaþia specificã (cortizon ºi alþi antialergeni).
doua, astenia de primãvarã, foarte des întâlnitã în martie ºi  O mânã de ajutor vã poate da un aport crescut de vitamina 
aprilie. C, respectiv Flavocel (2-4 tab/ zi), care are în mod natural efect 

antialergen, dar ºi vitamina E care ajutã sistemul respirator ºi 
  Alergiile la polen creºte imunitatea organismului. 

Un procent de 5% din populaþia României se Astenia de primãvarã
confruntã primãvara, cu alergia la polenuri, numitã ºi 
polinoza, care apare ca rezultat al unui rãspuns exagerat al Multe persoane sunt afectate de sindromul depresiei de 
organismului la alergenii conþinuþi în granulele de polen, primãvarã. Explicaþia este simplã. Lumina naturalã, provenitã de 
rãspuns ce este condiþionat genetic ºi este amplificat prin la soare este elementul care susþine activitatea sistemului 
expunerea la factori externi: infecþii, poluare de interior sau nervos central, ºi implicit a întregului comportament uman.
de exterior, afirmã specialiºtii alergologi ºi imunologi.   Simptomele asteniei de primãvarã se manifestã prin 

Responsabile pentru apariþia acestor afecþiuni sunt oboseala cronicã, somnolenþa pe parcursul zilei, tristeþe ºi stare 
polenurile din trei mari familii de plante: arbori, graminee- generalã de tristeþe, senzaþia lipsei de perspective, iritabilitate, 
cereale ºi ierburi. insomnie, anxietate, tulburãri de concentrare, dureri de cap, 

Efectul este inflamaþia mucoasei nazale care produce lipsa tonusului sau scãderea formei fizice, diminuarea sau 
secreþii nazale apoase, mâncãrime nazalã, strãnut, nas pierderea interesului sexual, o creºtere exageratã a apetitului ºi 
înfundat, lãcrimare, mâncãrime, iritare ºi înroºirea ochilor ºi o nevoie crescutã pentru dulciuri ºi grãsimi. 
uneori crize de astm bronºic, dar ºi probleme respiratorii: La acestea se adaugã reducerea imunitãþii organismului, 
tuse ºi respiraþie dificilã. accentuarea unor afecþiuni cronice. Alimentaþia este soluþia 

Cazurile uºoare se rezolvã cu picãturi nazale pentru antidepresie. Cele mai bune alegeri sunt: peºtele, ouãle, ficatul, 
descongestia nazalã, purtarea ochelarilor de soare ca untul, lactatele ºi cerealele toate bogate în vitamina D, consumul 
soluþie pentru protejarea ochilor, ºi eventual picãturi constant de legume ºi fructe, care menþin un nivel optim al 
pentru reducerea iritaþiei locale. Pentru reducerea vitaminelor ºi mineralelor în organism.
simptomatologiei se poate utiliza preventiv suplimentul Miºcarea în aer liber este un alt secret care te ajutã sã faci 
Peralgin (1-3 capsule/ zi). faþã perioadei neplãcute, alãturi de dorinþa de a lãsa primãvara 

Cazurile grave au nevoie de tratamente mai sã ne lumineze ºi pe dinãuntru.

PROBLEMELE PRIMÃVERII

PERALGIN
Compoziþie: îmbolnãv i r i lo r  card io-
Ulei de soia, (152 mg/cap.), extract de susan sãlbatic vasculare.

(perilla frutescens 90 mg/cap.), magneziu (53.35 Cordyceps mycelium: 
mg/capsulã), ulei de limba mielului (borago officinalis 25 Face parte din categoria 
mg/cap.), extract de ciupercã chinezeascã (cordyceps  25 ciupercilor, este foarte 
mg/cap.), extract din seminþe de struguri (25mg/cap.), bogatã în compuºi biologic - 
extract din rãdãcinã de valerianã (Valeriana officinalis  15 activi cu acþiune nutritivã. 
mg/cap.), cearã de albine, lecitinã. A c þ i o n e a z ã  c a  

i m u n o s t i m u l a t o r ,  
Susanul sãlbatic (Perilla frutescens): Este o plantã antioxidant, bacteriostatic 

medicinalã din China, care are ca efect principal reducerea (pneumococ, streptococ 
frecvenþei ºi intensitãþii reacþiei alergice. Se utilizeazã ºi în e t c ) ,  a n t i i n f l a m a t o r ,  
rãceli, gripe, tuse. h ipoco les te ro lem ian t ,  

Magneziul: Este un mineral cu efecte de regenerare îmbunã tã þeº te  func þ ia  
celularã, echilibrant psihic, antidepresiv ºi uºor sedativ, pulmonarã, hepaticã ºi 
d renor  hepa t i c ,  an t i sep t i c  in te rn  º i  ex te rn ,  renalã. 
hipercolesteromiant ºi anti aterosclerotic. Are un rol Sâmburi de struguri: 
important în menþinerea constantã a concentraþiei calciului Conþine cantitãþi însemnate 
din sânge, fiind eficient în susþinerea tratamentelor de vitamina E ºi vitamina F, precum ºi unele minerale: zinc, 
afecþiunilor osoase, alergii, nevrite, polinevrite, gutã, aritmii cupru, seleniu. Dar, mai presus de toate, conþine aºa-numitele 
cardiace ºi infarct miocardic. procianidine, care sunt un agent anti-îmbãtrânire Au efect 

Limba mielului (Borrago officinalis): Are acþiune detoxifiant ºi antioxidant (fiind bogat în flavonoide), regleazã 
antiinflamatoare, laxativã, sedativã. Cicatrizantã, diureticã, metabolismul. Întãreºte sistemul cardiovascular ºi stimuleazã 
sudorificã. Este eficientã în afecþiuni respiratorii, ulcer circulaþia perifericã la nivelul membrelor inferioare.
gastric sau duodenal, inflamaþii ale cãilor urinare, în Rãdãcinã de valerianã (Valeriana officinalis) Are acþiune 
reumatism. Ajutã în tratamentul eczemei atopice ºi acneei, uºor sedativã asupra sistemului nervos, hipnoticã. Are efecte 
menþine un nivel adecvat al colesterolului, atenueazã antispastice, miorelaxantã ºi diminueazã secreþiile gastrice.
tensiunile premenstruale ºi protejeazã împotriva 

xx

xx

xx

perilla frutescens
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� Întãreºte ºi armonizeazã sistemul autoimun, � Reduce frecvenþa ºi simptomatologia crizelor de alergie, � Eficient ºi în cazuri de eczeme, urticarii ºi prurit, � La tratarea tulburãrilor hormonale (sindromului premenstrual, bufeurilor din perioada 
climaxului) � În migrene � Adjuvant în tratarea neurasteniilor, nevrozelor ºi depresiilor (asociat cu Korolen sau 
Stimaral) � Insomnii rebele

Mod de administrare: � Adulþi: 1 cap. 1-3x/zi � Copii 3-12 ani: 1-2 cap./zi� Nu se recomandã copiilor sub 3 ani 

Dupã trei sãptãmâni de administrare se face pauzã o sãptãmânã.

TESTUL CARE PUNE DIAGNOSTICUL DE ALZHEIMER
Alzheimer este o boalã degenerativã, progresivã, care determinã mai multe tipuri de modificãri în creierul persoanelor 

afectate. În primele stadii ale bolii, simptomele nu sunt foarte evidente. Apoi pacientul începe sã aibã mici pauze de memorie 
numite popular "lapsus".

Pe mãsurã ce boala înainteazã, pacientul experimenteazã diferite stãri de confuzie în îndeplinirea ritualurilor zilnice. 
Dezorientarea ºi judecata slabã sunt urmãtorii paºi în evoluþia bolii. Precum în cazul altor afecþiuni, diagnosticarea precoce joacã 
un rol foarte important pentru ca tratamentul sã dea rezultate bune.

Specialiºtii belgieni au descoperit cã pot sã punã diagnosticul de Alzheimer, analizând anumite proteine care se gãsesc în 
lichidul spinal.

Experþii de la Naþional Institute on Aging ºi Asociaþia Alzheimer au îmbunãtãþit ghidul de diagnosticare a maladiei Alzheimer, 
dupã ce au constatat cã analiza lichidului spinal le poate oferi date corecte cu privire la aceastã boalã, informeazã Bloomberg. 
Echipa de cercetãtori belgieni condusã de medicul Geert De Meyer de la Universitatea Ghent din Belgia a analizat lichidul spinal a 
114 adulþi cu o activitate cerebralã normalã, 200 de pacienþi care se confruntau cu tulburãri uºoare de memorie ºi a 102 persoane 
cu Alzheimer.

În urma investigaþiilor au identificat o proteinã asociatã cu Alzheimer ºi una care indicã o activitate cerebralã în limite 
normale.

Rezultatele apãrute în Archives of Neurology oferã o nouã perspectivã medicilor pentru o depistare precoce a maladiei 
Alzheimer care pânã în prezent nu se putea diagnostica 100% decât în urma autopsiei, dupã cum precizeazã medicii participanþi 
la studiu.

                Top sanatate.ro

CLUBURI LIGNUM VITAE - ENERGY
ÎN ROMÂNIA

Bucureºti: 
- DG Comixt srl, pers. contact: Luminiþa Jecu,

str: lt. Av. ªerban Petrescu nr. 10,
Tel: 0723 141506; 0742 086670

- Surya com srl, pers. contact: Buicã ªtefania
Str. Petru Maior nr. 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: PFA Orosz Mariana, str. Rozelor, nr. 7,

Tel: 0265 213702
Miercurea Ciuc: - Centrul Medical „Egészség, Biztonság"
str: Braºovului, nr. 43, pers. de contact: dr. Guzrány Ferenc

Tel: 0266 372186; 0721 362891
Zalãu: - Hobby Prest srl; tel: 0724 370 366

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 
Braºov: dr. Hrihor Adrian; tel: 0744 327606
Comãneºti - 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

ALÞI DISTRIBUITORI LIGNUM VITAE

PERALGIN - EFECTE ªI RECOMANDÃRI
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VIOLA TRICOLOR (Trei fraþi pãtaþi)

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 

Trei Fraþi Pãtaþi se mai gãseºte ºi sub denumirile de: albãstrele, panseluþe de câmp, micºunele, toporaº.Creºte în zone deluroase pânã la zona subalpinã. Se utilizeazã pãrþile aeriene ale plantei. Florile au cinci petale inegale ca dimensiune, colorate diferit: douã dintre acestea sunt de culoare violetã (diverse nuanþe), douã dintre ele pot fi galbene deschis sau albe iar alta este galbenã cu dungi de culoare închisã.Recoltarea se face în timpul înfloririi.Planta conþine mucilagii, saponozide, flavonoide, carotenoide, vitamina C, tanin, betacaroten, substanþe amare, ulei volatil.Viola tricolor are calitãþi depurative, emoliente, expectorante, antiinflamatoare, antireumatice, diuretice.
Uz intern: - Tuberculozã, tuse, boli reumatice, eczeme, psoriazis, herpes, bronºite, afecþiuni urinare (poliurie, cistitã), edeme, hemoragii, flebite, gutã.
Uz extern:- Psoriazis, contuzii, impetigo, eczeme cronice, dermatitã seboreicã, herpes simplex, pilomicoze, acnee, furunculozã 

Extras din aceastã plantã se regãseºte în produsele: KOROLEN ºi PROTEKTIN.
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