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INIMA - UN UNIVERS ÎN MINIATURÃ 
Medicina Tradiþionala Chinezã se bazeazã pe conceptul filozofic al Taoismului, 

conform cãruia fiinþa omeneascã este o parte a cosmosului, dar reprezintã ºi ea un 
univers în miniaturã format dintr-un sistem complet de alte mici sisteme 
interconectate.

Aºa cum pe Pãmânt existã aer, apã, uscat, aºa ºi corpul omenesc are energie qi, 
fluide, sânge. Pãmântul este guvernat de anotimpuri, corpul de cãtre climatul interior. 
La fel cum climatul extern (ploile abundente, seceta, vântul,...) afecteazã Pãmântul, 
la fel climatul intern (retenþia de lichide, deshidratarea, febra,..) afecteazã organismul 
uman.

Din punct de vedere anatomic, Inima este organul principal al sistemului 
circulator, vital pentru organism.

Neijing (Tratatul de medicinã internã al Împãratului Galben) comparã corpul 
uman cu o þarã în care Inima este" Împãratul trupului", rãdãcina vieþii, casa spiritului 
("shen"), stãpânul sângelui ºi comandantul vaselor, iar cetãþenii sunt vasele de 
sânge, meridianele de energie ºi energia qi.
Meridianele conþin energie, energia conþine" shen". "Shen" înseamnã spirit ºi indicã 
integritatea mentalã, psihicã, starea de conºtientã, nivelul de inteligenþã. Ca orice 
împãrat, Inima este apãratã de o "gardã personalã" - pericardul care are sarcina de a 
opri pãtrunderea energiilor" perverse" (care pot produce boli).

"Când cârmuitorul este înþelegãtor,
Poporul rãmâne curat.
Când cârmuitorul este neîndurãtor,
Poporul face greºeli"
Poporul este înfometat

 Atunci când conducãtorii îl copleºesc cu impozite.
 Poporul este nesupus
 Când conducãtorii sãi au prea multe dorinþe."
                        (Tao Te King)

Transpunând acest concept la nivelul corpului uman, înseamnã cã energia va 
curge armonios prin meridiane atunci când inima ºi spiritul sunt echilibrate, iar când 
acest echilibru este perturbat, cãile energetice vor deveni congestionate, blocate ºi 
se vor produce leziuni în organism.

O persoanã sãnãtoasã, robustã are conform Medicinii Chineze, un spirit 
luminos, bunã dispoziþie, stare psihicã bunã. O persoanã cu un spirit tulburat, este 
caracterizatã prin dezechilibru emoþional (depresie, anxietãþi, obsesii, fobii, 
melancolie...) care pot degenera în afecþiuni fizice, atât cardiace cât ºi ale altor 
organe.

- Inima se deschide la nivelul limbii, care reprezintã "fereastra inimii". Culoarea 
ºi aspectul acesteia pot da indicii asupra stãrii de sãnãtate a inimi. (În Medicinã 
Tradiþionala Chinezã limba are un rol extrem de important în stabilirea unui 
diagnostic).

- Oglinda inimii este faþa, a cãrei culoare ºi aspect este în strânsã corelaþie cu 
starea inimii. Organul pereche al inimii este intestinul subþire.

- Conform legii celor 5 elemente, inimii îi corespunde elementul - Focul, 
anotimpul - Vara, punct cardinal - Sud, culoare - Rosu, sentiment - Bucurie.
 Aceeaºi teorie spune cã focul înrobeºte metalul (îl topeºte), genereazã pãmânt 
(transformã totul în cenuºã), este hrãnit de lemn (lemnul este combustibil pentru foc) 
ºi este stins de apã. Focul corespunde inimii, metalul-plãmânilor, lemnul-ficatului ºi 
apa rinichilor.

În cazul în care activitatea inimii este insuficientã, ar putea fi oportunã aplicarea 
unui tratament pe ficat (dacã focul este slab, ar putea fi nevoie de mai multe lemne 
pentru a-l reaprinde). Dimpotrivã, dacã focul inimii este scãpat de sub control, 
tratamentul ar putea implica ºi rinichii, deoarece apa este cea care stinge focul.

Suferinþele care pot fi tratate prin intermediul inimii sunt: afecþiuni 
cardiovasculare, circulatorii, dezechilibre emoþionale ºi mentale: - anxietate, 
insomnie, depresie, chiar schizofrenie, epilepsie.



Cãrþile de cãpãtâi ale Medicinii 
Tradiþionale Chineze sugereazã ca 
orice tratament sã înceapã cu 
tratarea shen-ului (spirit), deoarece 
o minte limpede face ca rezultatele 
tratamentului sã fie mult mai bune.

KOROLEN este un produs 
complex de plante ºi componente 
informaþionale, a cãrui compoziþie 
are în prim plan frunzele de Ginkgo 
Biloba.

Ginkgo Biloba este unul dintre 
cei mai vechi arbori de pe Pãmânt. 
Datoritã frumuseþii, rezistenþei sale, 
protecþiei pe care o oferã în caz de 
incendii ºi efectelor terapeutice ale 
frunzelor, este considerat sacru în 
þãrile Orientului. 

În Japonia de exemplu, pentru 
a le confirma sacralitatea, în jurul 
trunchiului de Ginkgo Biloba se leagã o coroniþã din tulpini de orez (shimenawa).

Compoziþia chimicã a frunzelor cuprinde peste 40 de substanþe, din care: 
flavonoide, ginkgolide, proanticiani. 

Din efectele extractului de Ginkgo Biloba menþionãm: regleazã circulaþia 
cerebralã ºi perifericã, influenþând astfel metabolismul energetic la nivel cerebral, 
reduce tendinþa de coagulare a sângelui, creºte acuitatea vizualã, are rol în 
controlul nivelului colesterolului, în tratarea impotenþei ºi infertilitãþii masculine.

BARLEY- extractul de orz verde conþine minerale ºi vitamine de care 
organismul uman are nevoie pentru o funcþionalitate optimã. De asemenea, orzul 
verde reprezintã cea mai bogatã sursã de SOD (superoxid dismutaza) activ 
cunoscutã.

În combinaþie cu spirulina - SPIRULINA-BARLEY poate fi utilizat în profilaxia 
tumorilor, afecþiunilor aparatului cardio-vascular, regleazã metabolismul 
hemoglobinei, restabileºte echilibrul acido-bazic ºi încetineºte procesele de 
îmbãtrânire.

Rãdãcina plantei Astragalus (gheara gãii), în chinezã" huangqi" este utilizatã 
în peste 40% din reþetele Medicinii Tradiþionale, în vechile texte fiind menþionatã 
ca" dãtãtoare de sãnãtate ºi tonic uzual ce creºte energia vitalã". Din cele mai 
vechi timpuri, ceaiul de Astragalus a fost folosit în China pentru tratarea ºi 
prevenirea gripei ºi infecþiilor cãilor respiratorii superioare.

Studiile ulterioare au demonstrat cã are efect coronaro- dilatator, diuretic, 
antibacterian. Împreunã cu alte plante cu reale efecte terapeutice (ex. Ganoderma lucidum) intrã în compoziþia IMUNOSAN, care fortificã sistemul imunitar ºi energia 
vitalã, având în acelaºi timp un efect protector asupra aparatului cardiovascular.

"Inima este reflectoarea fenomenelor din naturã. Ideile vin de la inimã, o idee 
determinantã este voinþa; voinþa se transformã în gândire; gândirea dirijeazã 
prezentul spre viitor, dând naºtere preocupãrilor ºi grijilor - dovezi ale inteligenþei.

Prea multe griji lezeazã spiritul. Afecþiunile lezeazã vitalitatea. Excesul de 
plãceri poate dispersa spiritul; angoasa poate împiedica circulaþia energiei; furia 
poate duce la moarte; frica poate duce la nebunie.

Dacã inima este supusã la prea multe griji poate slãbi, bolnavul poate deveni 
incurabil, întrucât apa (rinichii) triumfã asupra focului (inimã)" -  (Teodor Caba).

                                                                                       Dr. Diana Dejica
Specialitate acupuncturã
Tel: 0722536159

S i m p t o m e l e  f i z i c e  a l e  

dereglãrii nivelului energetic al 

acestui meridian: Afecþiuni ale 
inimii, aritmii, transpiraþii nocturne 
excesive, îmbujorare frecventã, 
r ez i s t en þã  s l abã  l a  e fo r t ,  
sensibilitate la schimbãrile de 
temperaturã, paliditatea feþei, a 
t ã l p i l o r  º i  p a l m e l o r,  s e t e  
permanentã, gât uscat, dureri 
intercostale pe partea stângã, 
mâini reci sau prea fierbinþi.

Simptomele psihice ale 

dereglãrii  nivelului energetic ale 

acestui meridian: Neliniºte 
sufleteascã, labilitate emoþionalã, 
l i p s a  d e  a f e c þ i u n e ,  c r i z e  
sentimentale ºi de isterie, lipsa 
comunicãrii, probleme de memorie, 
tulburãri de somn, coºmaruri, etc.

Armonizarea energeticã se 
poate realiza cu produsele: 
Korolen ºi Ruticelit.
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În aceastã perioadã a anului  
melancolia este o stare destul 
de frecventã ºi poate cauza 
numeroase neplãceri. Forme 
depresive uºoare, de sezon 
afecteazã aproximativ 20% din 
populaþia lumii. În majoritatea 
cazurilor  episoadele depresive 
apar ºi se manifestã prin :

- Stare de somnolenþã

Oamenii depresivi simt 
nevoia sã doarmã mai mult 
decât de obicei. Într-un studiu 
publicat în revista americanã 
Journal of Psychosomatic 
Research se aratã cã dacã o 
persoanã cu depresie de sezon 
d o a r m e  î n  t i m p u l  v e r i i  
aproximativ 7,5 ore pe zi, 
toamna durata somnului se poate prelungi pânã la 9 - 10 ore. 
Existã însã ºi unele studii care demonstreazã cã la unele persoanele depresia de sezon 
se manifestã prin insomnie.

- Iritabilitate
     Furia ºi starea de nervozitate nejustificate sunt semne clare ale depresiei.  Un studiu 
realizat în SUA a comparat grupuri de persoane cu depresie sezonierã (SAD)cu cele 
formate din pacienþi cu alte forme de depresie. S-a constatat cã aproape 50% dintre cei 
din grupul SAD aveau accese de furie dese, în timp ce numai 29% dintre reprezentanþii 
celuilalt grup prezentau astfel de manifestãri.

- Apetitul ridicat
O caracteristicã a depresiei în general este apetitul ridicat. 67% dintre persoanele 

cu astfel de afecþiuni au declarat cã au probleme cu apetitul. Pofta de mâncare agresivã 
este un rãspuns biologic la scãderea cantitãþii de serotoninã din organism, un 
neurotransmiþãtor considerat responsabil de stãrile de dispoziþie ºi de controlul 
apetitului. Potrivit ultimelor date, 75% dintre depresivi se îngraºã în perioadele de 
toamnã - iarnã.

- Problemele de concentrare
Depresivii nu numai cã se simt triºti ºi singuri, dar au ºi probleme de concentrare. 

Aºa-numita dereglare cognitivã poate sã aparã la toate persoanele depresive, se 
subliniazã într-un amplu studiu publicat, în 2007, de American Journal of Psychiatry.

- Scãderea apetitului sexual

Depresivii nu se simt tocmai sexy, iar pierderea interesului pentru sex este un 
simptom specific unei astfel de afecþiuni.

„Depresia sezonierã nu este o afecþiune gravã, ea putând sã disparã de la sine. În 
astfel de momente foarte important este autocontrolul", afirmã psihoterapeutul Keren 
Izsak.

Ea propune câteva metode simple de ieºire dintr-o astfel de crizã. 
Pe lângã psihoterapie ºi terapie medicamentoasã, cercetãrile mai noi în domeniu 

au arãtat cã terapia cu luminã - fototerapia - este foarte utilã în cazul depresiei 
sezoniere. Pentru combaterea depresiei sezoniere se recomandã consumul de 
legrume ºi fructe proaspete, cereale integrale ºi peºte. 

Se recomandã miºcare multã, gimnasticã, plimbãri zilnice în aer liber, socializare 
cu prietenii, vizionarea unor comedii. 

De asemenea este eficient masajul, care ajutã la producerea de serotoninã ºi 
endorfine.

Dacã simptomele asteniei sezoniere persistã, adresaþi-vã medicului 

psihiatru.

Energy Group vã propune, pe lângã adoptarea stilului de viaþã indicat mai sus ºi 
administrarea de suplimente nutritive din gama proprie, produsele: 

GYNEX ºi STIMARAL ( câte 7-8 picãturi, de 2 ori pe zi), care oferã pe lângã multe 
alte beneficii ºi creºterea poftei de viaþã, iar ca suplimente pentru un tonus fizic mai bun, 
un aport de vitamine si microelemente BIO din gama gama Green Line : SPIRULINA  
BARLEY, 4  - 6 tab. pe zi; BARLEY, 1- 2 linguriþe pe zi  ºi CHLORELLA,  4 - 6 tab. pe zi.

DEPRESIA - TOAMNA



GERIATRIM

Este o comoarã a Tibetului, 
face parte din tradiþia medicinalã ºi 
culinarã a Orientului, statisticile 
demonstrând cã acolo sunt cei mai 
mulþi oameni  care trec de vârsta de 
100 de ani. 

De câþiva ani a ajuns cunoscut 
ºi în Europa ºi aduce beneficii de 
sãnãtate tuturor celor care doresc 
sã-l încerce. Conþinutul bogat de 
vitamine, minerale, polizaharide, 
aminoacizi, uleiuri esenþiale ºi alte 
elemente importante reprezintã un 
adevãrat cadou de la naturã pentru 
corpul uman. 

Analizele de laborator aratã cã 
e fec tu l  consumulu i  de  go j i  
d e p ã º e º t e  o r i c e  a º t e p t ã r i .  
Prevenirea ºi tratarea mai multor 
afecþiuni, întãrirea sistemul imunitar, 
prevenirea îmbãtrânirii organismului, 
ameliorarea unor boli dificile sunt 
printre cele mai importante efecte 
ale sale. 

Cel mai recomandat este 
consumul fructelor proaspete de goji, 
dar ele pot fi foarte bine integrate ºi 
în diverse reþete de mâncãruri ºi 
suplimente nutritive (extractul de 
fructe goji f i ind componenta 
principalã a noului produs Energy, 
capsulele Geriatrim).

Geriatrim este un produs bioinformaþional ce conþine 
o combinaþie unicã de substanþe naturale ºi vitamine 
care ajutã la îndepãrtarea semnelor de îmbãtrânire. 
Optimizeazã procesele metabolice ºi regenereazã 
organismul expus stresului pe perioade mai lungi de timp. 
În acelaºi timp, ajutã sistemul vascular, nervos, 
hormonal ºi digestiv, asigurând o funcþionare mai bunã a 
organelor interne ºi prevenind afecþiunile acestora.Recomandãri:� Detoxificã organismul ºi mãreºte imunitatea 
organismului, reducând efectul negativ al radicalilor 
liberi prezenþi în mediul înconjurãtor� Datoritã conþintului mare de antioxidanþi, 
încetineºte procesul de îmbãtrânire, ajutã la 
regenerarea þesuturilor ºi prevenirea bolilor infecþioase � Întãreºte echilibrul hormonal ºi funcþionarea 
glandelor endocrine � Îmbunãtãþeºte : - digestia ºi uºureazã funcþionarea 

ficatului ºi a stomacului
- funcþionarea sistemului vascular, 

previne apariþia bolilor cardiovasculare ºi apariþia 
varicelor

- calitatea somnului
- acuitatea vizualã � Optimizeazã nivelul pH-ului corpului� Armonizeazã sistemul nervos ºi conferã vitalitate.Compoziþie:

Goji - Cãtina de garduri (Lycium chinense) - conþine o serie de vitamine ºi flavonoide 
cu capacitate antioxidantã care cresc imunitatea, vitalitatea, potenþa sexualã, 
îmbunãtãþesc vederea, protejeazã ficatul ºi regenereazã þesuturile.

Kudzu (Pueraria lobata) - regleazã procesele digestive, întãreºte sistemul nervos ºi 
sistemul hormonal, stabilizeazã tensiunea arterialã ºi funcþionarea inimii, ridicã nivelul de 
serotoninã ºi dopaminã din creier ºi normalizeazã stãrile emoþionale.

Cãtinã albã (Hippophae rhamnoides) - reprezintã o sursã de vitamine uºor de utilizat; 
armonizeazã digestia, conferã imunitate, încetineºte procesul de îmbãtrânire, conferã 
rezistenþã la bolile infecþioase ºi grãbeºte procesul de vindecare.

Gãlbenele (Calendula officinalis) - are efect antiinflamator, îmbunãtãþeºte digestia, 
stimuleazã funcþionarea ficatului ºi a pancreasului.

Ulei de seminþe de dovleac (Oleum Semini Cucurbitae) - reprezintã o sursã bogatã de 
zinc uºor de utilizat, inhibã apariþia afecþiunilor de prostatã ºi ale cãii urinare, stabilizeazã 
dispoziþia emoþionalã, reduce nivelul colesterolului ºi încetineºte procesul de 
îmbãtrânire.

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) - are rol de detoxifiere, efecte probiotice ºi 
antiinflamatorii.

Ginseng (Panax ginseng) - îmbunãtãþeºte digestia, stimuleazã metabolismul, grãbeºte 
convalescenþa ºi dã vitalitate.

Ginkgo (Ginkgo biloba) - stimuleazã funcþionarea creierului, ajutã la circulaþia sângelui 
în creier ºi în alte organe ºi þesuturi. Îmbunãtãþeºte calitatea vaselor sanguine, calitatea 
auzului ºi inhibã senilitatea.

Vitamina C - are un puternic efect antioxidant, îmbunãtãþeºte starea þesuturilor 
conjunctive, opreºte hemoragia.

Vitamina B6 - este necesarã pentru o serie de procese biochimice care au loc în corpul 
nostru, asigurã condiþia optimã funcþionãrii sistemului nervos.

Vitamina B9 - este necesarã pentru creºtere ºi dezvoltare, asigurând funcþionarera 
optimã a sistemului  nervos, inhibã infecþiile cu bacterii.

Vitamina B12 - este importantã în susþinerea eficientã a sistemului nervos, 
îmbunãtãþeºte memoria ºi concentrarea, previne apariþia bolilor cardiovasculare ºi asigurã 
regenerarea generalã a corpului.

Doza zilnicã recomandatã: 1 capsulã de 2-3 ori pe zi, de preferat dupã masã. Dupã trei 
sãptãmâni de administrare se întrerupe tratamentul timp de o sãptãmânã. 

Atenþie: Întrucât produsul conþine ginseng, nu se recomandã consumul de lapte sau 
produse lactate imediat dupã administrarea produsului. Pe perioada curei este necesar sã 
se respecte un regim de hidratare corectã. Produsul nu este recomandat copiilor sub 3 ani, 
femeilor însãrcinate, lãuzelor sau persoanelor hipersensibile la produsele apicole ºi din 
soia. 
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un produs chimic foarte reactiv care poate provoca dermatitã. Testele celor de la 
Simptomele raportate adesea dupã mult timp petrecut în spaþii NASA au evidenþiat 

plantele viu unde substanþa chimicã este activã includ iritaþii ale ochilor ºi faptul cã 
colorate, verzi ºi cu dureri de cap.
florile înflorite, curãþã 

aerul  de factor i i  Plantele cu flori, cum ar fi margaretele, gerbera ºi 
poluanþi. crizantemele s-au arãtat superioare în înlãturarea benzenului 

În opinia omului de din atmosfera camerei. 
º t i i n þ ã  d r .  B .  C .   Benzenul a fost mult timp factorul principal care cauza iritaþii la 
Wolverton, plantele de nivelul pielii ºi ochilor. Este un solvent des folosit ºi este întâlnit în 
interior sunt cel mai multe substanþe ce ne înconjoarã, inclusiv benzinã, cerneluri, 
eficient ºi rentabil uleiuri, vopsele sau materiale plastice ºi de cauciuc. În plus, este 
mijloc de împrospãtare folosit ºi la fabricarea de detergenþi, explozibili, produse 
a  aeru lu i .  Aces ta  farmaceutice ºi coloranþi. Inhalarea acutã a benzenului poate 
susþine cã "douã plante provoca ameþeli, slãbiciune, euforie, cefalee, greaþã, vedere 
mici, puse chiar ºi pe un înceþoºatã, boli respiratorii, tremur, bãtãi neregulate ale inimii, 
birou, au capacitatea leziuni renale, paralizie ºi pierderea conºtiinþei.
de a pãstra aerul curat    "Plantele iau substanþe din aer prin deschideri mici în frunzele ºi sãnãtos".

Actualmente, de la 
detergenþi, benzinã, 

uleiuri, materiale plastice ºi fibre sintetice, pânã la tutun, 
spumã izolatoare, produse din hârtie ºi lacuri, putem spune 
cã este un drum cãtre o atmosferã poluantã ºi toxicã. 

Din pãcate în clãdirile de birouri aceastã atmosferã este 
tot mai prezentã ºi provoacã dureri de cap, astm bronºic, 
obosealã nefireascã, conjunctivitã, sindromul de 
sensibilitate, condiþii cronice degenerative ºi multe alte 
afecþiuni.

Cele mai multe plante de interior pot sã devinã o armã 
valoroasã în lupta împotriva aerului închis ºi poluat. 
Aceste plante, în birou sau acasã, nu ar trebui iubite doar 
pentru cã sunt decorative ºi frumoase, au ºi o capacitate 
surprinzãtoare de a filtra aerul ºi de a absorbi gazele nocive 
din interiorul încãperilor.

Deºi studiile efectuate pânã în prezent sunt destul de 
relevante cercetãrile vor continua.

Pentru a se testa capacitatea de filtrare a aerului, 
fiecare plantã folositã în cadrul testului a fost închisã într-o 
camerã în care au fost injectate produse chimice: 

Filodendronul (Philodendron), planta Spider lor. Natura combinatã cu tehnologia poate mãri eficienta ·
(Chlorophytum Comosum Golden Pothos  plantelor în lupta pentru eliminarea poluanþilor atmosferici. )  º i  
(Epipremnum Aureum) au fost etichetate drept cele mai Cercetãrile din laboratoarele noastre au stabilit cã frunzele  
eficiente în eliminarea moleculelor de formaldehidã  plantelor, rãdãcinile ºi bacteriile solului sunt toate importante în .

înlãturarea vaporilor toxici", a mai spus dr. Wolverton.Formaldehida este un produs chimic omniprezent, 
                                                                                            gãsit în aproape toate mediile interioare. Ea iritã 

     Sursa : Gradina mea.romembranele mucoase ale ochilor, nasului ºi gâtului ºi este 

SÃ PURIFICÃM AERUL CU AJUTORUL PLANTELOR

Ce poate fi mai important pentru sãnãtatea organismului 
decât o alimentaþie echilibratã, bogatã în elemente nutritive ºi 
exerciþii fizice regulate? 

Oricâte descoperiri ºtiinþifice revoluþionare s-ar face, nimic 
nu poate egala aceste douã direcþii esenþiale ce ne asigurã 
calitatea vieþii. Acum, în prag de toamnã, profitaþi de fructele ºi 
legumele de sezon pentru a vã întãri imunitatea. 

Strugurii sunt bogaþi în vitamine (A, B1, B2, C, K ºi PP), 
conþin minerale ºi nutrienþi importanþi (magneziu, fosfor, fier, 
calciu, seleniu), antioxidanþi, sãruri de potasiu cu rol diuretic, 
contribuind la buna funcþionare a rinichilor. Alte fructe 
miraculoase sunt merele, perele ºi gutuile, ele fiind bogate în 
vitamine ºi minerale, acþionând ca antioxidante puternice ºi 
întãrind imunitatea organismului.

Chlorophytum comosum

Philodendron



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 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 Marioara, 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

Mihaela   noastrã, însã realitatea nu este întotdeauna aºa.Mulþumim ºi pe aceastã cale, d-nei Buicã
(Surya Com srl) care a promovat produsele ENERGY la De aceea dorim ca ºi pe viitor sã trezim interes de 
Expoziþia Organic Fest 2010  în Bucureºti. participare la acest gen de expoziþii pentru a reuºi sã 

învãþãm identificãm produsele ºi firmele care Evenimentul s-a prezentat ca o invitaþie deschisã unei 
comercializeazã produse BIO.alte abordãri asupra vieþii în general, prin produse ºi 

producãtori cu profil BIO de cosmetice, siropuri ºi 
suplimente nutritive, delicatese alimentare ºi multe 
altele.

De multe ori avem senzaþia cã am ales alimente 
naturale, fãrã E-uri sau alte substanþe dãunãtoare, 
atunci când le aºezãm în coºul de cumpãrãturi, 
mulþumiþi cã facem ceea ce trebuie pentru sãnãtatea 

EXPOZIÞIA ORGANIC - FEST 2010 - BUCUREªTI 

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
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

ALÞI DISTRIBUITORI LIGNUM VITAEALÞI DISTRIBUITORI LIGNUM VITAE



CASTANUL SÃLBATIC (Aesculus hippocastanum)

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; energyro.vitae@gmail.com; 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; energyro.vitae@gmail.com; Web: www.energy.sk 

 Aparent banalele castane, pe care le gãsim în aceastã perioadã a anului prin mai toate parcurile oraºelor, ascund sub coaja lor maronie substanþe vindecãtoare foarte puternice.Castanul sãlbatic este un arbore cu scoarþa cenuºie, adeseori crãpatã. Frunzele sunt opuse, de forma palmei, compuse fiecare din 5-7 foliiole dinþate pe margini. Florile formeazã inflorescenþe mari aºezate la vârful ramurilor. De la castan se recolteazã coaja, florile, frunzele ºi seminþele. Seminþele conþin amidon, albumine, grãsimi, saponine (escinã), principii amare, tanin, flavonoizi. Scoarþa conþine o cantitate mare de tanin, precum ºi substanþe cumarinice de tipul oxicumarinei ºi esculinei.Substanþele active din seminþe conferã castanelor proprietãþi antiinflamatoare, anti edematoase ºi produc vasoconstricþie venoasã. Principalele proprietãþi au fost dovedite atât prin studii experimentale, cât ºi prin studii clinice. Scoarþa are acþiune tonicã, febrifugã, hemostaticã ºi de protecþie vascularã. Castanele sãlbatice nu sunt comestibile, deci nu se folosesc ca atare. Din acestea se fabricã, prin procedee farmaceutice, tincturi, extracte, unguente, supozitoare, comprimate ºi chiar forme injectabile. Produsele farmaceutice din castane au indicaþii în terapia varicelor, hemoroizilor, flebitelor, sindromului Raynaud, tromboflebitelor, insuficienþei venoase cronice, a edemelor postoperatorii, a bolilor cu fragilitate vascularã crescutã ºi tendinþã la hemoragie. Extractul de castan sãlbatic este unul dintre componentele principale ale produselor KOROLEN ºi RUTICELIT.   Extractul de castan în doze mari are unele efecte adverse datoritã Saponinelor, substanþe cu posibile efecte toxice la supradozare. Au fost semnalate cazuri de ºoc anafilactic, respectiv de reacþii alergice. Aplicarea localã a unguentelor în boalã varicoasã se face fãrã masaj pentru a nu provoca iritaþie localã.
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