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SCURTÃ INCURSIUNE ÎN BOLILE GINGIILOR apare, se recomandã consultul medical de specialitate. 
Deoarece gingivita nu cauzeazã, de obicei, durere, 
simptomele pot trece neobservate, iar majoritatea celor Definiþie: Bolile 
suferinzi nu sunt trataþi. gingiilor, denumite ºi 

Caracteristici. Boala debuteazã, de cele mai multe ori, boli paradontale, sunt 
dupã 40 de ani ºi se localizeazã pe dinþii frontali sau pe infecþii bacteriene ale 
toatã arcada dentarã. Rãspândirea bolii este egalã la þesuturilor ºi osului 
bãrbaþi ºi femei. care înconjoarã ºi 

Cauze. În cazul netratãrii la timp a gingivitei, aceasta susþin dinþii.
se agraveazã, gingia se desprinde de pe dinþi, lãsând Factorii de risc ai 
spaþii adânci, unde bacteriile se pot dezvolta ºi pot s u f e r i n þ e l o r  
distruge osul în care dinþii sunt fixaþi. Retracþia gingiilor  g i n g i v a l e  s u n t  
duce la aspectul de dinþi lungi, ºi la mobilizarea dinþilor, numeroºi: 
care pot cãdea. • Igiena dentarã 

absentã, ineficientã 
PARODONTOPATIAsau neregulatã. 

• Dieta sãracã în 
Definiþie: Parodontopatia este o familie de boli vitamine ºi minerale, 

inflamatorii cronice, genetice ale parodonþiului, produse dar bogatã în zahãr ºi 
de infecþii cu diferiþi microbi, care apare când bolile alþi carbohidraþi, cum 
gingiilor progreseazã. Parodonþiul cuprinde þesuturile ar fi cereale, paste 
care fixeazã dinþii, adicã gingia, ligamentul alveolo-dentar, fãinoase, pâine. 
osul alveolar ºi cementul radicular. •  Fumatu l  sau 

Caracteristici: Parodontopatia este o boalã geneticã mestecatul de tutun; tutunul scade abilitatea de lupta 
ce debuteazã, de cele mai multe ori, dupã 40 de ani ºi impotriva infecþiilor, interfereazã cu vindecarea ºi 
care se localizeazã pe dinþii frontali sau pe toatã arcada favorizeazã apariþia unor complicaþii gingivale dupa 
inferioarã, sau chiar ºi pe cea superioarã. Se constatã o extracþii ale dinþilor, motiv pentru care este considerat 
rãspândire egalã a bolii la bãrbaþi ºi femei. unul dintre cei mai mari factori de risc ai bolilor gingiilor. 

Cauze: În cazul netratãrii la timp a gingivitei, aceasta • Perioada schimbãrilor hormonale la femei, pubertate, 
se agraveazã, uneori ajungându-se la paradontopatii. menopauzã sau sarcinã. 
Gingia se desprinde de pe dinþi, lãsând spaþii adânci, • Factorii genetici, dovediþi prin antecedente familiale 
unde bacteriile se pot dezvolta ºi pot distruge osul în care de boli ale gingiilor, cum ar fi paradontopatiile. 
dinþii sunt fixaþi. Astfel, gingiile se retrag, ducând la • Stresul - important pentru cã slãbeºte sistemul 
aspectul de dinþi lungi, iar dinþii devin mobili, pot cãdea imunitar ºi creºte riscul la infecþii. 
sau trebuie extraºi.• Boli care slãbesc sistemul imun, cum ar fi SIDA, 

Simptomele sunt notabile: cele ale gingivitei, diabetul zaharat, leucemia, pentru cã organismul nu mai 
menþionate anterior, apoi, respiraþie urât mirositoare care poate lupta cu infecþia. 
nu dispare dupã periaj, gingii desprinse de pe dinþi ºi •  Anumite medicamente ,  cum ar f i  cele 
retrase, puroi la nivelul gingiilor, schimbarea relaþiilor anticonvulsivante, antidepresive, medicamente pentru 
dintre dinþi în timpul masticaþiei, dinþi mobili sau care au boli cardiace sau pentru controlul hipertensiunii arteriale. 
migrat, determinând spaþii între ei.Cauze. Bolile gingiilor sunt determinate de înmulþirea 

Mecanism: Sângerãrile gingivale care apar, fie pe bacteriilor de pe dinþi ºi gingii, bacterii prezente în placa 
pernã, în timpul somnului, fie la spãlatul pe dinþi, sunt dentarã, (o substanþã clarã, aderentã, produsã în 
cauzate de piatra dentarã ce se depune pe dinte în mai cavitatea bucalã). Bacteriile din placã produc toxine ºi 
multe straturi, iar când dintele se miºcã (miºcarea fiind alte chimicale care iritã gingiile, cauzând inflamarea ºi 
cea normalã, fiziologicã) tartrul loveºte gingia, producând sângerarea acestora. Neîndepartatã la timp, placa se 
sângerarea ºi inflamarea acesteia. Dacã în mod normal poate transforma într-un depozit mineral, numit tartru, 
cãderea dinþilor se produce într-un an sau doi, în care iritã gingiile ºi duce la desprinderea lor de pe dinþi. 
paradontopatii, acest lucru se poate întâmpla în câteva Control. Vizita la stomatolog trebuie sã se facã de 
luni, deoarece osul alveolar este "mâncat", ceea ce face douã ori pe an, mai ales dacã existã boli gingivale 
ca dintele sã cadã din gingie.familiale ºi ori de câte ori apare o problemã a gingiilor. 

Investigaþii: Se face mai întâi un examen clinic la care Dacã nu s-a fãcut nici un control de mai mult de 6 luni, o 
se foloseºte sonda programare se impune imediat.
pentru a mãsura 
adâncimea pungilor GINGIVITA
gingivale. Între dinþi, 
medicul poate insera Definiþie: Gingivita este boala care afecteazã doar 
fâºii de hârtie pentru gingia, adicã, þesutul care înconjoarã dinþii. 
a aprecia cantitatea Simptomele bolii sunt reprezentate de: gust amar în 
de lichid produsã de cavitatea bucalã, miros neplãcut, gingii roºii, inflamate ºi 
inflamaþie. Examenul sensibile, care sângereazã cu uºurinþã la periaj sau la 
clinic poate fi urmat folosirea aþei dentare. Când una dintre aceste manifestãri 
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apoi de unul radiologic, care Terapii:
dã o imagine perfectã a Tratamentul clasic, nechirurgical este cel iniþial, cu 
parodontopatiei. Se pot face care se începe. Acesta este bine sã fie demarat în faza 
radiografii pentru a observa timpurire a bolii, pentru cã, în acest moment, procesul 
starea osului ºi alte eventuale poate fi reversibil. Tratamentul cuprinde curãþirea cariilor 
probleme. dentare, îndepãrtarea plãcii bacteriene ºi a tartrului, 

extragerea resturilor de dinþi, îndepãrtarea lucrãrilor 
Prevenire: protetice, (protezelor dentare) defectuoase, precum ºi 
Bolile gingivale pot fi alte metode. 

prevenite prin mãsuri de Tratamentul clasic chirurgical. Dintre tipurile de 
igienã, dieta echilibratã, tratament chirurigical mai frecvente sunt:    
renunþarea la unele obiceiuri - gingivectomia  – adicã îndepãrtarea º i  
d e  v i a þ ã ,  c o n t r o a l e  remodelarea gingiei desprinse, eliminându-se 
stomato log ice,  curaþãr i  pungile dintre dinþi ºi gingii; 
profesionale ale dinþilor. - extracþia dentarã – adicã, scoatearea dinþilor 

mobili sau distruºi.
1. Mãsurile de igienã la 

domiciliu sunt reprezentate  Existã multe posibilitãþi tradiþionale de tratare a bolilor 
de: periaj, folosirea aþei gingivale: acupunctura, argiloterapia, fitoterapia, 
dentare, a apei de gurã, a homeopatia sau masajul gingival.
scobitorii. 

Se recomandã:    Dintre variatele posibilitãþi, ne oprim la o metodã 
• periajul dimineata, dupã mese ºi gustãri ºi înainte de simplã dar foarte eficientã care vine în sprijinul celorlalte 

culcare; terapii: gama de produse Energy respectiv terapia cu 
• folosirea unei perii moi, cu capetele perilor rotunjite, pastele de dinþi Diamant sau  Balsamio. 

mecanice sau electrice;      Pasta de dinþi Diamant, datoritã compoziþiei ei 
• înlocuirea periuþei la 3-4 luni; speciale în uleiuri de chimin, oligeanã, tãtãneasã, 
• plasarea periuþei în unghi de 45 de grade la nivelul brusture, lichen de piatrã, lucernã, lemn dulce, ghimbir 

legãturii dintre dinte ºi gingie; are un puternic efect anti -paradontozã. Acoperã gingiile 
• þinerea fermã a periuþei în mânã ºi efectuarea de ºi dinþii cu o peliculã  care oferã protecþie  cavitãþii bucale 

miºcãri circulare de "du-te- vino", evitând frecarea ºi o senzaþie de împrospãtare  de lungã duratã. 
viguroasã, deoarece se pot irita gingiile, iar smalþul poate     În paralel este recomandatã administrarea de 
fi zgâriat. Se mai recomandã perierea tuturor suprafeþelor Vironal  ( 7 pic. de 2 ori pe zi) pentru stimularea imunitãþii 
dintelui, precum ºi perierea suprafeþei limbii ºi a obrajilor. atât la nivel bucal cât ºi cel general.
Se indicã folosirea unei paste de dinþi anti-tartru. Trebuie     Pasta de dinþi Balsamio are în compoziþie extrase 
utilizatã aþa dentarã, cel puþin o datã pe zi, apa de gurã din levãnþicã, tãtãneasã, sângelele voinicului, cinci 
antisepticã sau antiplacã ºi, dupã caz, scobitoarea. degete, troscot, etc care prezintã efect antioxidant ºi 

2. Dieta sãnãtoasã. Se recomandã: consumarea de antitumoral. Susþine tratarea gingivitei ºi previne apariþia 
alimente moi, pentru a nu irita gingiile bolnave, cum ar fi: aftelor, asociat cu masarea gingiilor ºi administrarea pe 
lactate - lapte, iaurt, brânzeturi, legume - sucul de cale oralã a produsul Drags Imun.
morcovi, fructe – ca bananele, sucul de struguri. Pentru 
îndepãrtarea tartrului, sunt utile cerealele integrale ºi CONCLUZIE: 
alunele. Se indicã ocolirea alimentelor bogate în grãsimi 
ºi sare, precum ºi a celor care conþin mult zahãr, în Gura, buzele ºi dinþii au un 
special cele lipicioase ºi cele dulci, precum stafidele. Este rol deosebit în comunicarea 
bine sã se evite gustãrile dintre mese, dacã dupã ele nu v e r b a l ã  º i  n o n v e r b a l ã  
se poate face igiena gurii. interumanã. Buzele armonios - 

3. Renunþarea la unele obiceiuri de viaþã, cum sunt conturate ºi arcadele dentare 
mestecarea gumei ºi fumatul. Tutunul este considerat îngrijite ºi complete au o putere 
unul dintre cei mai mari factori de risc, el scãzând lupta de atracþie considerabilã, 
împotriva infecþiilor, interferând cu vindecarea, starea dinþilor reprezentând 
favorizând apariþia unor probleme serioase ale gingiilor dintotdeauna sãnãtatea ºi un 
dupã extracþii. i n d i c i u  a s u p r a  v â r s t e i  

4. Controalele stomatologice trebuie fãcute de cel interlocutorului.
puþin douã ori pe an, când se evalueazã starea de Pentru a avea o imagine 
sãnãtate a gingiei ºi se programeazã curãþirea dinþilor. O plãcutã sã nu uitãm sã ne  
persoanã cu probleme ale gingiilor trebuie sa fie îngrijim cavitatea bucalã.
consultatã de medicul stomatolog la 3-4 luni. Dacã boala 
este severã, stomatologul poate recomanda consultul la 

Dr. Ioana Jurcãuun specialist în parodontopatii sau în chirurgie oro-
Dr. Ramona Moldovanmaxilo-facialã. 
Tel : 0745518470



TRANSPIRAÞIA EXCESIVÃ de calorii.  Se mai pot consuma infuzii (ceaiuri) cãlduþe, de 
izmã, de soc, de muºeþel, de sunãtoare ºi mai ales de urzici 
(taie senzaþia de sete), la temperatura camerei uºor Datoritã temperaturilor ridicate (de peste 
îndulcite cu zahãr sau îndulcitori artificiali (nu in exces).  32 de grade) din timpul verii, se produce o 
Uneori alegerea acestor ceaiuri se poate face ºi în funcþie creºtere corespunzatoare a transpiratiei, 
de necesitãþile terapeutice.         care are rol de regulator termic ºi care 

Infuziile de plante se preparã cu o linguriþã de plantã la o impiedicã astfel supraîncãlzirea corpului.  
canã cu apã.  Alimentaþia trebuie sã fie variatã ºi judicios Odatã cu apa, organismul pierde însã ºi 
întocmitã, în sensul valorii calorice a alimentelor, în ideea de sãruri minerale ºi vitamine (mai ales pe 
a se consuma numai acele produse cu valoare caloricã cele solubile), antrenând astfel multe 
micã.consecinþe negative în desfãºurarea 

În plus, trebuie luate mãsuri de protectie împotriva proceselor fiziologice.  Astfel, poate apãrea 
soarelui (se va merge, pe cât posibil, la umbrã, cu capul astenia fizicã precum ºi perturbãri ale 
acoperit, circulaþia va fi limitatã în intervalul orar 12 - 15). În proceselor metabolice sau o creºtere 
acest interval nu se vor face expuneri la soare (plajã), se vor (intensificare) a simptomatologiei în cazul 
alege cu grijã hainele, care trebuie sã aibã o culoare unor boli cronice (hipertensiunea arterialã), care se traduc, 
deschisã, sã fie subþiri ºi aerate.în cel mai bun caz, printr-o stare de disconfort.

Pentru evitarea unor asemenea neplãceri se impun 
Firma noastrã recomandã pe timpul verii mãsuri de înlocuire a pierderilor 

administrarea , în mod preventiv, a 10 – 15  picãturi de provocate de transpiraþie, a pierderilor de 
Fytomineral într-un litru de apã  de 1 – 2 ori pe zi, astfel apã, sãruri minerale ºi vitamine, pentru 
asigurându-se necesarul de minerale care au fost refacerea condiþ i i lor normale de 
eliminate prin transpiraþie ºi Grepofit ( 1 – 2 capsule pe funcþionare a organismului.  
zi), care prin conþinutul de salvie ºi Acest lucru poate fi realizat prin 
bioflavonoide ajutã la reducerea consumarea în medie a doi litri de lichide 
transpiraþiei excesive.pe zi, care nu vor fi bãute prea reci 

Tot în aceastã perioadã, 4 – 6 (deoarece acestea se eliminã înainte de a 
picãturi de Korolen de 2 – 3 ori pe zi (în hidrata organismul).  În afarã de lichidele 
perioada iunie – iulie) ºi 6 – 7 picãturi propriu-zise, este indicat a se consuma 
de Gynex de 2 -3 ori pe zi (în perioada cât mai multe fructe ºi legume. Acestea 
august – septembrie) ajutã la conþin  rezerve de apã, sãruri minerale ºi 
armonizarea f izicã, psihicã ºi  vitamine iar în organism ele cedeazã apa 
energeticã a organismului.sub formã de efect retard, asigurând în 

mod constant ºi pe termen lung  necesarul de lichid. 
Fructele ºi legumele elibereazã prin consum un numãr mic 

O COMBINAÞIE DE EFECT: CYTOSAN ªI 
REGALEN

Regalen. Cytosan acþioneazã benefic asupra sistemului 
locomotor, sistemului cardiovascular ºi asupra pielii. Are un 
puternic efect antifungic ºi antimicotic.

Acesta optimizeazã digestia, reduce riscul apariþiei 
F icatu l  rãspunde de echi l ibru l  balonãrilor ºi arsurilor la stomac. Curãþã sângele la nivelul 

organismului, proporþia dintre Yin ºi Yang, ficatului, protejeazã ºi regenereazã articulaþiile ºi este de un 
de cantitatea ºi calitatea sângelui. Un ficat real ajutor în momente de efort fizic ºi intelectual.
sãnãtos ne ajutã în pãstrarea stabilitãþii Combinaþia celor douã produse reduce nivelul grãsimilor 
emoþ ionale,  spr i j inã funcþ ionarea din organism, cu condiþia ca consumul de lichide sã fie mãrit 
stomacului ºi a splinei, totodatã ajutã la (2-3 litri de apã pe zi). Dacã consumul de apã este 
pãstrarea în stare cât mai bunã a ochilor, insuficient, diversele tipuri de toxine ºi 
tendoanelor ºi unghiilor. radicali liberi nu pot pãrãsi organismul 

Nivelul energiei vitale ºi a poftei de viaþã pe cale naturalã ( urinã ºi transpiraþie) 
depinde, de asemenea, într-o mare ºi sunt purtate de sânge de la un 
mãsurã de starea de sãnãtate a ficatului.  organ la altul, cauzând alte neplãceri 

Temperaturile excesive (frigul iernii sau cãldura verii), sau chiar afecþiuni.    
stilul de viaþã dezorganizat (stres, alimentaþie nesãnãtoasã, 
consum insuficient de lichide) încarcã suplimentar ficatul.  Mgr. Tereza Viktorova,  Slovacia
Metodele cele mai la îndemânã de detoxificare ºi 
regenerare ale acestuia sunt perioadele de post, 
alimentaþia cât mai regulatã ºi mai sãnãtoasã, ºi nu în 
ultimul rând cele douã produse: Cytosan ºi Regalen.

Cu ajutorul Cytosanului se realizeazã o detoxifiere 
profundã a organismului, eliminându-se în paralel toxinele, 
metalele grele ºi radicalii liberi susþinând regenerarea 
celulelor hepatice. În toate aceste „activitãþi” este asistat de 
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BENEFICIILE ADUSE DE REGALEN ºI 
PROBIOSAN

Magneziu. Este recomandat la susþinerea terapiei în 
afecþiuni ale ficatului (hepatite virale ºi toxice, ciroze, litiazã),  
tulburãri de digestie ºi absorþie, afecþiuni ale cãilor biliare , 
afecþiuni  intestinale, disbioze, parazitoze, meteorism Pe mãsurã ce societatea s-a occidentalizat, bolile 
intestinal, reducerea nivelului colesterolului. digestive au cãpãtat o pondere tot mai mare. Omul nu mai 

Probiosan  conþine substanþe active probiotice ºtie sã mãnânce. Nu-ºi mai respectã orarul de masã, nu mai 
(Lactobacillus acidophilus,  Enterococuss faecium) iar dã importanþã cantitãþii ºi calitãþii alimentelor, ceea ce a 
componenta de bazã este extrasul din alge de apã dulce determinat creºterea numãrului persoanelor suferinde de 
Chorella, cu o compoziþie complexã (40-60% substanþe boli digestive. Omul de astãzi este agitat ºi stresat, se 
proteice, conþinut ridicat în sãruri minerale si oligoelemente, preocupã mult de pãstrarea locului de muncã.
vitamine ºi acizi nucleici  -ADN, ARN- cu rol esenþial în Bolile digestive afecteazã în general tinerii. Una dintre 
sinteza proteinelor, deci în regenerarea celularã).greºelile de bazã mai ales a tinerilor este masa abundentã 

Chlorella se situeazã pe primul loc între plantele verzi în de searã. Ca urmare a unei mese abundente sau foarte 
ceea ce priveºte conþinutul de clorofilã (3 %). Clorofila are târzii  stomacul nu poate sã faca faþã efortului ºi apare 
efect regenerant ºi antibacterian ea fiind implicatã în disconfortul sub formã de balonãri, tulburãri abdominale, 
organism în controlul nivelului de calciu în sânge, în digestia (de aceea este indicat sã te culci minim la o orã ºi jumãtate - 
macroproteinelor, în absorbþia fierului douã dupã ce ai luat cina.). 
- prevenind stãrile de anemie, Noaptea, în stomac se acumuleazã secreþie acidã în 
arteroscleroza ºi hipertensiunea cantitate mare, motiv pentru care masa de dimineaþã este 
arterialã.cea mai importantã pentru neutralizarea acesteia. Nu 

Ca urmare Probiosan are un rol trebuie sã uitãm însã nici de masa de prânz ºi nici de cinã, 
i m p o r t a n t  î n  d e t o x i f i c a r e a  pentru a nu avea probleme digestive.
organismului, stimuleazã digestia, Graþie suplimentelor nutritive produse de Energy, 
ajutã la  producerea hemoglobinei respectiv Regalen ºi Probiosan, pe care le avem astãzi la 
din sânge, reface flora intestinalã,  îndemânã,  mulþi bolnavi pot suporta mici abateri de la 
aduce un aport de minerale ºi regimul alimentar  (constând în alimente precum varza, 
vitamine (A, B, C ºi E), suþine fasolea, mazãrea, ceapa etc.), fãrã însã a face abuz de 
tratamentul pentru diabet, gutã, alimente.
hepatite acute ºi cronice, ulcer gastric Regalen are în compoziþie turtiþa mare, rostopasca, 
si duodenal.sânziana galbenã, genþiana, pãtlagina lanceolatã, cinci 

fiz. Daniela Haranguºdegete, silymarina, pãpãdia, veronica, ochii ºoarecelui, 
meriºorul, pelinul, fragul, extras din Malachit, Bismut ºi 

    

CANICULA - CÂTEVA METODE CARE VÃ 
SCOT URGENT DIN ÎNCURCÃTURÃ

pãtrundã. 
4. Masaje reci: Dacã vreþi sã vã rãcoriþi repede, folosiþi 
cuburile de gheaþã din congelator. Masaþi-vã uºor obrazul 
cu gheaþã. La rece, porii se strâng imediat, iar pielea devine Barometrul  urcã,  aerul  
roz ºi proaspãtã. Dupã masaj, ungeþi-vã cu o cremã încremeneºte, transpiraþia 
hidratantã. curge ºiroaie! La birou, acasã 
5. Beþi, beþi, beþi: Este un imperativ absolut atunci când sau pe malul mãrii, când 
creºte temperatura. În fond, prin transpiraþie, organismul temperatura atinge 30°C la 
pierde foarte mult lichid, care trebuie înlocuit. Beþi apã umbrã, viaþa devine un chin. 
mineralã, ceaiuri de plante sau sucuri de fructe diluate. Cei Ca sã vã simþiþi bine chiar ºi în 
care transpirã exagerat sã încerce cu ceaiuri calde. zilele foarte calde, vã oferim - 
6. Picioarele sus: Tãlpile încinse ºi picioarele obosite pentru a vã rãcori - câteva 
trebuie masate bine. Doar astfel sângele poate sã circule. sfaturi „þinute la frigider”:
Loþiunile speciale pentru picioare rãcoresc pielea, 
relaxeazã ºi decongestioneazã. 1. Duºuri cãlduþe: În zilele extrem de cãlduroase, 
7. Parfumuri uºoare, rãcoritoare: Dau o senzaþie de prospeþimea absolutã o puteþi obþine fãcând duºuri cãlduþe! 
prospeþime, iar pielea îºi pãstreazã umezeala ºi supleþea. E drept cã apa rece pare sã rãcoreascã mai bine, dar numai 
Evitaþi parfumurile grele, puternice. în primul moment, pentru cã, concomitent, ea stimuleazã 
8. Braþele în apã: Vã simþiþi obosiþi, fãrã vlagã ºi nu vedeþi circulaþia sanguinã. Urmarea: transpiraþie mai abundentã. 
nicio ºansã de destindere? Este momentul sã folosiþi Dupã duº, lãsaþi pielea udã sã se usuce la aer. Este un plus 
urmãtoarea metodã: þineþi braþele sub un jet de apã rece. de rãcoare. 
Douã minute sunt ultrasuficiente. Pulsul se rãcoreºte, iar 2. Siesta: Când soarele e sus de tot pe cer, reduceþi 
dvs. vã simþiþi brusc înviorat. „motorul” ºi treceþi la umbrã! Programaþi-vã activitatea fizicã 
9. Sporturi acvatice: Este momentul ideal pentru dimineaþa sau seara. Un somn bun (nu lung) dupã masa de 
activitãþile acvatice. Miºcarea în apã rece vã menþine prânz, cu ventilatorul în prizã, mobilizeazã energia 
forma fizicã ºi, în plus, rãcoreºte ºi împrospãteazã consumatã ºi vã face sã vã simþiþi în plinã formã. 
extraordinar. Doar la prânz, când soarele este greu de 3. Îmbrãcãminte comodã: Nu purtaþi pe cãldurã haine ºi 
suportat, ar fi bine sã vã abþineþi.lenjerie strâmte sau din fibre sintetice - se lipesc foarte uºor 
10. Nu uitaþi evantaiul: Sunã cam „spaniol”, dar când de piele. Cu cât e mai largã îmbrãcãmintea, cu atât circulã 
aerul încremeneºte, nu existã nimic mai bun! Profitaþi de mai bine aerul de-a lungul corpului. Cele mai indicate 
“vântul” fãcut cu o revistã sau un caiet. materiale sunt bumbacul ºi inul, pentru cã lasã aerul sã 

www. medic.ro
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INSOLAÞIA ªI ALTE NEPLÃCERI DATORATE 
CÃLDURII

poate agrava, pielea devenind roºie ºi lipicioasã, cu ritmul 
de bãtãi ale inimii crescut ºi cu pupilele dilatate, ducând la 
insolaþie: Persoana cu senzaþie de epuizare trebuie sã se 
odihneascã la umbrã, aºezatã cu picioarele mai sus decît Î n  z i l e l e  
corpul ºi având comprese reci la cap. De asemenea, poate cãlduroase, unele 
bea apã rece uºor sãratã. Dacã tratamentul primelor persoane pot sã 
simptome nu dã rezultat într-o jumãtate de orã, se merge la s u f e r e  t u l b u r ã r i  
medic. Dacã persoana îºi revine, ea trebuie sã evite legate de cãldurã, 
expunerea la cãldurã ºi sã înceteze orice altã activitate, cum ar fi ameþeli, 
pentru a înlãtura o recidivã a stãrii de rãu. Sã nu se uite cã crampe musculare, 
persoanele care au suferit de epuizare pe caniculã au senzaþie de epuizare 
tendinþa de a rãmâne sensibile ºi în alte situaþii de acelaºi sau insolaþie. Uneori, 
gen".organismul se poate 

Insolaþiaa d a p t a  l a  
Primele simptome ale insolaþiei sînt asemãnãtoare cu t e m p e r a t u r a  º i  

cele ale epuizãrii: slãbiciune, ameþealã, greaþã, gurã umiditatea ridicatã 
uscatã, sete puternicã. Apoi pielea devine roºie, uscatã ºi dar alteori vremea 
fierbinte (uneori vineþie, datoritã lipsei de oxigen). Deºi canicularã poate fi dãunãtoare ºi datoritã unor factori cum 
temperatura internã este crescutã (40-41°C), persoanei îi ar fi: oboseala, deshidratarea, obezitatea, alimentaþia 
poate fi frig. Pot  sã aparã dureri de cap, somnolenþã, stãri necorespunzãtoare sau alcoolul.
de vomã, halucinaþii sau delir, putând merge pînã la Persoanele care nu sînt adaptate la vremea canicularã 
pierderea cunoºtinþei. Tratamentul insolaþiei constã în sînt cele mai expuse riscului.
adãpostul imediat de razele soarelui, împachetãri cu Ameþeala sau leºinul de cãldurã
cearceafuri umede, pungã cu gheaþã la cap. Se poate Dacã staþionaþi o perioadã îndelungatã de timp într-un 
stropi întregul corp cu apã rece, efectuând apoi o ventilaþie loc unde este foarte cald ºi, mai ales, dacã staþi în picioare, 
pentru rãcire cu un prosop sau un cearceaf. Extremitãþile se poate sã aparã senzaþia de ameþealã ºi chiar de leºin. Dupã 
maseazã uºor pentru a stimula circulaþia. Între timp, dacã cum ne-a spus doamna lector universitar Angela Beju, 
persoana este vioaie ºi îi este sete, poate consuma o terapeut naturist, aceasta se datoreazã, în primul rînd, 
infuzie de mentã, de ceai negru sau pur ºi simplu apã foarte faptului cã sângele stagneazã mai mult în partea inferioarã 
puþin sãratã (1/2 linguriþa de sare la 1 litru de apã) la care se a corpului, lipsind creierul de o bunã irigare: "În acest caz, 
adaugã o linguriþã de miere. Alcoolul este interzis. vã puteþi reveni dacã staþi întins într-un loc rãcoros, dacã 

În cazurile grave, persoanei i se va pune sub nas, beþi lichide ºi dacã masaþi pulpele primelor falange de la 
pentru a inspira, o sticluþã cu oþet sau eter. Dacã bolnavul îºi degetele mari. În caz de leºin, pînã la venirea medicului, se 
revine ºi temperatura corpului ajunge sub 39°C, atunci el poate folosi uleiul esenþial de mentã sau uleiul de rozmarin, 
poate fi transportat la medic. Dacã bolnavul ºi-a pierdut care au efecte de stimulare ºi înviorare, restabilind astfel 
cunoºtinþa, se poate face respiraþie artificialã pânã la funcþiile creierului ºi ale inimii. Se pune flaconul sub nasul 
venirea medicului, sau se poate activa, prin presopuncturã, persoanei pentru a-l mirosi, sau se pun cîteva picãturi de 
punctul de deasupra buzei superioare (situat pe linia ulei pe o cîrpã curatã sau pe o batistã ºi se þine sub nas ca 
medianã între nas ºi buzã).sã acþioneze la inspiraþie. Dupã ce persoana s-a trezit, 

Pentru restabilirea dupã tulburãri datorate cãldurii poate bea ceai de ghimbir pentru a-i stimula circulaþia. 
excesive, trebuie, în primul rând, sã se consume mari Atenþie: nu se administreazã nimic pe cale oralã unei 
cantitãþi de lichide. Pentru aportul de sãruri minerale, se persoane inconºtiente". 
beau supe de legume ºi sucuri de fructe în loc de apã. Se Crampele cauzate de cãldurã
consumã alimente care sã ajute la refacerea nivelului de Uneori, dupã un efort fizic fãcut pe cãldurã, datoritã 
potasiu ºi de magneziu, minerale deficitare în cazul acestor deshidratãrii, pot sã aparã crampe musculare, care au loc 
tulburãri. Se pot consuma banane, linte, cartofi, mazãre, cel mai des în abdomen, la braþe sau la picioare: "La 
fasole boabe ºi soia. eforturile mari, pe caniculã, muºchii genereazã multã 

cãldurã, corpul transpirã abundent ºi rezervele de sãruri din 
www.topsanatate.ro

organism se epuizeazã. Nivelul scãzut de sânge produce 
crampele din muºchi. În acest caz, repausul într-un loc 
rãcoros (eventual cu picioarele puþin mai sus decît corpul) 
ºi aportul de lichide pot remedia rapid aceastã situaþie" 
spune dr. Beju.

Crampele cauzate de cãldura pot fi prevenite bând un 
pahar plin cu apã, cu 30 de minute înainte de orice efort 

Din gama Energy, cele mai utile 
intensiv, continuând cu cantitãþi mici bãute la fiecare 15-20 

produse „ de varã” sunt Korolen 
de minute.

(armonizeazã organismul în perioada 
Senzaþia de epuizare

de „foc”), Fytomineral (asigurã 
Poate sã aparã din cauza pierderii unei mari cantitãþi de 

necesarul de minerale), Cytovital 
lichide, în special prin transpiraþie. Primele simptome pot fi 

(regenereazã pielea arsã la plajã) ºi 
o sete intensã, o stare de slãbiciune ºi, eventual, o lipsã de 

Audiron (primul ajutor în  micile 
coordonare muscularã. Mai pot sã aparã crampe, greaþã, 

accidente din timpul excursiilor). 
dureri de cap, obosealã, pierderea poftei de mîncare ºi 
chiar diaree. Dacã aceastã epuizare nu este tratatã, ea se 
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CUM ÎI GÃSIÞI PE CEI INTERESAÞI? prin care oamenii sã fie atraºi de dvs. Oamenii urmeazã 
exemplul succesului, nu cel al greºelilor.

3. Amplificarea slãbiciunilorCe faceþi în MLM, 
Aveþi nevoie de amplicarea calitãþilor dvs., nu de „vânaþi” oamenii ca sã intre 

afiºarea unor slãbiciuni. De aceea, trebuie sã aveþi grijã în afacerea dvs. sau 
cum vã prezentaþi în societate, sã nu vã distrugeþi imaginea construiþi o afacere bazatã 
proprie. Trebuie sã vã amplificaþi calitãþile pozitive: pe relaþii? Vã prezentãm 
încrederea, convingerea, puterea de muncã etc.mot ivele pentru care 

Dacã folosiþi succesul ca punct de plecare, aveþi ºanse „vânatul prospectanþilor” 
de reuºitã; dacã folosiþi dorinþa neapãratã de a recruta, aveþi este otrãvitor pentru dvs. 
ºanse de nereuºitã. personal ºi mai ales pentru 

4. Persistenþa erorilor în activitateafacerea dvs.:
Disperarea duce la persistenþa erorilor. Alegerea cãii 1. Comunicarea unui 

erorilor este o decizie, nu o ºansã! ªansa dvs. este mesaj eronat
afacerea MLM. Dacã vreþi sã vã victimizaþi, o puteþi face, dar Dacã  "vâna þ i "  un  
fãrã sã ajungeþi la þelul propus atunci când aþi intrat în prospectant, îi comunicaþi 
afacere. Dacã în schimb vã mobilizaþi, puteþi sã fiþi urmãtorul mesaj: "Vã rog! 
învingãtori!Intraþi în afacerea mea! Am 

Sarcina dvs. este de a vorbi cu oamenii, nu sunteþi nevoie de dvs.!" Printr-o 
responsabili de decizia lor. Dacã cineva spune cã nu este astfel de atitudine, îi 
pentru el aceastã afacere, lãsaþi-l în pace. Este alegerea lui. transmiteþi omului un mesaj 
Dvs. aveþi alte oportunitãþi decât acela care alege sã nu facã de slãbiciune din partea dvs., 
afacerea. Aveþi puterea de a alege cu cine sã lucraþi.nu unul plin de prestanþã ºi perspectivã. Îi demonstraþi 

Continuarea unei activitãþi eronate nu duce la nimic. De prospectantului cã depindeþi de el.
aceea, când vã daþi seama cã aþi greºit, schimbaþi modul de Ce fel de mesaj ar trebui sã comunicaþi? Un mesaj 
lucru.simplu, de solidaritate ºi competenþã. Vânatul nu transmite 

Aveþi nevoie de perseverenþã în tot ceea ce faceþi. nici un fel de astfel de mesaj! ªi ceea ce este mai rãu, este 
Dar o perseverenþã în lucrurile reuºite. Repetaþi numai cã vã transmiteþi dvs. înºivã un mesaj de dependenþã faþã 
lucrurile care au avut succes ºi uitaþi de insuccese! Fiþi de alþi oameni.
pozitivi, nu insistenþi! Perseverenþa vine de la o 2. Distrugerea imaginii personale
încredere pozitivã în forþele proprii ºi de la eliminarea Atunci când "vânaþi" prospectanþi, vã distrugeþi 
slãbiciunilor de comportament.imaginea prezenþei dvs. în faþa oamenilor.

Prezenþa dvs. este ceea ce creeazã impact asupra 
Dan Marius Dumitraºoamenilor. Ea radiazã din dvs., iar prospectantul simte 

www.mlm.ro
aceastã radiaþie mai mult decât credeþi. Dacã "vânaþi", 
creaþi o impresie neplãcutã asupra oamenilor.

Ceea ce trebuie sã faceþi, este sã vã creaþi o imagine, 
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PÃPÃDIA ºI EFECTELE EI MIRACULOASE
Pãpãdia (Taraxacum officinale), o componentã a produsului Regalen, este una dintre 

cele mai cunoscute plante medicinale, care se gãseºte în peste 100 de sub-specii. Are 
numeroase utilizãri de la medicinã la jocul copiilor, totuºi numeroase persoane depun 
eforturi importante în fiecare an pentru a le înlãtura din grãdinile lor. O gãsim peste tot, de 
primãvara devreme pînã toamna târziu.

Pãpãdia creºte în toate regiunile þãrii ºi ne bucurã ochii la începutul verii cu florile ei 
galbene. Este o sursã importantã de potasiu, sodiu, calciu, fosfor ºi fier. Frunzele 
conþin o cantitate mai mare de vitamina A decât morcovii, mai conþin, de asemenea  ºi 
vitaminele B, C si D.

Pãpãdia are numeroase utilizãri. Este un diuretic natural, unii specialiºti considerã 
cã rãdãcina acestei plante, când este corect procesatã, este cel mai bun laxativ 

natural. Rãdãcinile plantei pot fi prãjite ºi folosite în prepararea unei bãuturi similare cafelei 
sau ceaiului. Adãugatã cafelei obiºnuite îi îmbunãtãþeºte acesteia aroma ºi parfumul.

Sucul fãcut din frunzele pãpãdiei este foarte util în cazurile de constipaþie. Susþine activitatea colecistului 
în secreþia bilei (mãrind-o pânã la 4 ori), prin asta poate determina 

modificarea metabolismului grãsimilor. Este util în cazurile de hipercolesteromie, 
hiperglicemie ºi în dispepsii biliare. Este un tonifiant puternic pentru ficatul afectat din 
cauza abuzului de alcool sau a dietei severe.

Specialiºtii recomandã pãpãdia în tratamentul bolilor hepato - biliare, chiar ºi în 
cazurile extreme (insuficienþã hepaticã, icter cataral, colecistitã, angiocolitã, cirozã), 
ale afecþiunilor pancreasului, stomacului, splinei ºi rinichilor. Pãpãdia este o sursã 
importantã de potasiu ºi poate completa pierderile acestei substanþe datorate utilizãrii 
altor plante, fiind un diuretic sigur în cazurile de retenþie de apã. 

Poate fi utilizatã ºi în unele cazuri de anemie, ajutã la scãderea tensiunii arteriale ºi 
poate alinã durerile reumatice ºi artrita.

Contraindicaþii: preparatele pe bazã de pãpãdie sunt contraindicate celor care 
prezintã microcalculi ai colecistului ºi la persoanele care suferã de ulcer peptic, 
deoarece stimuleazã secreþiile gastrice ºi poate provoca agravarea simptoamelor 
acestor afecþiuni.


