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Ce mâncăm când suferim  
de reflux gastroesofagian?

Explicația medicală a acestui fenomen destul de des întâlnit – dar 
supărător în majoritatea cazurilor, mai ales dacă se întâmplă zilnic, după 
ce ne ridicăm de la fiecare masă – este faptul că sfincterul inferior 
esofagian, ce funcționează ca o poartă care ar trebui să rămână închisă 
între gât și stomac după ce mestecăm și înghițim hrana, este slăbit 
și nu se mai închide etanș. Astfel, mâncarea consumată, în loc să fie 
prelucrată și să treacă în intestine, se ridică și urcă din nou pe tubul 
digestiv, producând arsuri și chiar durere, fără vărsături.
Fiecare tip de aliment consumat produce un grad mai mare sau mai mic 
de acid clorhidric, principalul agent al digestiei care are loc în stomac. 
Atunci când suferim de reflux gastroesofagian, recomandarea medicului 
– pe lângă posibilele suplimente antiacide pe care le recomandă – este 
să avem o dietă ce produce cât mai puțin acid care să se reverse în 
esofag. Prăjelile, cafeaua, sucurile carbogazoase, condimentele picante 
și dulciurile din comerț sunt pe „lista neagră”, însă iată ce este benefic să 
mâncăm ca să reducem refluxul:
• cereale integrale (fulgi de ovăz, griș/cuscus, orez brun) înmuiate și/sau 
fierte;
• rădăcinoase (cartof alb ori dulce, morcov, sfeclă roșie) fierte sau coapte;
• legume verzi (broccoli, sparanghel, fasole verde) la abur sau fierte;
• fructe bine coapte: banană, măr, pară, pepene. Evitați citricele!
• grăsimi sănătoase – avocado, caju/migdale/nuci crude, ulei de măsline;

• carne macră la grătar sau la cuptor: pui, curcan, pește, creveți.

Atunci când, după masă, o parte din bolul 
alimentar se întoarce din stomac în esofag, însoțit 
de o senzație iritantă și usturătoare de aciditate, 
spunem „că ne vine mâncarea înapoi“. Este vorba 
despre refluxul gastroesofagian, o afecțiune 
digestivă, frecvent întâlnită. 

Articol avizat de  
Maria Martac,  

biolog, consultant  
în nutriție,  

health coach
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Farmacistul Dr.Max explică 
ce este infarctul de miocard 
și cum poate fi prevenit

Infarctul de miocard este una dintre principalele cauze a deceselor în 
România. În ultimii ani, din ce în ce mai multe persoane vârstnice, dar și 
tinere (35-40 de ani) se prezintă la urgențe cu infarct de miocard.

Simptome
Indiferent de vârstă, simptomele infarctului de miocard nu trebuie să fie 
neglijate. Cele mai frecvente simptome ale acestei afecțiuni sunt durerea 
în piept, senzația de strângere (ca o gheară) care poate iradia la nivelul 
gâtului, brațelor, umerilor și poate fi însoțită de palpitații. De asemenea, 
pacientul poate deveni anxios, cu dificultate de respirație. Uneori, 
afecțiunea poate fi însoțită de senzație de greață, vomă, iar pacientul 
poate acuza stare de oboseală și senzație de epuizare.
Dacă simptomele persistă mai mult de 20 de minute, este indicat ca 
pacientul să sune la 112 pentru a ajunge cât mai repede la spital și a 
beneficia de ajutor medical. Infarctul nu va trece de la sine. Păstrarea 
calmului și anunțarea membrilor familiei este absolut necesară. Dacă 
pacientul își pierde cunoștința se recomandă începerea manevrelor de 
prim ajutor, în special masajul cardiac. Masajul va împinge sângele spre 
creier, menținându-se astfel un nivel optim de oxigen. Chiar dacă nu avem 
cunoștințe exacte despre modul de realizare, masajul făcut până ajung 
cadrele medicale are un rol vital.
Tusea și problemele de respirație pot fi simptome ale infarctului. De 
multe ori sunt ignorate și asociate răcelii sau altor probleme respiratorii. 

Refluxul gastro-esofagian provoacă dureri la nivelul toracelui, de 
aceea simptomele acestuia pot fi confundate cu cele ale infarctului.

Farmacist
Mihaela Nica

Factori de risc
Fumatul Este un factor de risc care poate determina îngustarea 

vaselor de sânge, hipertensiune arterială, creșterea 
riscului de infarct miocardic, apariția cancerului și 
scurtarea duratei de viață cu aproximativ zece ani.

Alcoolul Consumul excesiv de alcool determină valori mari ale 
tensiunii arteriale, scade contracțiile inimii și crește riscul 
de atac vascular cerebral și infarct de miocard.

Vârsta De-a lungul timpului țesuturile se degradează. Riscul 
ca o persoană să facă infarct crește odată cu vârsta. 
Femeile prezintă un risc mai mare după 55 ani, iar 
bărbații după 45 de ani. Infarctul miocardic se poate 
manifesta și la tineri.

Lipsa 
somnului

Crește riscul de manifestare a infarctului de miocard cu 
20%. De aceea, specialiștii recomandă cel puțin șase ore 
de somn pe noapte.

Obezitatea Persoanele supraponderale au o probabilitate mai mare 
de a suferi un infarct. 

Diabetul Pacienții care suferă de diabet nu resimt durerea sau 
anumite simptome, deoarece au nervii afectați.

Hiper-
tensiunea 
arterială

Crește riscul de manifestare a problemelor cardiace. Cu 
cât tensiunea este mai mare cu atât afectează mai mult 
vasele de sânge.

Stresul Stresul, emoțiile negative pot duce la apariția unor 
afecțiuni cardiace.

Problemele 
dentare, 
gingivale, 
abcesele

Acestea reprezintă surse de toxine și microbi care 
ajung în circulația sangvină și de aici în vasele inimii. 
Studiile au arătat că există o incidență crescută a bolilor 
cardiovasculare la persoanele care au probleme cu 
dantura.

Istoricul 
familial

Dacă unul dintre părinți sau ambii părinți au suferit un 
infarct de miocard înainte de 65 ani și copilul poate avea 
o predispoziție genetică. 
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Cine pune diagnosticul?
Diagnosticul este pus de către medicul cardiolog care va recomanda 
o serie de investigații medicale precum: electrocardiogramă, ecografie 
cardiacă și investigații ale sângelui.

Ce suplimente aș putea să iau pentru o bună 
funcționare a inimii?
 Vitamina D  susține sistemul imunitar, ajută la reglarea anumitor 
procese care influențează pozitiv valorile tensiunii arteriale și de 
asemenea ajută la transportul glucozei în sânge. Studiile au demonstrat 
că persoanele care au un deficit de vitamina D au un risc crescut de 
infarct, mai ales în sezonul rece.
 Magneziul  este unul dintre cele mai importante minerale, indispen-
sabil pentru organism, cu rol în contracția și relaxarea musculară, 
menținerea normală a presiunii sângelui și a ritmului cardiac. Doar 1% 
din procentul de magneziu din organism se regăsește în sânge, ceea 
ce înseamnă că deficitul se descoperă destul de greu. Un nivel optim 
de magneziu ajută la reglarea tensiunii arteriale, reducând riscul bolilor 
cardiovasculare și al infarctului.
 Coenzima Q10  este un antioxidant produs în mod natural de către 
organism, a cărei secreție scade după vârsta 
de 30 de ani. De-a lungul timpului s-a 
observat că administrarea coenzimei 
Q10 la pacienții care urmează să aibă 
intervenții chirurgicale pe cord poate 
sprijini funcțiile inimii și scădea incidența 
aritmiilor în timpul recuperării. Beneficiile 
coenzimei Q10 sunt multiple: 
susținerea sistemului imunitar și 
a aparatului cardiovascular, 
rolul anti-aging sau reglarea 
nivelului de zahăr din 
sânge. CoenzimaQ10 
poate influența efectul 
medicamentelor 
anticoagulante.

 Doamna Popovici întreabă:   
Am suferit un infarct de miocard anul trecut.  
Cum aș putea preveni încă unul?
Este important să țineți cont de câteva sfaturi de prevenție:

✔Urmați o dietă bogată 
în fructe și legume. Evitați 
alimentele prăjite, grase și cu 
conținut crescut de zahăr sau 
sare – sarea poate determina 
creșterea tensiunii arteriale. 

✔Faceți plimbări în aer liber, 
cel puțin 30 minute pe zi, sau 
exerciții fizice ușoare – au un 
efect pozitiv asupra sănătății. 
Evitați să ridicați greutăți.

✔Înlăturați stresul. Încercați 
tehnici de relaxare, psiho-
terapie sau administrați supli-
mente pe bază de magneziu, 
vitamina B6, rhodiola care 
cresc rezistența organismului 

la stres.

✔Mergeți periodic la 
cardiolog pentru a identifica 
din timp eventualele probleme 
de sănătate. Dacă aveți deja  
un tratament, trebuie urmat 
cu strictețe. Nerespectarea 
tratamentului are efecte 
negative care se pot observa 
în scurt timp. De asemenea, 
este importantă monitorizarea 
tensiunii arteriale.

✔Renunțați la fumat.

✔Mențineți greutatea 
optimă cu ajutorul unei diete 
echilibrate, bogată în vitamine, 
minerale, fibre (legume, salate), 
grăsimi sănătoase (ulei de 
pește, ulei de măsline, nuci).



12 

Cele mai frecvente  
afecțiuni cardiovasculare

Vârsta, factorii de mediu, stresul și viciile o pot afecta. În plus, unele 
malformații ale inimii, nedepistate la naștere, cu trecerea timpului o fac 
să dea semne că... nu se simte chiar bine. Așa că încep să apară diferite 
afecțiuni, iar datoria noastră față de tot efortul ei, de toată munca, 
este să mergem la medic ca să aflăm ce i se întâmplă și să o ajutăm să 
lucreze în continuare.
Bolile cardiovasculare sunt un grup de afecțiuni care implică structura 
inimii, funcțiile ei și/sau vasele de sânge. Lista acestora nu este deloc 

scurtă, pentru că pe cât de complex este sistemul cardiovascular, pe 
atât de numeroase sunt posibilele patologii. Nu ne-am propus să vă 

Inima este principalul organ al sistemului cardiovascular, cel care 
muncește fără oprire pentru a pompa către toate celelalte organe 
sânge încărcat cu oxigen și substanțe nutritive. Cum poate să facă 
acest lucru clipă de clipă, zeci de ani de zile? Nu obosește niciodată? 
Ba mai obosește și ea. 

Articol avizat de Dr. Alina Ghidion, medic specialist medicină de familie



14 15

oferim informații despre toate pentru că ar însemna să scriem volume 
întregi de tratate. Putem însă să enumerăm și explicăm câteva dintre 
cele mai des întâlnite (din nefericire) afecțiuni cardiovasculare.

Hipertensiunea arterială
De departe cea mai frecventă afecțiune în rândul persoanelor cu vârste 
peste 50 de ani, hipertensiunea arterială poate fi primară sau secundară. 
Cea primară se consideră că are ca și cauză ereditatea (moștenire de 
familie), iar cea de-a doua poate fi dobândită în urma unor afectări  
renale cum sunt de exemplu pielonefrita sau nefrita, a unor tulburări 
hormonale apărute în bolile glandei suprarenale sau a stenozei 
congenitale a arterei renale.
Tensiunea arterială reprezintă presiunea exercitată de coloana de 
sânge asupra peretelui vascular în timpul contracției și relaxării ritmice 
a inimii. Există două componente ale presiunii sanguine: presiunea 
sistolică (presiunea exercitată asupra pereților arteriali când inima 
se contractă) și presiunea diastolică (cea exercitată asupra pereților 
arteriali când inima se relaxează între două contracții). Primul număr 
indică presiunea sistolică, iar cel de-al doilea, pe cea diastolică. Cele 
mai recente ghiduri stabilesc ca o tensiune arterială normală este cea 
sub 120/80 mmHg, iar o tensiune crescută este cea din intervalul 120-
129/80 mmHg. La valori cuprinse între 130-139/80-89 mmHg se poate 
vorbi despre hipertensiune de gradul I, iar la cele mai mari sau egale cu 
140/90 mmHg despre hipertensiune de gradul II. Când valorile tensiunii 
arteriale sunt mai mari de 180/120 mmHg avem de-a face cu o criză 
hipertensivă, care este o urgență medicală. Hipertensiunea arterială 
este periculoasă prin efectele ei negative la nivelul întregului organism: 
accelerarea depunerii de colesterol în interiorul vaselor de sânge, riscul 
de infarct miocardic, insuficiență cardiacă sau accident vascular cerebral.

Aritmiile (tulburările de ritm cardiac)
Inima este un organ uimitor. Ea bate, în mod normal, într-un ritm 

constant, uniform, de circa 60 până la 100 de ori în fiecare minut, 
adică de aproximativ 100.000 de ori în fiecare zi. Uneori, însă, iese 

din ritm. Aritmiile sunt bătăile cardiace neregulate sau anormale (fie 
prea lente, fie prea rapide). Când inima bate mai repede decât normal, 
având peste 100 de bătăi pe minut, se numește tahicardie, iar când bate 
într-un ritm mai lent, cu mai puțin de 60 de bătăi pe minut, se numește 
bradicardie. Nu toate aritmiile produc simptome și nu toate aritmiile sunt 
periculoase. Tocmai de aceea este importantă efectuarea de investigații, 
pentru a se stabili un diagnostic corect. Există aritmii care nu necesită 
intervenție medicală, dar există și aritmii care au nevoie de tratament 
pentru că sunt neplăcute și greu de suportat sau pun viața în pericol.

Cardiomiopatiile
Acestea reprezintă un complex de afecţiuni ale mușchiului cardiac 
(miocard) la care se asociază o disfuncţie mecanică și/sau electrică, 
putând fi însoțite de hipertrofie sau dilataţie. Cardiomiopatiile pot afecta 
primar inima sau pot fi consecința altor afecţiuni (hipertensiune arterială, 
diabet, obezitate, boli metabolice, infecții). În ambele situații evoluţia 
este în general către insuficiență cardiacă sau moarte cardiovasculară 
subită, elementul comun fiind reprezentat de alterarea importantă a 
performanței cardiace.
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Accidentul vascular cerebral
AVC-ul este o întrerupere a alimentării creierului cu sânge și oxigen, 
fie ca urmare a blocării unui vas cu un cheag de sânge, fie a ruperii 
unui vas. Când se întâmplă oricare dintre aceste două lucruri, o parte 
a creierului nu mai primește sângele și oxigenul de care are nevoie, 
și ca urmare celulele acestuia (neuronii) încep să moară. După un AVC, 
fluxul sanguin nu mai poate ajunge în regiunea care controlează o 
anumită funcție a organismului, în consecință acea parte de corp nu va 
mai funcționa așa cum trebuie. Există trei tipuri principale de accidente 
vasculare cerebrale: ischemic, hemoragic și tranzitoriu. Indiferent de 
tipul de AVC acesta este o urgență care necesită intervenție medicală 
rapidă pentru că privarea creierului de oxigen poate provoca leziuni 
grave și ireversibile.

Insuficiența cardiacă
Aceasta este o afecțiune gravă, de lungă durată, a inimii. În principal 
înseamnă că inima nu mai este în măsură să funcționeze normal, 
nu poate pompa sângele către organe, iar o circulație defectuoasă 

a sângelui poate duce la complicații grave de sănătate. Dintre 
multiplele cauze ale insuficienței cardiace, cele care stau cel mai 

frecvent la baza acesteia sunt: infarctul miocardic (care înseamnă 
„moartea” unei părți a inimii), hipertensiunea arterială (care prin efortul 
suplimentar pe care îl face inima duce la slăbirea ei) și afecțiunile 
valvulare (care netratate la timp sau corespunzător conduc la 
suprasolicitarea mușchiului cardiac).

Tromboza venoasă profundă
Aceasta reprezintă formarea unui tromb (cheag de sânge) într-una dintre 
venele care aduc sângele încărcat cu dioxid de carbon de la celulele 
corpului la inimă. Trombii se pot forma în venele profunde atunci când 
este lezată suprafața internă a venei (accidente, operații, inflamații etc.), 
când sângele curge mai lent sau stagnează în vene (prin lipsa mișcării 
din perioadele de convalescență sau călătoriile foarte lungi cu mijloace 
de transport) sau când sângele devine mai vâscos (prin deshidratare, 
administrarea de contraceptive, abuz de diuretice, în caz de cancer).
Tromboza venoasă profundă este periculoasă pentru că dintr-un astfel 
de tromb se pot rupe bucăți. Acestea circulă în sânge și se opresc la 
nivelul inimii sau plămânilor, determinând embolia, care poate fi fatală.
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Afecțiunile ficatului:  
cum le prevenim, cum le tratăm

Simptomele bolii hepatice variază, în funcție de cauza de bază. Este 
posibil ca cineva să aibă o boală hepatică și totuși să nu aibă simptome. 
Cu toate acestea, câteva simptome generale pot indica unele leziuni 
hepatice severe: piele și ochi gălbui (icter), scaune palide, cu sânge sau 
negre, stomac mărit din cauza ascitei și encefalopatie, o problemă a 
creierului care are ca rezultat schimbări marcante de dispoziție și somn.

Care sunt afecțiunile frecvente ale ficatului?
 Hepatita  este definită ca o inflamație a ficatului; când aceasta este 
cauzată de un virus se numește hepatită virală. Poate provoca leziuni 

hepatice, ceea ce face dificil ca ficatul să funcționeze așa cum ar 
trebui. Cele mai multe tipuri de hepatită virală sunt contagioase, 

Ficatul este un organ vital care îndeplinește sute de sarcini legate de 
metabolism, stocarea energiei, digerarea alimentelor, transformarea 
lor în energie și stocarea acesteia, filtrarea substanțelor toxice din 
sânge etc. Boala hepatică este un termen general care se referă la 
orice problemă care afectează ficatul, din diferite motive.

Articol avizat de Dr. Diana Enăchescu, medic specialist medicină de familie
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dar puteți reduce riscul vaccinându-vă pentru tipurile A și B și luând alte 
măsuri preventive, inclusiv utilizarea prezervativului și evitarea folosirii 
în comun a acelor. Există cinci tipuri de hepatită: A, B, C, D (o formă 
gravă care se dezvoltă numai la persoanele cu hepatita B) și E (de obicei 
cauzată de consumul de apă contaminată, se vindecă de la sine în câteva 
săptămâni, fără complicații de durată). Tratamentul hepatitelor virale 
se realizează cu medicație antivirală și este obligatoriu susținut de 
dietă. Din aceasta nu vor lipsi fructele proaspete, legumele verzi și cele 
gătite la abur, cerealele integrale, carnea de pui, curcan, vită și pește, 
leguminoasele, laptele și derivatele acestuia, ouă și grăsimi sănătoase 
(unt, smântână, ulei de măsline sau de porumb).

 Steatoza hepatică  (boala ficatului gras) – există două tipuri de boli ale 
ficatului gras: alcoolică și nonalcoolică. Fără o bună gestionare a situației, 
ambele tipuri pot provoca leziuni hepatice, ducând la ciroză și insuficiență 
hepatică. Dieta și alte modificări ale stilului de viață pot îmbunătăți adesea 
simptomele și pot reduce riscul de complicații. Tratamentul steatozei 
hepatice impune eliminarea factorilor care au dus la apariția bolii 
(consumul de alcool, alimentația și sedentarismul). De altfel, metodele de 
prevenție coincid cu cele de tratament. Nu există o schemă de tratament 
medicamentos pentru steatoza hepatică. De regulă, prima recomandare  
e pierderea în greutate, deoarece ajută la reducerea grăsimii, a inflamației 
și a cicatricilor de pe ficat. De asemenea, consumul de alcool va fi interzis, 
pentru a preveni avansarea bolii. În cazul unor complicații precum ciroza 
sau insuficiența hepatică, poate fi necesar transplantul de ficat.

 Insuficiența hepatică  este o condiție medicală amenințătoare de 
viață, care necesită terapie de urgență. Apare de obicei atunci când o 
parte semnificativă a ficatului este afectată și nu poate funcționa corect. 
Este posibil să nu aveți niciun simptom la început, dar cu timpul s-ar 
putea să apară icterul, diareea, greța, oboseala, slăbiciunea și o stare 
de confuzie. Transplantul hepatic este tratamentul definitiv care poate 

vindeca. Cea mai bună metodă de prevenire a insuficienței hepatice 
este reducerea riscului de apariție a cirozei sau hepatitei. Aceasta 
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se realizează prin vaccinare împotriva hepatitei A și B sau o injecție cu 
imunoglobulină, evitarea consumului de alcool și adoptarea unei diete 
corespunzătoare.

 Ciroza hepatică  se referă la cicatricile care rezultă din bolile hepatice 
și alte cauze de afectare a ficatului, cum ar fi consumul de alcool. Fibroza 
chistică și sifilisul pot duce, de asemenea, la leziuni hepatice și, în cele 
din urmă, la ciroză, deși aceste două cauze sunt mai puțin frecvente. Cu 
cât se dezvoltă mai mult țesut cicatricial, cu atât este mai greu pentru 
ficat să funcționeze corect. Ciroza hepatică este o afecțiune ireversibilă, 
pentru care nu există tratament, de aceea prevenirea îmbolnăvirii este 
atât de importantă. Primul pas constă în diagnosticarea timpurie a 
afecțiunilor hepatice și tratarea acestora. O serie de schimbări în stilul de 
viață pot preveni îmbolnăvirea: limitarea sau chiar evitarea consumului 
de alcool, adoptarea unei alimentații sănătoase care să împiedice 
formarea depozitelor de grăsime pe ficat și, nu în ultimul rând, prevenirea 
îmbolnăvirii prin hepatite B sau C, care pot evolua în ciroză.

 Cancerul hepatic  se dezvoltă mai întâi în ficat, iar dacă începe în altă 
parte a corpului, dar se răspândește la ficat, se numește cancer hepatic 
secundar. Complicațiile altor boli hepatice, în special cele care nu sunt 
tratate, pot contribui la dezvoltarea cancerului de ficat. Una dintre 
primele etape ale tratamentului cancerului hepatic constă în intervenția 
chirurgicală de îndepărtare a tumorii și a unor mici porțiuni de țesut 
sănătos din jurul acesteia. Operația este utilă în cazul tumorilor mici. O altă 
soluție terapeutică este transplantul hepatic, cu precizarea că este eficient 
atunci când cancerul hepatic este într-un stadiu incipient. Cele mai multe 
tipuri de cancer hepatic pot fi prevenite prin reducerea expunerii la 
factorii de risc: infecția cu virus hepatitic B sau C, consumul de alcool, 
fumatul, obezitatea, expunerea la substanțe periculoase. Monitorizarea și 
tratarea corectă a afecțiunilor hepatice, monitorizarea periodică a funcției 
hepatice, menținerea unui stil de viață sănătos și a unei diete echilibrate 

contribuie, de asemenea, la prevenirea îmbolnăvirii.
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Alergia este răspunsul sistemului imunitar la substanțe care sunt 
inofensive în mod normal (polen, praf, acarieni etc.). Dacă pentru 
majoritatea oamenilor aceste substanțe nu reprezintă o problemă, 
în cazul celor alergici organismul le identifică drept o „amenințare“ 
și reacționează ca atare, eliberând diverse substanţe pentru a se 
proteja. Una dintre ele, histamina, duce la apariţia tuturor simptomelor 
neplăcute care se manifestă în aceste cazuri.

La nivel mondial, circa 20% din populație este afectată de rinita alergică, 
6% are cel puțin o alergie alimentară, iar aproape 20% au dermatite 
atopice, la un moment dat. La copiii mici prevalența este relativ 

Alergiile de sezon – 
simptome, complicații 
și tratament

Articol avizat de  
Dr. Roxana Duda,  
medic primar ORL
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scăzută, dar crește rapid, atingând un maxim la sfârșitul adolescenței 
și scăzând constant odată cu avansarea în vârstă. Incidența dermatitei 
atopice până la șapte ani a crescut dramatic în ultimele decenii, 10-20% 
dintre copiii cu această boală dezvoltând ulterior astm.

 Primăvara este anotimpul propice  pentru o mulţime de manifestări 
alergice. Praful purtat în aer de vânt, dar mai ales polenul plantelor, 
sunt principalii vinovaţi. Particulele de polen, transportate de vânt, ne 
„atacă” pe două căi: intră în plămâni și provoacă manifestări severe, 
până la astm, dar poate acţiona și la nivelul tegumentelor, provocând 
dermatită. Praful și polenul sunt trataţi ca adevăraţi inamici de către 
sistemul imunitar al persoanelor sensibile, motiv pentru care organismul 
eliberează histamină.
În limbaj popular, alergiei sezoniere i se mai spune „febra fânului”. Se 
manifestă brusc și neplăcut, din momentul în care în organism pătrund 
alergenii care dau semnalul de luptă pentru sistemul imunitar. Simptomele 
includ: strănut repetat, nas congestionat, mucozităţi clare, mâncărimi la 
nivelul nasului, ochilor, urechilor sau gâtului, ochi înlăcrimaţi, tuse.
În plus, dacă este vorba despre un copil alergic, veți observa un anumit 
„tipar”. De exemplu, simptomele apar într-o anumită perioadă a anului, 
în special în orele dimineţii, sau de fiecare dată când interacționează, de 
exemplu, cu un animal de companie. Rețineți că în caz de alergie copilul 
NU face febră! De cealaltă parte, răceala se poate manifesta prin tot felul 
de dureri la nivelul mușchilor ori al încheieturilor sau chiar dureri în gât. 
Pacientul se simte extenuat, dar simptomele trec în maximum 10-14 zile. 
În cazul alergiei, ele pot ţine atât timp cât bolnavul este expus la alergenii 
vinovaţi, uneori săptămâni sau chiar luni întregi.

ATENŢIE! În cazul în care acestor manifestări li se adaugă 
dificultăţile de respiraţie, poate fi vorba de astm alergic, de aceea 
o vizită la medic este deosebit de importantă.

Alergiile au și o importantă componentă genetică. Dacă unul dintre 
părinţi are astfel de probleme, probabilitatea ca și copilul să le 

moștenească este de 30%. Dacă ambii părinţi sunt alergici, riscul ca și 
micuţul lor să fie crește la 50%.
Peste 20% din copiii până în trei ani au o alergie sezonieră, iar procentul 
crește la peste 40% la copiii de vârstă școlară. Chiar și copiii care 
nu au avut niciodată alergii sezoniere în ultimii ani, le pot dezvolta. 
Alergiile sezoniere pot începe la aproape orice vârstă, deși de obicei 
nu se dezvoltă înainte ca un copil să împlinească doi ani. Majoritatea 
persoanelor cu alergii sezoniere le dezvoltă până la vârsta de 20 de ani.

Cum sunt diagnosticate alergiile sezoniere
Discutați cu medicul dacă constatați sau doar presupuneți că micuțul ar 
putea avea o alergie sezonieră. Acesta vă va întreba dacă în fiecare an, 
după ce copilul este în preajma unui alergen, apar aceleași simptome, în 
același timp. Este posibil să poată stabili un diagnostic sau să vă îndrume 
către un specialist alergolog în vederea efectuării unor teste cutanate 
sau de sânge.
 Pentru a afla ce alergeni  cauzează simptomele, alergologii fac de obicei 
teste cutanate. Acestea constau în efectuarea unei înțepături sau 
mici zgârieturi pe piele (pe antebraț sau spate), pe care apoi se pune 
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un lichid care conține alergenul. Se așteaptă circa 15 minute pentru a se 
observa dacă există o reacție (o umflătură de culoare roșie). Dacă aceasta 
apare, ar putea exista o alergie. Medicul alergolog va măsura apoi cu rigla 
zona roșie.

Chiar dacă testul cutanat sau cel de sânge indică o alergie, un 
copil trebuie să aibă și simptome pentru a primi un diagnostic de 
certitudine.

Nu se tratează, dar se ameliorează
Ca și astmul, alergiile nu pot fi vindecate, însă pot fi ameliorate 
simptomele lor. Ca părinte al unui copil alergic va trebui să aveți 
mereu la îndemână un medicament antihistaminic. Acesta are rolul de 
a reduce cantitatea de histamină pe care organismul o eliberează 
în timpul contactului cu alergenii. Tratamentul calmează simptome 
precum strănutul, lăcrimarea excesivă a ochilor, mâncărimile de nas ori 
mucozităţile, însă nu ajută și la decongestionarea nazală. În cazul unora 
dintre copii, antihistaminicele au un ușor efect sedativ, așa că piciul ar 
putea fi mai somnoros ca de obicei. La polul opus, în cazul altor copii pot 
provoca hiperactivitate.

Complicaţiile alergiilor sezoniere
Simptomele alergiilor sezoniere sunt destul de neplăcute, dar nu 
amenințătoare de viață, așa cum sunt alergiile alimentare sau cele 
provocate de veninul unor insecte. În acele situaţii, instalarea șocului 
anafilactic poate duce rapid la deces.
În ceea ce privește „febra fânului”, complicaţiile se reduc la instalarea 
unei stări de oboseală, deoarece congestia nazală afectează calitatea 
somnului. Lăsate netratate însă, alergiile sezoniere pot duce la apariţia 
unor afecţiuni mai serioase. Nasul înfundat și stagnarea secreţiilor la 
acest nivel sunt principala cauză de înmulţire a bacteriilor și de dezvoltare 

a infecţiilor urechii sau sinuzitei cronice. În plus, un copil care nu 
poate respira bine pe nas din cauza alergiei cronice, va fi forţat să 
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respire pe gură, ceea ce poate duce, în timp, la apariţia unor deformaţii 
ale mandibulei sau danturii.

Paza bună în fața primejdiei
Alergiile sezoniere nu pot fi tratate, așa încât persoana să nu se mai 
confrunte cu ele. În schimb, pot fi prevenite manifestările lor prin evitarea 
expunerii la alergeni. În primul rând va trebui să evitați plimbările prin 
zonele înverzite și zonele cu copaci, în special în perioada lor de înflorire. 
Plimbările sunt de preferat să aibă loc după ora zece (dimineața devreme 
nivelul de polen din aer este foarte ridicat), după amiaza sau după ploaie. 
La întoarcerea din plimbare se recomandă dezbrăcarea de haine și 
spălarea lor, în vederea eliminării oricăror urme de particule de polen. 
Când afară e vânt, este bine ca geamurile să rămână închise, pentru a 
limita pătrunderea prafului și a polenului. În niciun caz rufele nu vor fi puse 
primăvara la uscat afară, în aer liber. 

Atenție! Aveți grijă să schimbați des filtrul aparatului de aer 
condiționat (atât în casă, cât și în mașină), pentru că în el se pot 
acumula cantități mari de particule de praf și polen.
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Recuperarea după infarct miocardic 

Un infarct miocardic este un eveniment care vă poate schimba viața și 
este firesc să vă simțiți speriat, îngrijorat și confuz după ce ați trecut 
prin această experiență. 

Doar medicul 
poate stabili când 
și cât puteți fi activ 

din nou.

Ca să se vindece, inima are nevoie de circa două luni... Eliminați factorii 
de risc pentru a preveni producerea altui infarct, în viitor. Aveți în vedere 
unele aspecte precum monitorizarea tensiunii arteriale și un control 
al nivelului de colesterol, controlul strict al diabetului sau investigații 
periodice pentru depistarea acestuia în faza de prediabet (diabetul 
zaharat crește riscul de atac de cord și accident vascular cerebral). Va 
trebui să vă impuneți un stil de viață sănătos, fără fumat, fără stres, cu o 
alimentație sănătoasă (cu accent pe creșterea aportului de potasiu, calciu 
și magneziu) și cu exerciții fizice moderate.
După un infarct veți dori să vă întoarceți la viața obișnuită de dinainte. 
Acasă, limitați-vă la activitățile care nu necesită efort deosebit: igienă 
personală, îmbrăcat, gătit, spălat vase, ștergere praf sau călcat rufe. Nu 
ridicați, împingeți sau trageți de obiecte grele până nu aveți permisiunea 
medicului. La fel și în privința urcării scărilor. Dar, nu stați numai în pat, 
dimpotrivă, faceți plimbări zilnice. Evitați somnul din timpul zilei pentru a 
avea un somn sănătos pe parcursul nopții. După o săptămână veți putea 
conduce din nou, cu acordul medicului. Pentru sex veți avea însă de 

așteptat cam trei săptămâni.



Enterocolita reprezintă o inflamație a mucoaselor intestinului subțire 
și a celui gros, ca urmare a unei infecții cu bacterii (Salmonella, E. Coli, 
Shigella, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile), virusuri (rotavirusuri, 
enterovirusuri, astrovirusuri, adenovirusuri enterice, virus Norwalk), paraziți 
(Giardia lamblia, Cryptosporidium) sau ciuperci (Candida). Apare mai des 
la copiii pentru că aceștia au un stomac sensibil care reacționează la 
alimentele alterate sau la nerespectarea condițiilor de igienă.
Se manifestă vizibil încă de la debut, deci se poate interveni de la 
primele simptome: greață și vărsături, diaree, febră, frisoane, lipsa poftei 
de mâncare, crampe și dureri musculare, abdomen sensibil, balonare, 
deshidratare și o stare generală de rău. Afecțiunea nu durează mai 
mult de trei zile și, în general, poate fi gestionată la domiciliu. Cel mai 
important aspect este prevenirea deshidratării prin corectarea pierderilor 
de lichide și electroliți. Se administrează lichide (apă minerală plată, ceaiuri 
neîndulcite, supă de morcovi) în care se adaugă săruri de rehidratare.

Enterocolita 
la copii

Boală specifică sezonului cald, enterocolita poate totuși afecta copiii în 
orice sezon. Sunt vizați în principal prichindeii cu vârste cuprinse între 
șase luni și trei ani, dar și preșcolarii și școlarii.

Deosebit de important! Doar enterocolitele bacteriene se tratează, 
numai la recomandarea medicului, cu antibiotice. În enterocolitele 
de alte cauze, administrarea de antibiotice este total contraindicată 

pentru că acestea pot afecta flora intestinală.
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Debutul este reprezentat de o inflamație a gingiilor (gingivita), primele 
semne ale acesteia fiind sângerările la periaj sau la folosirea aței dentare. 
De asemenea, veți observa depuneri de placă bacteriană pe dinți.
În stadiile incipiente gingiile se retrag sau se îndepărtează de dinți și 
se formează mici buzunare între gingii și dinți, în care se acumulează 
bacterii. În progresia bolii, dinții vor începe să-și piardă suportul osos și 
vor deveni mobili. În boala avansată, țesutul care ține dinții începe să se 
deterioreze, iar gingiile, oasele și alte țesuturi care îi susțin sunt distruse. 
 Parodontopatia  este, de obicei, cauzată de igiena dentară deficitară, 
ceea ce permite bacteriilor să se înmulțească și să formeze placa 
dentară (tartru). Alți factori de risc sunt fumatul, diabetul de tip 2, 
consumul exagerat de alcool, modificările hormonale sau bolile care 
afectează sistemul imunitar.
 Tratamentul  are ca scop îndepărtarea depunerilor bacteriene de pe 
dinți și gingii prin detartraj. În cazul infecțiilor persistente, medicul va 
recomanda antibiotice. Dacă inflamația persistă în locurile greu accesibile 
periajului, va recomanda o procedură chirurgicală (operație cu lambou) 
pentru curățarea sub anestezie a depunerilor de sub gingii, urmată de 
suturarea lor. Dacă aveți pierderi osoase, medicul poate efectua și  

o grefă osoasă pentru regenerarea osului pierdut.

Parodontopatia: de ce apare  
și cum poate fi tratată
Boala parodontală sau parodontopatia este o infecție gravă a gingiilor, 
cauzată de bacterii care au fost lăsate să se acumuleze pe dinți și gingii. 
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Afecțiunile prostatei, des întâlnite  
în rândul bărbaților

Statisticile arată că probleme ale prostatei, respectiv mărirea acesteia, 
apar la: unul din 12 bărbați cu vârsta cuprinsă între 31 și 40 de ani, unul 
din doi cu vârste între 51 și 60 de ani și mai mult de opt din zece dintre 
cei cu vârste peste 80 de ani. De tratament au însă nevoie doar jumătate 
dintre aceștia, indică aceleași statistici. 
De subliniat este faptul că prostata mărită (hiperplazia benignă) nu 
duce la cancer de prostată, chiar dacă și această din urmă afecțiune are 
o incidență ridicată în rândul bărbaților în vârstă. Simptomele hiperplaziei 
benigne includ urinări frecvente (mai ales noaptea), dificultăți la trecerea 
fluxului de urină și senzația că vezica nu poate fi golită complet.
O altă afecțiune a prostatei este prostatita, reprezentată de o inflamație 
sau infecție a acestei glande, cauzată cel mai adesea de bacterii, fiind 
considerată un tip de infecție a tractului urinar. Doar 5-10% dintre bărbați 
vor dezvolta această afecțiune (rareori gravă!), mai frecvent cei tineri și 
de vârstă mijlocie. Prostatita se manifestă cu 
dureri la urinare sau ejaculare, febră, frisoane, 
dureri pelvine, nevoia de a urina mai des și 
urină tulbure.
 Cancerul de prostată  este cel mai frecvent 
tip de cancer la bărbați, iar riscul crește odată 
cu vârsta. Cel mai adesea acest tip de cancer 
nu are simptome și în general este descoperit 
la un test de laborator numit antigen specific 
prostatic (PSA). 

Pentru că toți bărbații au prostată, toți 
sunt expuși riscului de a avea probleme ale 
acesteia. Și iată cum o glandă atât de mică 
poate provoca îngrijorări atât de mari... 

Ocazional, cancerul 
de prostată poate 
provoca obstrucția 
fluxului de urină, 

simptom care 
sugerează de 

obicei un cancer 
de prostată mai 

avansat.
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În timpul unei nașteri naturale, durerile sunt atât de mari încât o femeie 
poate înțelege, în sfârșit, prin ce trece un bărbat când este răcit!

Multe i s-au mai întâmplat femeii de la un singur măr! Pe de altă parte, știm 
cu toții că Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce… Dincolo 
de pedeapsa în sine – „voi spori, înmulțindu-le, durerile și geamătul; în 
dureri vei naște copii; atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni” – 
sunt convins că Marele Creator a avut în vedere și natura materialului din 
care au fost plămădiți primii oameni. Păi cum să poată duce poveri unul 
care a fost făcut din lut, inclusiv picioarele pe care se sprijină? Unul a cărui 
coloană vertebrală, suprasolicitată de atâtea provocări și tentații care apar 
de-a lungul vieții, nu avea cum să nu devină cocoșată dacă stăm bine și 
ne gândim din ce a fost zămislită!? Nu, nici vorbă! Era nevoie de cineva 
construit din material rezistent, precum coasta bărbatului! Cineva care să 
poată îndura cu stoicism tot ceea ce apasă – uneori cu o forță sufocantă 

– asupra articulațiilor portante pe care sufletul își sprijină existența. 
Și uite așa v-ați pomenit, dragi cititoare, că greutățile acestei lumi vi 

s-au înmânat cu generozitate, într-un mod firesc, fără să puteți protesta în 
vreun fel!
Se spune că în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică. 
În spatele unei femei puternice adesea nu se află nimeni... Oare de 
unde-i vine această forță extraordinară? Întrebarea este justificată direct 
proporțional cu aparența de gracilitate pe care o au  reprezentantele 
sexului frumos. Explicațiile ar fi cel puțin două, zic eu. 
Una o leg de transformările care apar în ființa femeii odată cu nașterea 
copiilor. Habar n-am ce se întâmplă atunci pentru că sunt bărbat, dar știu 
că se întâmplă! Forțe latente care au hibernat nepăsătoare ani de zile se 
trezesc acum la viață transformând trupul plăpând al femeii într-un soi de 
supererou al studiourilor Marvel, alături de Captain America, Iron Man sau 
Hulk! Nimic nu-ți poate sta în cale când ai alături o mamă!
O a doua explicație a puterii extraordinare de care dispune o femeie este 
pur științifică. Diferența genetică între un bărbat și o femeie este dată de 
a 23-a pereche de cromozomi. Dacă ambii cromozomi sunt de tip X, sexul 
celui care se va naște este feminin. Dacă un cromozom este X și celălalt 
Y va lua naștere un  făt de sex masculin. Cu alte cuvinte, la femei a 23-a 
pereche de cromozomi este XX, iar la bărbați este XY. Imaginați-vă acum 
că puneți o povară pe XX, care se sprijină pe 4 picioare perfect echilibrate 
și o povară pe XY, pereche șubrezită din start de absența unui picioruș. 
Care dintre ele credeți că va fi mai bine susținută? Răspunsul este unul 
evident, iar explicația mea științifică știu că v-a convins pe deplin!
Trebuie să recunoaștem cu toții: de multe ori indolența bărbatului e 
strigătoare la cer! Așa încât nu o dată se ițesc la ferestrele raiului chipuri 
curioase de îngeri: „Oare ce se întâmplă acolo jos?” Păi, ce să fie? Nimic 
altceva decât frustrarea femeii față de relaxarea cu care bărbatul ei se 
raportează adesea la evenimentele vieții, chiar și atunci când nu e cazul! 
Păi să nu-ți vină să urli? Pentru că nu o dată rezolvarea greutăților a rămas 
pe capul ei, partenerul făcând adesea figurație din spatele dozelor de 
bere. Sunt convins că, dacă ar fi fost căsătorit, Arhimede ar fi spus ceva 
de genul: „Dați-mi un punct de sprijin, iar soția mea va răsturna Pământul!”

Atlas a fost femeie
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Horoscop
  Berbec
Berbeci, pregătiți-vă pentru o sursă 
puternică de energie! Veți putea 
realiza tot ce vă puneți în minte și mai 
ales în inimă: relații, carieră, sănătate. 
Doar aveți grijă să nu vă risipiți 
energia fiind tot timpul preocupați de 
viitor, fiind în permanență frământați 
de îndoieli, frici, scenarii negative. 
Aveți încredere și „exploatați” clipa, 
rămâneți în prezent!

21 mar. – 20 apr.

  Fecioară
Nativii acestei zodii sunt plini de 
inițiative și vor avea parte de multă 
creativitate pe care o vor exploata 
în proiecte viitoare. Mare atenție la 
surmenaj, nu exagerați, nu e nevoie să 
munciți non stop pentru a fi productivi. 
Secretul este echilibrul, alternați 
munca cu perioadele de relaxare și 
astfel tot ceea ce vă propuneți se va 
materializa în această primăvară.

23 aug. – 22 sept.

  Capricorn
Capricornii sunt sfătuiți să nu ia decizii 
majore în această primăvară. Cel mai 
bine ar fi să se mențină pe linia pe 
care au început anul și să construiască 
în această direcție. Pentru schimbarea 
energiilor și eliminarea stresului le 
este recomandat să facă mișcare –  
plimbări zilnice în natură, yoga, orice 
îi ajută să-și miște corpul și să-și 
elibereze mintea de gânduri negative.

22 dec. – 20 ian.

  Balanță
Primăvara aceasta se anunță plină 
de schimbări benefice pentru nativii 
acestei zodii. Vreți să vă schimbați 
locul de muncă? Este un moment 
bun să vă asumați riscul și să porniți 
pe alt drum. Poate chiar să schimbați 
profesia, să faceți o reconversie 
profesională sau, de ce nu, să ieșiți 
la pensie. Cu siguranță veți găsi 
modalități prin care să transformați 
hobby-urile într-o sursă de venit.

23 sept. – 22 oct.

  Gemeni
Luna martie vine la pachet cu multă 
energie și putere, așa încât Gemenii 
sunt în formă. Aceasta nu înseamnă 
că trebuie să pună presiune pe ei și 
să exagereze cu efortul, de orice fel. 
Încercați să mențineți un echilibru între 
viața profesională și cea personală și 
să acordați toată atenția perioadelor 
de repaus și relaxare care vă ajută să 
vă încărcați și mai mult bateriile.

22 mai – 21 iun.

  Leu
Ca de obicei, Leii strălucesc. Mai ales 
acum, odată cu venirea primăverii 
și renașterea naturii, nativii acestei 
zodii se reinventează, devin mai 
buni și au un magnetism incredibil. 
Excelează în comunicare și stabilirea 
unor parteneriate pe termen lung, fie 
în plan profesional, fie legat de relații. 
Așadar, sunteți în lumina reflectoarelor 
în primăvara aceasta.

23 iul. – 22 aug.

  Scorpion
Scorpionii sunt ceva mai sensibili ca 
de obicei în această perioadă. Poate fi 
de vină și astenia de primăvară. Aveți 
grijă la alimentație, consumați fructe 
și legume, mergeți la medic pentru 
un control de rutină. Este posibil 
să descoperiți anumite carențe de 
vitamine și minerale, de aici să apară 
dezechilibrul stărilor emoționale. 
Odihniți-vă suficient și nu puneți prea 
multă presiune pe voi!

23 oct. – 21 noi.  Taur
Pentru nativii din zodia Taurului, 
primăvara vine cu o mulțime de 
lucruri noi. Fiți deschiși, îmbrățișați 
schimbarea, iar viața voastră pur și 
simplu se va transforma și va înflori! 
Lăsați trecutul unde îi este locul, în 
spate, fiți optimiști și încrezători și tot 
înainte! Ce se deschide în fața voastră 
merită toată atenția și energia. Este 
timpul vostru.

21 apr. – 21 mai

  Rac
Aveți grijă de sănătate, pe fondul 
oboselii și al lipsei de vitamine și 
minerale, organismul este slăbit și 
sunteți predispuși la răceli. Consumați  
fructe și legume de sezon, faceți 
mișcare și odihniți-vă suficient și veți 
putea ține departe infecțiile de orice 
fel. Mențineți o stare de spirit pozitivă 
și o atitudine optimistă și primăvara va 
fi de partea voastră.
 

22 iun. – 22 iul.

  Vărsător
Vărsătorii se dedică studiului în 
această primăvară. Este un context 
astral prielnic dobândirii de noi 
cunoștințe și deprinderi. Ascultați-vă 
și vedeți ce v-ați dori să învățați și nu 
ați găsit niciodată timp să o faceți, 
apoi acționați și n-o să vă pară rău. Se 
va găsi și timp, și disponibilitate, iar 
concentrarea și memorarea vor fi de 
partea voastră.

21 ian. – 18 feb.

  Săgetător
Săgetătorii vor fi foarte încrezători, vor 
avea o energie pozitivă magnetică, 
de aceea vor avea mereu prieteni 
și persoane dragi alături. Va fi o 
încântare să petreacă timp de calitate 
alături de familie, de amici, iar la 
serviciu toată lumea va dori să le 
vină în ajutor și să colaboreze cu ei. 
Sănătatea Săgetătorilor este și ea la 
cote maxime.

22 noi. – 21 dec.

  Pești
Persoanele născute în zodia Peștilor 
debordează de încredere în sine, așa 
că vor duce la bun sfârșit tot ce-și pun 
în minte și în suflet, căci nimic nu le 
stă în cale. Mai ales că de cele mai 
multe ori, ei stau în propria lor cale și 
se descurajează. Deci, curaj, înainte! 
Visați măreț și puneți-vă în aplicare 
toate dorințele sufletului, universul vă 
susține!

19 feb. – 20 mar.
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Sudoku este un joc ce stimulează foarte mult mintea. Se spune chiar că 
poate încetini apariția unor boli, precum Alzheimer. Deși necesită foarte 
multă atenție, Sudoku este considerat un joc foarte relaxant. Așadar, 
relaxare plăcută îți dorim.

Antrenează-ți
mintea

Vezi răspunsurile corecte în pagina 51.

8 1 4 2 9
6 1 8 3 4

9 3 2
5 2 3 1 8

4 5 1 9 3
1 3 2 7

7 1 3 5
9 6 1 4 7
3 7 9 2
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Aparat 
circulator

Accelerare 
a ritmului 
cardiac

În acest loc

Ceată de 
oameni care 

pradă

Obturarea 
unui vas  
sangvin
Se pune 
pe cal

A alinia  
din nou

A rămâne 
pe loc 

Stâncă, 
piatră (pl.) 

Camere

Sport 
specific 

românesc

Smalț

Seci la final!

Depozit de 
colesterol 
pe artere

În mijlocul 
circului!

Preparat 
cu iod 

De culoarea 
zăpezii 

Exclamație 
la telefon

A bate 
vântul

A treia notă 
muzicală

Eliminat la 
început!

Țiglă de 
învelit casa

Depresiune

Poftim, iată!

A mia parte 
dintr-un 
kilogram

Cord

Fiecare inel 
dintr-un lanț 

metalic
Instrument 
muzical în 
biserică
Produc 
miere

Boală la 
sfârșit!

Leac fără 
margini!

În centrul 
horei!

Os în formă 
de furcă

Permite 
intrarea sau 

ieșirea

Climat

Haină 
groasă, 

căptușită  
cu blană

Prima 
femeie

Străchini 
(pop.)  

Dilatare 
patologică 
a unui vas 
sangvin

Maladie la 
debut!

Popor (pop.)

Gazetărie

Plantă 
textilă
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Cercetătorii au descoperit că antrenarea permanentă a minţii, de la 
vârste fra ge de, până la bătrâneţe, cu a ju torul cuvintelor încrucișate, 
poa  te proteja centrul memoriei din creier și preveni apariţia unor boli.

Integramă Senna Laxativ natural, 30 cps.
Este un produs natural, recomandat pentru: 
constipație cronică, constipație ocazională, 
detoxifierea generală a organismului. Nu 
creează dependență, nu are efecte secundare.

Trussa termometru digital 
Este un dispozitiv medical pentru măsurarea rapidă a temperaturii 

corpului uman. Are avertizare 
sonoră și este ușor de folosit, 
fiind prevăzut cu capăt flexibil. 

Béres Vitamina C Retard 
600 mg + Zn, 30 cpr.
Contribuie la funcționarea normală a sistemului 
imunitar și la protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ.

25%
REDUCERE

33%
REDUCERE

Dr. Hart Diab Skin Care,  
50 ml 
Este un produs destinat îngrijirii zilnice a pielii 
afectate de diverși factori externi: hidratează 
pielea și stimulează regenerarea celulară.

31%
REDUCERE

33%
REDUCERE

20%
REDUCERE

25%
REDUCERE

Dr. Hart Complex crampe 
musculare și cârcei, 60 cpr. 
Conține o combinație optimă de vitamine 
și minerale. Susține funcționarea normală a 
mușchilor și împiedică apariția cârceilor.

BiSeptol Spray cu albastru  
de metilen, 20 ml
BiSeptol spray cu propolis, albastru de metilen și 
argint coloidal contribuie la menținerea sănătații 
cavității bucale și a căilor respiratorii.
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  Sudoku de la pagina 46

  Integrama de la pagina 48

Promoție valabilă în perioada 01.03.2022 - 31.05.2022, în limita stocurilor disponibile, 
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea prezentată pe 
cupon se aplică la prețul produsului din farmacie. Reducerea nu se cumulează cu 
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs este un supliment 
alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea 
cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări 
neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

Farmacie

Farmacie

Farmacie

Farmacie

Promoție valabilă în perioada 01.03.2022 - 31.05.2022, în limita stocurilor disponibile, 
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea prezentată pe 
cupon se aplică la prețul produsului din farmacie. Reducerea nu se cumulează cu 
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. 

Promoție valabilă în perioada 01.03.2022 - 31.05.2022, în limita stocurilor disponibile, 
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea prezentată pe 
cupon se aplică la prețul produsului din farmacie. Reducerea nu se cumulează cu 
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs este un supliment 
alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea 
cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări 
neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

Promoție valabilă în perioada 01.03.2022 - 31.05.2022, în limita stocurilor 
disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea 
nu se cumulează cu beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest 
produs este dispozitiv medical, citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe 
ambalaj. 

Farmacie

Farmacie
Promoție valabilă în perioada 01.03.2022 - 31.05.2022, în limita stocurilor disponibile, 
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea prezentată pe 
cupon se aplică la prețul produsului din farmacie. Reducerea nu se cumulează cu 
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs este un supliment 
alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea 
cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări 
neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

Promoție valabilă în perioada 01.03.2022 - 31.05.2022, în limita stocurilor disponibile, 
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea prezentată pe 
cupon se aplică la prețul produsului din farmacie. Reducerea nu se cumulează cu 
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs este un supliment 
alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Se recomandă citirea 
cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări 
neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

Răspunsuri 
corecte pentru 
sudoku și 
integramă






