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Cum prevenim  
și tratăm insolația?

Factorii declanșatori ai acestei afecțiuni pot fi expunerea prelungită la 
soare fără a purta o pălărie sau o șapcă pe cap, activitate fizică intensă la 
soare, deshidratarea, purtarea unor haine neadecvate (în culori închise).
Dintre cele mai comune simptome ale acestei afecțiuni amintim: durerile 
de cap, temperatura mare (până la 40 grade Celsius) amețelile, incoerența 
în vorbire, starea de leșin, fotofobia, greața, vărsăturile, frisoanele, dificul-
tățile în respirație, ritmul cardiac alert, extremitățile reci (mâini, picioare).

Ce este de făcut în cazul în care insolația s-a instalat?
Tratamentul constă în luarea de urgență a unor măsuri pentru scăderea 
temperaturii (comprese reci pe frunte și pe corp, gheață aplicată sub axile), 
administrarea antitermicelor, restabilirea hidratării, cel puțin unul-doi litri 
de lichide (inclusiv suplimentarea cu săruri minerale), masarea mâinilor 
și tălpilor pentru stimularea circulației sangvine. Se recomandă evitarea 
expunerii la soare și o bună hidratare câteva săptămâni după recuperare.

Ce putem face pentru a preveni insolația?
Cu siguranță este mai bine să previi decât să tratezi. Sunt măsuri simple 
și eficiente pe care le putem lua pentru a fi feriți de astfel de incidente în 
timpul verii. În primul rând evită plimbările pe afară în zilele caniculare, între 
orele 12 și 18. Poartă haine lejere, din bumbac sau in, în culori deschise și 
poartă mereu pe cap o pălărie, șapcă, bandană. Folosește creme cu factor 
de protecție minimum 30. Bea multă apă pentru a împiedica deshidratarea. 
Nu consuma băuturi care accelerează deshidratarea (cafea, alcool). Evită 
antrenamentele fizice în aer liber în timpul zilei, poți face mișcare dimineața 

sau seara.

Sezonul estival vine „la pachet” și cu o serie de 
neplăceri legate de sănătate. Una dintre acestea 
este insolația. Iată ce este de făcut pentru a o evita.
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Farmacistul Dr.Max  
ne spune cum ne putem 
proteja de soare pentru  
a avea o vară fără probleme

Vara petrecem mai mult timp în aer liber, în parc, la mare, la munte. 
Unul dintre cunoscutele beneficii ale soarelui este formarea vitaminei D 
care susține sistemul imunitar, sănătatea oaselor și creșterea producției 
de endorfine, ele stimulând starea de bine a organismului. Expunerea 
necorespunzătoare la soare are și efecte negative precum îmbătrânirea 
prematură a pielii, alergia solară sau arsura.
Alergia solară este o sensibilitate a pielii care se manifestă imediat 
sau la una-două zile de la expunerea la soare. Pot apărea simptome 
precum prurit, dureri de cap, greață, frisoane și vărsături. Sunt mai 
predispuse la aceste manifestări femeile tinere cu pielea deschisă la 
culoare. Majoritatea alergiilor solare se manifestă la persoanele care 
se expun direct în soarele puternic al verii fără să-și protejeze pielea cu 
factor SPF.

Cum se manifestă alergia solară?
Pielea pacienților cu alergie solară se înroșește foarte tare și este 
însoțită de erupții cutanate. Uneori senzația de mâncărime intensă este 
însoțită și de vezicule. Pot apărea mici umflături care se pot transforma 
în pete sau răni. De asemenea, apar cruste și pielea se poate 
descuama. 
Erupția se manifestă pe zonele de piele expuse la soare în aproximativ 
două ore. Fața nu este afectată, deoarece este expusă la soare tot anul. 
Primele raze ale soarelui nu vor afecta tenul ca pe celelalte zone ale 
corpului care sunt acoperite de haine în timpul primăverii.

Cele mai predispuse zone sunt decolteul, palmele și părțile 
exterioare ale brațelor și gambelor.

Farmacist
Mihaela Nica

 Doamna Marinescu întreabă:   

Ce produse ar trebui să am în trusa de vacanță pentru 
a preveni alergiile solare și insolațiile?
• Antialergice cu administrare orală sau locală pentru a ameliora 
mâncărimea. În cazul antihistaminicelor cu administrare orală, unele 
dintre ele provoacă somnolență. De aceea, fiți prudent în cazul în care 
conduceți autovehicule.
• Produs SPF cu protecție cât mai mare și filtre UVA și UVB. În cazul 
unei expuneri prelungite la soare reaplicați crema la fiecare două ore. 
Dacă petreceți mult timp în apa mării, riscul de a suferi arsuri solare 
este mai mare. Este bine să aplicați o cremă rezistentă la apă, atunci 
când doriți să înotați. 
• Produsul after sun este necesar a fi aplicat după duș, în urma fiecărei 
expuneri la soare, chiar dacă ați folosit factor de protecție. El protejează 
împotriva fotoîmbătrânirii pielii corpului, emoliază, reface și protejează 
pielea împotriva temperaturii excesive.
• Se recomandă aplicarea de loțiuni calmante pe bază de aloe, sulfină, 
gălbenele.
• Se încurajează aplicarea de loțiuni hidratante pentru a preveni 
pielea uscată și cu aspect solzos.
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• În locul deodorantului clasic care poate irita pielea, folosiți deodoran-
tele pe bază de piatră de alaun înainte de a vă expune la soare. 
• Întrebați medicul sau farmacistul dacă medicamentele sau 
suplimentele pe care le administrați au risc fotosensibilizant.
• Pielea copiilor este mult mai sensibilă decât a adulților. Nu expuneți 
copiii sub un an la soare. Protecția copiilor și bebelușilor se realizează 
cu filtre minerale și cu SPF 50+. 
• Folosiți creme cu SPF ridicat, rezistente la apă, cu spectru UVA și 
UVB, aplicate cu 30 minute înainte de expunere. Repetați aplicarea 
la fiecare două ore (mai ales pe zonele cu risc înalt de arsuri precum 
nasul, urechile, buzele, diferite semne ale pielii, alunițe, cicatrici).
• Folosiți produse de protecție solară dermatocosmetice pe care le 
găsiți în farmacii. 
• După expunere se recomandă aplicarea produselor after-sun care 
refac pielea agresată de razele soarelui. Dacă apar arsuri sau alergii 
solare evitați expunerea la soare până la vindecare. 
• Băile reci sau aplicarea unor comprese cu 
apă rece pe zonele arse pot contribui la 
diminuarea disconfortului.
• Consumați alimente care conțin 
antioxidanți. O alimentație bogată în 
vitamina E, calciu, zinc, beta-caroten, 
acid folic și omega 3 previne apariția 
alergiilor solare.
• Hidratarea are un rol esențial, 
consumați cât mai multe 
lichide.
• Reduceți consumul de 
băuturi care deshidratează: 
cafea, ceai negru, alcool.

 Doamna Ionescu întreabă:   

Vreau să merg la mare cu nepoțeii mei. Cum aș putea 
preveni insolațiile și alergiile solare?
• Vă recomand să folosiți îmbrăcăminte adecvată (fibre naturale sau 
fibre certificate cu protecție UV), ochelari cu filtru UV, pălării cu boruri 
largi pentru protecția ochilor, urechilor, feței și gâtului. Copiii ar trebui 
să aibă întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată: tricouri cu 
mâneci lungi, pălărie, ochelari de soare.
• Se va evita expunerea la soare în intervalul orar 11-15. 

Când mergem la medic?
Este indicat să faceți un consult medical dermatologic dacă manifestați 
o formă severă de erupție (porțiuni de piele cu sângerări, pete roșii 
ieșite în relief, plăgi). Nu zgâriați erupția pentru a preveni eventualele 
infectări. Este important să-i spunem medicului toate simptomele, 
inclusiv cele care nu ni se par foarte relevante, chiar și modificările 
apărute în stilulul de viață sau medicamentele, suplimentele pe care le 
administrăm. În urma examenului clinic, anamnezei și a unor investigații 
suplimentare, medicul vă poate recomanda tratamentul corespunzător.
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Cui îi este frică de hipertensiunea 
arterială?

Astfel încât un procent impresionant de hipertensivi ori nu știu că au 
această afecțiune, ori nu urmează indicațiile date de medic pentru stil de 
viață echilibrat și medicație antihipertensivă, astfel încât valorile acestora 
tensionale nu sunt sub control. 
Nu e de mirare că cel puțin o cincime dintre hipertensivii din România nu 
știu că au valori tensionale crescute. Fără dureri și probleme de sănătate 
deranjante, românul nu se duce la medic din proprie inițiativă. Dar având 
hipertensiune, aceste persoane pot deja să aibă complicații ale acesteia 
fără ca măcar să știe și să ia măsuri. Din păcate și dintre pacienții care 
descoperă că au hipertensiune numai 70-75% urmează un tratament. 
Dintre cei care urmează tratament doar un procent mic este corect 

controlat, adică tratamentul își atinge ținta iar valorile tensiunii sunt în 
țintele stabilite dorite.

Hipertensiunea arterială (HTA) este o afecțiune care nu doare, nu 
deranjează și, de foarte multe ori, nici măcar nu se simte!
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Aproape jumătate din adulții din România au hipertensiune, 
mult și îngrijorător, mai ales că doar circa o treime din pacienții 
hipertensivi aveau valorile tensionale optim controlate în cadrul 
unei analize derulate în 2016. 

Toți se expun riscului de moarte prematură cauzat de urmări severe –  
accident vascular cerebral, infarct de miocard, insuficiență cardiacă, 
insuficiență renală, etc. Toate acestea în condițiile în care hipertensiunea 
arterială se numără printre acele afecțiuni cu urmări severe ce poate 
fi diagnosticată foarte ușor, la îndemâna oricui, și ținută sub control cu 
tratament. Este un exemplu de intervenție minoră de sănătate publică dar 
cu rezultate seminificative. Condiția: un pacient informat și implicat.

Să înțelegem cum apare hipertensiunea
Ce se întâmplă de fapt în organism atunci când dezvoltăm hipertensiune 
arterială? Și de ce nu simțim? Sau de ce nu ne simțim bine uneori, la 
început, atunci când începem tratamentul antihipertensiv prescris de 
medic? Și, mai ales, de ce este periculoasă? Acestea sunt întrebările 
ale căror răspunsuri ne vor ajuta să înțelegem cu adevărat importanța 
prevenției în cazul acestei afecțiuni care nu ne doare.
Hipertensiunea arterială reprezintă valori anormal crescute ale presiunii 
arteriale, adică a forței pe care o exercită sângele asupra pereților 
arteriali. Sângele este pompat regulat în artere de către inimă, care, la 
rândul ei, dezvoltă o anumită presiune pentru a reuși să trimită sângele 
în tot arborele arterial, ajungând astfel la toate organele. Dacă la 95% 
din persoane nu se poate identifica o cauză anume a hipertensiunii, în 
celelalte cazuri avem de-a face cu hipertensiune arterială secundară, iar 
depistarea acestor forme este importantă deoarece o parte dintre ele se 
pot vindeca cu tratament corespunzător. 

Cel mai important aspect este menținerea sub control a valorilor 
tensionale, în special în cele 95% din cazuri când nu poate fi 

identificată o cauză ce, odată tratată, ar putea elimina și 
prezența hipertensiunii. 

Hipertensiunea arterială este adesea numită „ucigașul tăcut” deoarece 
nu prezintă simptome precoce și, în același timp, este cel mai semnificativ 
factor de risc pentru ateroscleroză. De obicei simțim semne sau simptome 
numai după ce a apărut deja leziuni semnificative la nivelul inimii și 
arterelor. Creșterea presiunii în arterele organismului suprasolicită 
munca inimii. Într-o primă etapă, inima se adaptează la valorile mari 
de presiune prin îngroșarea pereților săi. În timp, mușchiul cardiac 
obosește și capacitatea de contracție a inimii scade, instalându-se astfel 
insuficiența cardiacă. Daunele cauzate de hipertensiune arterială nu 
apar imediat, ci în timp. Inima, creierul, se adaptează valorilor tensionale 
înalte iar atunci când este instituit tratamentul antihipertensiv se poate ca 
scăderea valorilor, aducerea lor spre normal, să fie percepută de creier 
drept o scădere periculoasă. Este foarte important să nu întrerupem 
medicația, să comunicăm cu medicul cardiolog și să înțelegem că 
obiectivul tratamentului este de a ține valorile tensionale sub control. 
Dacă aceste valori sunt în ținta stabilită este un motiv de bucurie și 
nicidecum un moment în care să decidem să întrerupem tratamentul. 
Vom pierde astfel efectul pozitiv obținut. Mai rău, o oprire bruscă 

Deoarece HTA 
este frecvent 
asimptomatică, 
singura modalitate 
de a o depista 
este aceea de a vă 
măsura periodic 
tensiunea arterială. 



a medicației hipertensive poate aduce o reacție de tsunami, o creștere 
bruscă a valorilor tensionale. În astfel de situații apar de obicei accidentele 
vasculare cerebrale hemoragice.

Legătura dintre hipertensiune și stres
Hipertensiunea îmbătrânește accelerat arterele și inima, iar faptul că 
evenimentele severe sunt de multe ori primele simptome o face și mai 
periculoasă! Multă lume nu cunoaște faptul că această afecțiune nu mai 
este o afecțiune predominant a vârstnicului și avem persoane peste 40 
de ani care ignoră importanța măsurării tensiunii arteriale, importanța 
adoptării unui stil de viață activ și a unei diete sănătoase, dar mai ales a 
urmării și respectării întocmai a tratamentului antihipertensiv atunci când 
acesta este prescris de medic. 
Tinerii din ziua de azi sunt extrem de stresați, obosiți, suprasolicitați fizic 
și intelectual, iar stresul poate produce o stare de tensiune și o reacție 
de alarmă a organismului. Iar stresul cronic poate avea efecte negative 
asupra inimii și vaseleor de sânge. Dacă sunteți mereu stresați, dar nu v-ați 
măsurat încă tensiunea arterială, este timpul s-o faceți.  
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 Din meniul zilnic se elimină: 
• prăjelile, care se pot înlocui cu 
metode de gătit mai sănătoase, 
cum ar fi la cuptor. Cartofii sunt 
delicioși tăiați și preparați în tavă 
sau copți întregi, la fel și carnea, 
ce se poate marina în prealabil 
și apoi se introduce în cuptor; 
• sarea și zahărul în exces. 
Papilele oricui se pot obișnui cu 
mai puțin, dacă scădem treptat 

cantitatea.

Dieta în afecțiunile 
cardiovasculare

Dacă ați primit un diagnostic de natură cardiovasculară, probabil vi s-a 
recomandat, pe lângă un tratament medicamentos, mișcare adecvată și o 
alimentație care să reducă riscul de accident vascular sau atac de cord.
Întrucât problemele cardiovasculare sunt cauzate de depunerile de 
grăsime în pereții vaselor de sânge, evitați orice aliment care produce un 
nivel dezechilibrat de colesterol în organism. Dieta pe care este bine să o 
adoptați are rolul de a hrăni corespunzător corpul, dar și de a-l aduce la o 
greutate adecvată.

Ce mâncăm atunci când avem probleme cu inima și vasele de sânge?

 Iată și ce punem în schimb: 
• carne macră, fără grăsime: curcan, 
pui, vită, la grătar sau cuptor.
• pește și fructe de mare, fierte sau 
la grătar.
• orez, cușcuș, quinoa.
• legume și frunze verzi, crude sau 
la abur.
• fructe de sezon, crude sau compot.
• semințe și nuci, crude sau coapte.
• ouă organice, 2-3 pe săptămână.
• ulei de măsline, crud și nu prăjit.

Maria Martac,  biolog, consultant  
în nutriție, health coach
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Circulația sangvină deficitară

Prin artere este transportat sânge bogat în oxigen și nutrienți, de la inimă 
către tot corpul, inclusiv către creier. O slabă circulație a acestui sânge 
oxigenat poate cauza mai multe probleme de sănătate, acesta fiind 
motivul pentru care este necesară îmbunătățirea ei. 
Există multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți circulația 
sângelui în picioare. Puteți începe prin a face schimbări în stilul de viață, 
ceea ce va reduce semnificativ factorii de risc ai unei circulații deficitare. 
Iată câteva sfaturi utile pentru a îmbunătăți circulația periferică:

Circulația de la nivelul picioarelor se consideră că este deficitară  
atunci când la fluxul sangvin scade din cauza unui blocaj în artere. 

Faceți 
exerciții fizice 
regulate. 
Chiar și 
o simplă 
plimbare 
poate face o 
mare diferență 
în ceea ce 
privește 
sănătatea.

Renunțati la 
fumat. 
Fumatul 
favorizează 
depunerile 
de grăsimi 
pe pereții 
arterelor, ceea 
ce duce la 
îngustarea 
vaselor de 
sânge.

Adoptați 
o dietă 
sănătoasă.  
O dietă cu 
fructe și 
legume este 
importantă 
pentru a 
îmbunătăți 
circulația. Și 
hidratarea 
este esențială!

Stați cu 
picioarele 
ridicate.  
Stați întinși 
cu picioarele 
pe o pernă 
(acestea să 
fie mai sus de 
nivelul inimii), 
cel puțin 20 
de minute în 
fiecare zi. 

Purtați ciorapi 
compresivi.
Veți rezolva 
aspectul 
picioarelor 
umflate și 
veți reduce 
totodată și 
riscul formării 
cheagurilor de 
sânge.

Dr. Diana Enăchescu, medic specialist medicină de familie
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Ai grijă de pielea uscată

Căldura este unul dintre factorii care provoacă uscarea 
epidermei. Mâinile și fața sunt cele mai afectate, însă și 
pe restul corpului se poate constata o peliculă albicioasă, 
în special pe picioare și brațe, ce lasă, de obicei, urme pe 
haine. Putem ajuta refacerea epidermei prin metode care 
acționează integral (pe toată suprafața), iar acestea sunt: 

• hidratarea – se crește consumul de apă cu unul-două 
pahare în plus față de cantitatea obișnuită și se adaugă 
puțină zeamă de lămâie, care ajută rinichii să proceseze 
lichidul mai bine. Fructele și legumele, ceaiul de plante, 
supele și ciorbele clare ajută, în timp ce cafeaua,  
ceaiul negru și alcoolul deshidratează organismul.

• exfolierea – se realizează un periaj uscat pornind de 
la picioare și apoi de la cap spre rinichi, o tehnică ce 
activează circulația sângelui și a limfei și îndepărtează 
celulele moarte de pe epidermă. La duș se folosește  
un produs exfoliant cu o textură granulată și grunjoasă.

Se acționează și cu produse hrănitoare țintite pe fiecare 
zonă, dat fiind că unele zone sunt mai fine și mai sensibile 
decât altele. Utilizați întotdeauna un produs cosmetic de 
exfoliere sau de hidratare pentru partea 
de corp potrivită. Iar în privința cremelor 
anti-uscăciune, verificați să conțină 
una dintre următoarele substanțe: 
glicerină, lanolină, pantenol,  
acid hialuronic, ulei de shea, ulei  

de cocos.

Iată câteva măsuri pentru a avea o piele mai moale și elastică.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie.
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Spray pentru 
picioare și 
pantofi ce oferă 
protecție împotriva 
mirosurilor 
neplăcute ale 
picioarelor. 
Mentolul oferă  
o senzație de 
prospețime.

Contribuie la funcționarea normală 
a tractului urinar inferior, reducând 
manifestările neplăcute.

Produs sub formă de jeleuri 
gumate cu aromă de fructe. 
Conține magneziu și vitamine,  
ce susțin sistemul imunitar.

Pastă de dinți 
inovatoare care 
ajută la prevenirea 
iritației gingiilor, 
reducând riscul 
de carii și boli 
parodontale.  
Fortifică, 
regenerează  
și ajută la calmarea  
gingiilor iritate.

Dr.Max Calcium D,  
60 comprimate

Dr.Max Menoa,  
60 capsule

Dr.Max Cranberries & 
D-Mannose Premium,  
10 comprimate filmate

Dr.Max Kids Gummies 
Magnesium B6, 40 jeleuri

Dr.Max Multivitamin  
Generation 50+,  

30 comprimate filmate

Supliment alimentar care 
contribuie la menținerea sănătății 
sistemului osos și a dinților.

Contribuie la calmarea 
simptomelor ce apar la femeile 
aflate în perioada de menopauză. 

Acest unguent 
este potrivit pentru 
îngrijirea pielii 
uscate și crăpate. 
Previne micile iritații 
ale pielii și îngrijește 
mameloanele 
femeilor care 
alăptează. 

Este un supliment alimentar 
special conceput pentru adulții cu 
vârsta de peste 50 ani. Conține  
13 vitamine și 10 minerale.

Dr.Max Foot&Shoe  
spray, 150 ml 

Dr.Max Unguent cu 
pantotenat de calciu,  

30 ml

Dr.Max PRO32 Pastă de  
dinți Intensiv, 75 ml

Descoperă noutățile din portofoliul  
de produse Dr.Max

În farmaciile Dr.Max vei găsi întotdeauna soluţii eficiente 
pentru situaţii neplăcute care apar în timpul verii. 
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Cele mai cunoscute simptome ale unei înțepături sau mușcături sunt 
durerea localizată sau pruritul (mâncărimea), roșeața tegumentului, 
edemul, uneori senzația de arsură locală și parestezia (amorțeala), 
simptome care pot persista de la câteva ore la câteva zile. Trebuie avut 
în vedere faptul că aceste reacții pot fi locale (minore și extinse), dar 
și generale și că anafilaxia care poate sa apara este o reacție alergică 
amenințătoare de viață, care necesită tratament de urgență. Din fericire, 
însă, anafilaxia ca urmare a înțepăturii sau mușcăturii unei insecte este 
foarte rară.
O altă problemă pe care o pot crea înțepăturile de insecte este riscul de 
transmitere a unor boli, ceea ce pentru medici reprezintă o provocare, în 

special dacă debutul simptomelor are loc la mult timp după ce a avut 
loc „sângerosul” eveniment.

Alergiile provocate de mușcăturile 
sau înțepăturile de insecte

Vara are părțile ei bune și frumoase, dar și un inconvenient: 
înțepăturile și mușcăturile de insecte. Și chiar dacă rareori este nevoie 
de intervenție medicală, pentru că reacțiile cutanate cauzate de 
acestea pot fi îngrijite acasă, totuși nu sunt deloc plăcute. 

Dr. Alina Ghidion, medic specialist medicină de familie
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De la țânțari, albine, viespi, păianjeni și purici și până la căpușe, toate 
acestea, în momentul înțepăturii sau mușcăturii eliberează substanțe 
necunoscute pentru organismul uman. Ca urmare, acesta „răspunde” prin 
sistemul său imunitar, care eliberează histamină și își trimite... „soldații”, 
respectiv celulele albe din sânge, în zona mușcată. Această histamină este 
cea care provoacă mâncărimile și inflamația zonei înțepate sau mușcate. 
Iată principalele tipuri de mușcături, în funcție de insecta care „atacă”, și 
care sunt reacțiile care ar trebui să te îngrijoreze. Nu toate reacțiile sunt 
periculoase și nu toate necesită îngrijire de specialitate.

Mușcătura de țânțar
Cele mai comune și mai enervante, mușcăturile de țânțari 
arată la început ca niște mici umflături și sunt moi. Pentru 

că mâncărimile apar aproape instantaneu, scărpinarea determină o 
întărire a zonei și o colorare a acesteia într-o nuanță roșiatică. Reacția 
post mușcătură de țânțar este mai severă la copii decât la adulți. Așa 
că, în cazul în care reacția alergică la mușcătura acestei insecte este 
una puternică și lucrurile se agravează pe măsura trecerii timpului, 
vizita la medicul pediatru este binevenită. Pentru a evita pe viitor astfel 
de incidente, folosirea unor produse speciale care să protejeze de 
mușcăturile țânțarilor atunci când vă aflați în special în spații deschise, este 
o opțiune excelentă.

Mușcătura de păianjen
Pentru că în țara nostră nu există multe specii de păianjeni 
veninoși, mușcăturile acestor insecte sunt inofensive dar, 

desigur, neplăcute. Ca manifestare, la locul mușcăturii apare o 
inflamație mică, urmată de mâncărimi și, în unele cazuri, de înroșirea 
zonei. Aceste reacții dispar de la sine în câteva ore.

Înțepătura de albină sau viespe
Înțepăturile acestor insecte nu mai sunt chiar atât de inofensive 
precum ale celorlalte, anterior menționate, pentru că acele 

acestora conțin o substanță otrăvitoare (venin). O reacție ușoară se 

soldează cu umflarea și înroșirea zonei și cu durere ușoară care poate 
persista câteva ore. În cazul unei reacții moderate zona se inflamează mai 
accentuat și poate persista până la zece zile. În cazurile severe, de la o 
umflătură ușoară se ajunge la alergii grave cum este anafilaxia, însă astfel 
de situații sunt destul de rare.

Mușcătura de purice
Contactul cu animale care nu sunt deparazitate poate face 
posibil un astfel de incident. Mușcătura de purice nu transmite 

boli, doar provoacă inflamații ușoare și mâncărimi ale pielii.

Mușcătura de căpușă
Iată o insectă periculoasă, pentru că aceasta odată ce s-a prins 
în pielea victimei sale (fie că este om sau animal) va rămâne 

acolo pentru mai mult timp. Dar, spre deosebire de înțepătura de țânțar, 
albină sau viespe, nu vei simți în mod distinct momentul în care ea a 
mușcat și s-a atașat, în cele mai multe cazuri fiind descoperită întâmplător. 
Prinsă în piele, căpușa se simte la atingerea cu mâna ca o mică umflătură 
și de multe ori este confundată cu o aluniță. Extragerea ei se va face cu 
mare atenție, trăgând-o de cap (care este adânc înfipt în piele), nu de corp. 
Folosește o pensetă, trage ferm și constant, până când o extragi din piele. 
Nu întoarce și nu roti căpușa într-o parte sau alta. Dacă o parte din căpușă 
rămâne în piele, nu te îngrijora pentru că la un moment dat va ieși singură. 
Spală-te cu apă și săpun pe mâini, spală locul în care a intrat căpușa, apoi 
tamponează locul cu alcool. În general, căpușele nu transmit microbi, 
deci sunt inofensive. Unele specii, însă, pot fi purtătoare de germeni care 
cauzează boli precum boala Lyme sau febra Rocky Mountain. Simptomele 
care apar ca urmare a mușcăturii unei astfel de căpușe includ apariția unei 
erupții sub forma unui inel roșu denivelat în jurul unei erupții roșii care se 
extinde și care seamănă cu un ochi de taur (boala Lyme), puncte roșii pe 
glezne și la încheieturi (febra Rocky Mountain) și simptome asemănătoare 
gripei (febră, oboseală, vărsături, dureri de cap, de mușchi și de genunchi). 
În orice astfel de situație consultul unui medic este absolut necesar.
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Protecție solară

Știm foarte bine că razele UVA și UVB dețin un rol important în producția 
vitală de vitamina D din corpul uman, însă expunerea mai îndelungată 
la soare vara poate produce o serie de neplăceri, unele dintre ele chiar 
grave. Iată câteva dintre măsurile de prevenție pe care le poți lua: 
∙ Aplică produse de protecție. Fie că stai la plajă, fie că ești la munte sau la 
picnic, trebuie să alegi produsul potrivit. Dacă pigmentul tău de piele este 
unul deschis în mod natural și te afli la primele expuneri la soare, optează 
pentru factorul 40 și peste. Dacă pigmentul natural este, în schimb, mai 
măsliniu, factorul 20 și 30 este o alegere bună. Cât despre factorul mai 
mic de 20, acestea se pot utiliza în siguranță numai după ce pielea este 
deja bronzată și reactivitatea la soare s-a temperat gradual. Produsele 
de protecție solară trebuie aplicate cu minimum 15 minute înainte de 
expunerea la soare și reaplicate frecvent, în special după ieșirea din apă.
∙ Protecția ochilor și buzelor. Pentru sănătatea ochilor, poartă ochelari de 
soare! Aceștia trebuie să aibă protecție față de razele ultraviolete și lentile 
care să ofere o imagine clară, nedistorsionată. Folosește balsam de buze 
cu factor de protecție ori de câte ori ieși din casă, chiar dacă aplici ruj.
∙ Nu neglija părul! În timpul sezonului cald, nu numai pielea, ci și părul 
este expus unei cantități mai mari de raze UV. De aceea, structura firului 

de păr este afectată, mai ales că intervin și alți 
factori (vântul, apa sărată, clorul din piscine). 
Părul se usucă, devine mai poros, iar culoarea 
se mătuiește. Folosește un produs cu rol de 
protecție. Sunt recomandate produsele ce 
conțin filtre împotriva razelor UVA și UVB, dar 
și ingrediente cu rol de hrănire a firului.  

Specialiștii Dr.Max îți dezvăluie cum te poți 
proteja vara aceasta pentru a avea o piele cu un 
bronz sănătos și a-ți face stocul de vitamina D  
fără efectele nedorite ale expunerii la soare: 
arsuri solare, iritații, insolații și alți demoni.
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Ruptura musculară 
rezolvată cu ajutorul 
kinetoterapiei

Rupturile musculare sunt consecința unui efort prea intens, incident 
care survine cel mai adesea la sportivii insuficient antrenați. 

Nu numai antrenamentele de intensitate mare cauzează rupturi musculare. 
Ele pot să apară și spontan, ca rezultat al unei contracții puternice chiar 
dacă activitatea a fost una normală, și asta din cauza faptului că respectivul 
mușchi este epuizat sau suprasolicitat. Se poate întâmpla atunci când 
alunecați sau șchiopătați pe un singur picior, când săriți, alergați sau ridicați 
greutăți. Aceste rupturi pot fi provocate și prin lovituri directe.
Simptomele sunt: durerea spontană, durerea resimțită ca o arsură intensă, 
durerea la atingere, umflăturile, vânătăile și apariția de hematoame. În 
cazul rupturii musculare de gradul 1 sau 2 se poate aplica tratament de 
recuperare, dar în cazul leziunilor totale tratamentul este chirurgical.
Kinetoterapia urmărește refacerea forței și rezistenței musculare și 
îmbunătățirea amplitudinii de mișcare prin intermediul exercițiilor fizice. 
Se fac exerciții fizice de mobilizare, de relaxare și de rezistență (pe placa 
de echilibru, diagonalele Kabbat, stepper, bicicletă, scripete, spalier), toate 

pentru a îmbunătăți starea pacientului.

În primă fază, scopul tratamentu-
lui este de a reduce inflamația și 
durerea. În primele 24-48 de ore 
este recomandată formula RICE:
R – rest (repaus) = reducerea sau 
oprirea activităților sportive sau 
casnice. Uneori se recomandă 
chiar repausul la pat.
I – ice (gheață) = comprese cu 
gheață, de  4-8 ori pe zi, în  
reprize de 20 de minute.
C – compression (compresie) = 
menținerea unei presiuni  
constante cu ajutorul fașei  
elastice pe zona afectată.
E – elevation (ridicare) =  
ridicarea membrului afectat de 
la planul orizontal, pe o pernă, 
deasupra nivelului inimii.
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Recuperarea medicală 
a platfusului la copii

Platfusul (piciorul plat) este o afecțiune în care întreaga talpă a 
piciorului atinge solul. Această afecțiune este destul de frecventă la 
copii pentru că oasele și articulațiile lor sunt încă extrem de flexibile. 
Majoritatea copiilor se vindecă până la vârsta de șase ani.

Tratamentul depinde mult de ceea ce a cauzat picioarele plate ale 
copilului. Dacă are fie un tendon a lui Ahile strâns, fie un picior rigid, el 
nu va avea nevoie de tratament. Picioarele plate pediatrice pot fi, de 
asemenea, un simptom al picioarelor nealiniate. Netratat, acest lucru 
poate duce la o multitudine de alte simptome – picioare plate, monturi ori 
degete-ciocan, dureri de picioare, de spate, de genunchi sau de șold.
Dacă starea copilului este simptomatică și necesită tratament, există 
diferite opțiuni nechirurgicale disponibile, precum:
♦ medicamente care să gestioneze disconfortul.
♦ modificarea nivelului de activitate – poate fi necesară o scădere 
temporară a activităților care provoacă dureri de picioare. Se vor evita 
perioadele prelungite de stat în picioare sau de mers.
♦ o orteză personalizată montată în încălțămintea copilului.
♦ terapie fizică – podologul poate recomanda și supraveghea efectuarea 
de exerciții speciale de întindere.
♦ încălțăminte adecvată recomantată de podolog. 
Deși majoritatea cazurilor nu necesită tratament, unele sunt destul de 

severe pentru a se impune o intervenție chirurgicală. 

ATENȚIE! 
Nu încercați să 

remediați platfusul  
fără a avea sfatul  

unui specialist 
(podolog)!
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Când vine vorba despre înaintarea în vârstă, doamnele sunt speriate de 
îmbătrânirea tenului. Totuși, acesta este un proces natural și ar trebui să 
îmbrățișăm naturalețea și frumusețea oricărei vârste. Un ten matur care 
păstrează semnele trecerii timpului poate arăta minunat atâta vreme cât ne 
preocupăm de starea lui de bine. Iată ce putem face pentru a avea o piele 
strălucitoare și la vârsta maturității.

Ghid de îngrijire 
a tenului matur
Nimeni nu apreciază îmbătrânirea, 
deși este un privilegiu pe care 
nu toți și-l permit. Toată lumea 
declară război îmbătrânirii, noi 
îți propunem să faci pace cu ea. 
Acesta este secretul unui chip 
frumos și senin.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie.

✔Expunere moderată la soare. 
Se știe că factorul numărul unu 
responsabil de îmbătrânirea 
prematură a pielii este soarele. 
El accelerează apariția ridurilor și 
reduce nivelul de hidratare naturală 
a pielii. De aceea este recomandat 
ca expunerea la soare să se facă cu 
moderație, să se evite intervalul orar 
11-17 și, dacă ieșim totuși afară, să 
aplicăm cu cel puțin 20 minute înainte 
creme de față cu factor de protecție 
ridicat. Nu uităm să purtăm și ochelari 

de soare cu filtru UVA și UBV.

✔Hidratare, hidratare, 
hidratare! Odată cu 
trecerea timpului pielea 
își pierde din elasticitate, 
devine mai subțire și mai 
uscată. Este nevoie să 
ne hidratăm cât mai mult 
(cel puțin 1,5-2 l de lichide 
pe zi) și să folosim creme 
intens hidratante pentru 
piele (cu ingrediente active 
de tipul acidului hialuronic, 
vitaminele A și E, coenzima 
Q10 etc.).
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de placă bacteriană sau, în timp, la demineralizarea unor porțiuni a 
smalțului dentar, ambele cauze pentru apariția cariilor dentare și, implicit a 
senzației de durere la nivelul dinților sau al gingiilor.
De cele mai multe ori, pacienții apelează la auto-medicație atunci când 
au de-a face cu durerea. De aceea, medicul specialist va avea grijă 

întotdeauna să informeze pacienții 
asupra apariției durerii, dar și a 
modului de tratare a acesteia. El  
poate prescrie analgezice sau o 
conduită de urmat pentru înlăturarea 
durerii sau ambele. De cele mai 
multe ori, prescrierea analgezicelor 
este cea mai rapidă și eficientă 
metodă de calmare a durerii. Dar 
acestea au și efecte adverse și, 
uneori, suprimă senzația de durere 
doar temporar. Este de preferat 
abordarea altor metode sau a unora 
complementare. Unele studii au 
demonstrat că folosirea gumei de 

mestecat (fără zahăr) reduce durerea asociată tratamentului ortodontic și, 
implicit, diminuează cantitatea de analgezic necesară. Alte studii au arătat 
că un mod eficient de tratare a fost comunicarea medic-pacient, care a 
dus la creșterea nivelului de conștientizare din partea pacientului. 
„Senzația de durere asociată tratamentului ortodontic poate apărea la un 
procent important de pacienți, dar este întotdeauna în limite suportabile 
și gestionabilă, dacă pacientul ține cont de sfaturile și recomandările 
medicului specialist.”, a subliniat dr. Oltean.

Dr. Anca Oltean, medic primar ortodonție și ortopedie dento-facială, arată 
care sunt cauzele ortodontice care duc la apariția durerii și ce se poate 
face pentru a o ameliora. Cauza durerii resimțite la nivelul danturii poate 
fi deplasarea controlată a dinților în procesul de corectare a poziției 
acestora. Dinții se mișcă în mod natural în timpul procesului de dezvoltare 
a danturii. Această mișcare naturală poate fi perturbată de diverși factori, 
care contribuie la apariția unor anomalii în alinierea acestora pe arcul 
maxilarelor sau a ectopiilor (atunci când unul sau mai mulți dinți erup în alt 
loc sau poziție). Anomaliile și ectopiile în sine pot fi dureroase, pe lângă 
inestetice, fapt care determină pacientul să apeleze la medic. Montarea 
aparatelor și corecția anomaliilor sau a ectopiilor forțează dinții implicați în 
proces să revină la poziția dorită. Această forțare este cea care provoacă 
senzația de durere resimțită de pacient. Pe lângă acestea, nerespectarea 

regulilor stricte de igienă recomandate de medic duce la acumularea 

Ce facem cu durerile de dinți?

În mod obișnuit, oamenii asociază vizita la cabinetul medicului 
stomatolog cu durerea de dinți, afirmație valabilă și în cazul vizitei la 
cabinetul medicului specialist ortodont. Conform studiilor efectuate, 
durerea este experimentată de un procent cuprins între 70 și 95% 
dintre aceștia, manifestată cu preponderență la dinții anteriori. 
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„Un procent mai mic de 
pacienți folosește durerea 
resimțită ca motiv pentru 
oprirea tratamentului. Apariția 
durerii este influențată și 
de alți factori, cum ar fi: 
vârsta, sexul, sensibilitatea 
personală, anxietatea, stresul 
etc. Cu toate acestea, de 
cele mai multe ori, durerea 
resimțită este de scurtă durată 
și dispare în câteva zile”, a 
precizat medicul ortodont.

Dr. Anca Oltean, medic primar ortodonție și ortopedie dento-facială
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Cum ne ținem departe  
de infecțiile urinare? 

Cel mai evident simptom este o nevoie imperioasă de a urina, cu 
eliminarea unei cantități mici de urină însoțită de tenesme vezicale, 
urină modificată la culoare, durere sau senzație de arsură la urinare și 
sensibilitate în partea inferioară a abdomenului. Dacă simptomele persistă 
pot apărea și durere în partea inferioară a spatelui, febră, frison, greață 
sau vărsături. Infecțiile urinare sunt frecvente, afectează în special femeile 
(explicația fiind aceea că au o uretră mai scurtă decât bărbații, ceea ce 
permite bacteriilor să pătrundă mai ușor în tractul urinar).
Pentru a reduce cât mai mult riscul unei recidive, țineți cont de o serie de 
recomandări:

1Evitați constipația, deorece colonul este sursa principală de E. coli, 
bacteria care generează 90% dintre infecțiile de tract urinar. 

2 Consumați suficiente lichide, pentru că fluxul urinar are efect de 
spălare și elimină potențialele bacterii acumulate în tractul urinar.

3Evitați să amânați urinarea. Încercați să goliți complet vezica la 
trei-patru ore. Menținerea urinei în vezică favorizează multiplicarea 

bacteriilor.

4Urinați imediat după contactul sexual pentru a reduce riscul 
ascensionării bacteriilor în vezica urinară.

5Evitați produsele de igienă intimă cu pH acid, deoarece flora vaginală 
conține un tip de bacterii numite Lactobacili care mențin echilibrul 

florei vaginale ce poate fi perturbată de aceste produse.

6Luați probiotice – sunt microorganisme vii care pot favoriza 
multiplicarea bacteriilor intestinale bune, ceea ce vă protejează de 

infecțiile urinare. Probioticele se găsesc în alimente fermentate precum 
iaurt, chefir sau sub formă de suplimente alimentare.

Infecțiile urinare afectează cel mai adesea tractul 
urinar inferior, care include vezica urinară și uretra.

Șef lucrări Simona Hogaș, medic primar nefrologie
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Mă trezesc într-una din zile mai 
posomorâtă, deoarece nu aveam ce 
face. Toți prietenii mei erau ocupați: 
Bunătatea și Răutatea plecaseră la 
bunici, Furia și Calmul erau la meditații, 
Adevărul și Minciuna într-o vizită, iar 
restul erau la un curs de călărie. Din 
păcate n-am putut merge fiindcă eram 
răcită și aveam febră. Noroc că îmi 
luasem câteva medicamente de la o 
farmacie Dr. Max!
Am auzit telefonul bâzâind – primisem 
un mesaj de la Răbdare, care spunea 
așa: „Bună, Ruxandra, am auzit că ești 
bolnavă, așa că le-am trimis pe sora 
mea și pe fiica ei să te îngrijească. În jumătate de oră vor ajunge, sper să te 
faci bine cât mai repede posibil, pupici!”
Am intrat în panică deoarece casa mea era un dezastru total și nu aveam 
timp să fac curat până veneau ele. În plus, nici nu mă simțeam bine. „Păi, 
asta e, se mai întâmplă, le voi explica situația când vor ajunge”, mi-am spus 
în gând.
La sosirea lor, le-am întâmpinat cu mare căldură, la propriu și la figurat! Pe 
sora Răbdării o chema Hărnicia, iar pe fiica ei Lenea. Înainte să le explic 
situația, fără să mai aștepte, Hărnicia a început să facă ordine. Lenea, însă, 
s-a apucat să stea pe telefon.
– Dragă, hai și ajută-mă! Știi că mătușa ta ne-a dat o treabă de făcut, 
trebuie să o îndeplinim! spuse Hărnicia.
– Dar mă dor mâinile și picioarele, chiar nu pot! inventă Lenea o scuză.
– Măcar fii mai creativă! E a zecea oară când te rog să faci ceva și folosești 
scuza asta! Nu te mai cred! Haide, ajută-mă, te rog! i se adresă mama ei.

– Dar mi-e lene, mamă, nu înțelegi? De ce să muncesc, în loc să mă joc 
pe telefon? E mult mai amuzant!

Mi-era așa de rău, încât nu am mai putut auzi cearta și m-am îndreptat 
către camera mea. După câteva minute, Hărnicia îmi aduse un ceai de tei.
– Mulțumesc mult!
– Nu ai pentru ce! Acest ceai ajută la răceală. Mai dorești?
– Da, vă rog!
Hărnicia coborî în bucătărie și o rugă pe Lene să se ducă să cumpere 
pliculețe de ceai de tei de la magazin.
– Dar de ce nu mergi tu?
– Pentru că trebuie să am grijă de Ruxandra, să îi pregătesc ceva de 
mâncare, iar tu nu știi să gătești. Du-te, magazinul e la doi pași de noi. Fă 
efortul ăsta pentru mine! Te rog!
– Nu vreau, e prea departe!
Am auzit din camera mea discuția, așa că am conceput un plan. M-am 
prefăcut că vărs, poate că Lenei îi va fi milă de mine. Într-adevăr, așa a și 
fost! S-a dus imediat și a cumpărat ceaiul. Apoi, văzând că începusem să 
fac ordine în cameră, mi-a spus să mă pun în pat pentru că avea să strângă 
ea. Nu-mi venea să cred ce se întâmpla! Lenea muncea cu o rapiditate 
fantastică! În mai puțin de jumătate de oră, totul sclipea de curățenie!
Hărnicia a deschis ușa tocmai când Lenea scutura cârpa de praf și, văzând 
cum arată camera, a rămas cu gura căscată.
– Nu pot să cred că tu ai făcut ordine!
– Am făcut-o pentru a-mi ajuta prietena, mamă! Iar acum, după ce am 
muncit atât de mult, nu-mi vine să cred că nu sunt obosită deloc! Simt o 
mare mulțumire când văd cât de curată este camera Ruxandrei! Oare de 
fiecare dată când muncești te cuprinde starea asta de bine?
– Da, draga mamii, și mai ales atunci când, prin munca ta, ajuți pe cineva 
la care ții cu adevărat! De atâtea ori am făcut ordine la tine în cameră și 
niciodată nu m-am simțit obosită pentru că vedeam cât de bine te simți 
dacă e curat.
– Îți mulțumesc din suflet, mamă! Să știi că, de azi înainte, o să fac și eu 
curățenie și o să te ajut la treburile casei! Îmi pare sincer rău că nu m-am 
trezit la realitate mai devreme! 
Am privit cum Hărnicia a îmbrățișat-o cu multă căldură pe Lene! 
Prietenia și iubirea schimbă totul, exact cum a schimbat-o și pe Lene.

Hărnicia și Lenea
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Horoscop

  Berbec
Berbeci, pregătiți-vă pentru vacanță! 
De fapt, până acum v-ați tot 
documentat de locuri speciale în care 
să vă petreceți vacanța, luna iunie 
este momentul când luați decizia și 
plecați. Vă așteaptă o vară plină de 
aventuri, o meritați pe deplin. Nu vă 
amânați acest răsfăț, este ce aveți 
nevoie pentru a vă restabili echilibrul 
emoțional.

21 mar. – 20 apr.

  Fecioară
Nativii acestei zodii sunt puternici, 
însă vara aceasta au nevoie să fie și 
ei încurajați și susținuți, sunt într-un 
moment în care încrederea în sine se 
clatină. Înconjurați-vă de prieteni și 
de familie care să vă dea încredere și 
putere și vă veți simți că puteți cuceri 
lumea. Aveți grijă de sănătate, feriți-vă 
de problemele specifice sezonului: 
insolația, toxinfecțiile alimentare etc.

23 aug. – 22 sept.

  Capricorn
Capricornii sunt sfătuiți să experimen-
teze lucruri noi vara aceasta. Este 
nevoie de o nouă perspectivă, o nouă 
abordare, o nouă pasiune care să 
scoată tot ce e mai bun din voi. Aveți 
curaj și începeți ceva nou: încercați 
un sport care vă atrage, schimbați-vă 
stilul vestimentar, orice vă scoate din 
obișnuință și vă propulsează pe o 
traiectorie plină de surprize minunate!

22 dec. – 20 ian.

  Balanță
Deși caracteristic pentru această 
zodie este echilibrul, în vara aceasta 
Balanțele vor înclina talerul în favoarea 
carierei, nu a timpului liber. Chiar 
dacă din punct de vedere profesional 
este un moment favorabil, dacă 
exagerează se pot confrunta inclusiv 
cu probleme de sănătate cauzate 
de suprasolicitarea organismului. 
Încercați ca măcar weekend-urile să  
vi le rezervați relaxării.

23 sept. – 22 oct.

  Gemeni
Și nativii acestei zodii au nevoie de 
o schimbare de decor care să-i ajute 
să schimbe un pic perspectiva. Se 
simt blocați într-o situație de viață, 
fie că este o relație care nu mai 
funcționează, fie că este un job care 
a devenit o corvoadă. Au nevoie 
de o pauză și de o resetare pentru 
a-și regăsi bucuria de a trăi și de a 
experimenta lucruri. 

22 mai – 21 iun.

  Leu
Când vine vara, leii strălucesc și mai 
tare! Pur și simplu lumina soarelui îi 
încarcă, le dă mai multă energie și mai 
multă poftă de viață. Leii vor fi inspirați 
să-și descopere pasiuni noi, să 
călătorească, să lege prietenii care se 
pot transforma în parteneriate, fie de 
business, fie de viață (căsătorii), vara 
aceasta vine cu multe surprize plăcute 
pentru nativii zodiei.

23 iul. – 22 aug.

  Scorpion
Nu mai fiți atât de atenți la părerile 
celorlalți. Vă știți deja valoarea, 
nu avem nevoie de confirmări din 
exterior. Este posibil să primiți tot felul 
de mesaje descurajante de la oamenii 
din jurul vostru, este felul Universului 
de a vă testa încrederea în forțele 
proprii. Înțelegeți că tot ce vine de la 
ceilalți este despre ei și despre fricile 
lor, nu despre voi. Aveți încredere și 
urmați-vă visul!

23 oct. – 21 noi.  Taur
Taurilor le este foarte greu să se 
relaxeze. Ei sunt mereu cu gândul la 
carieră și sarcinile pe care le au de 
îndeplinit. Gândiți-vă că totul trebuie 
făcut cu moderație, prea multă muncă 
poate afecta grav echilibrul vostru 
psihic. Așa că planificați-vă unde 
veți petrece concediul, este esențial 
pentru a vă relaxa și a vă întoarce la 
muncă mai productivi.

21 apr. – 21 mai

  Rac
Vara aceasta vine după o perioadă 
foarte sensibilă pentru nativii din zodia 
Rac. Așadar, poate fi o binecuvântare 
sau un motiv de suferință, depinde 
cum se raportează la ea. Dacă 
înțeleg că organismul lor este slăbit 
și se menajează, vor avea parte de 
un sezon estival plin de relaxare. 
Dacă exagerează, pot avea parte de 
neplăceri. Echilibrul este cheia. 

22 iun. – 22 iul.

  Vărsător
Vărsătorii sunt într-un moment de 
ușor impas. Sunt nehotărâți, nu știu ce 
vor, starea lor emoțională se schimbă 
cu ușurință de la o zi la alta. Acesta 
poate fi un semn de oboseală fizică și 
psihică, așa încât recomandarea este 
să vă... relaxați. Ieșiți în natură, întâl-
niți-vă cu prietenii, planificați o vacanță 
sau o escapadă de weekend, orice vă 
poate încărca bateriile!

21 ian. – 18 feb.

  Săgetător
Cuvântul verii pentru această zodie 
este: adaptabilitatea. Acest lucru nu 
înseamnă să renunțați la calea voastră 
și să nu vă mai urmați principiile, ci să 
dați dovadă de mai multă flexibilitate 
și capacitate de a vă adapta situațiilor 
mai puțin obișnuite cu care vă veți 
confrunta. Dacă veți stăpâni această 
artă, nimic nu va putea sta în calea 
realizărilor voastre!

22 noi. – 21 dec.

  Pești
Peștii pică în butoiul cu melancolie. 
Stau mult pe gânduri și regretă 
trecutul în timp ce, prin fața lor, 
trec, fără să fie fructificate, mii de 
oportunități. Ce i-ar aduce în prezent 
ar fi să mediteze cel puțin zece minute 
pe zi dimineața, să practice yoga sau 
să-și redescopere un hobby creativ 
care să-i forțeze să fie prezenți 100% 
aici și acum!

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.

7 3 1 8 6 2
8 7 1 5
4 1 3 9 7 8

3 9 6
6 8 3 5 9
5 1 2

5
1 6 7 5 2 8 3

2 5
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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 Zdrovit Ca + Mg + Zn +  
Vitamina C Forte, 20 plicuri 
Contribuie la funcționarea optimă a sistemelor 
muscular și nervos și la metabolismul energetic 
normal.

Dacia Plant Anghinare,  
60 comprimate, 1+1 CADOU
Produs recomandat pentru funcționarea normală 
a sistemului hepato-biliar, detoxifică ficatul 
afectat, susține secreția și eliminarea bilei.

Senna Laxativ natural,  
30 capsule
Produs natural recomandat în constipația 
cronică, dar și în constipația ocazională. Ajută  
la detoxifierea generală a organismului.

25%
REDUCERE

25%
REDUCERE

Beres Vitamina C Retard 
600 mg + Zn, 30 comprimate
Favorizează asimilarea și fixarea calciului în 
oase, asigură buna funcționare a celulelor 
hepatice, ajută la întărirea sistemului imunitar.

25%
REDUCERE

25%
REDUCERE

25%
REDUCERE

25%
REDUCERE

Dr. Hart Complex Vit & Min 
+ Ginseng, 15 capsule moi
Conține o formulă completă de nutrienți 
esențiali pentru menținerea sănătății, 
pentru o viață activă și o stare de bine.

Dr. Hart Diab Skin Care, 50 ml
Este un produs destinat îngrijirii zilnice a pielii 
sensibile, afectată de diverși factori externi. Are 
efect de stimulare a procesului de regenerare 
celulară.

Luna iulie, 
în limbaj 
popular

Țărm cu 
nisip 

Văz (pl.)

Osie

A face să 
fie egal

Pe două 
niveluri

Capitala 
Cehiei

Tulpină 
aeriană a 
plantelor

Obiect 
pliabil, cu 

care te 
răcorești

A pune în 
valoare

Vreme 
toridă (pl.)

Adaugat 
la un ulei 

mineral (pl) 

Trândăvie

Cu forme 
alungite  

Pierdut la 
sfârșit!

Patru 
roman

Amabil la 
început!

Identic

Cu vârful 
tocit

Traiectorie 
luminoasă

Cuvânt  
în colinde

Țărm, mal

Mare fără 
sfârșit!

Înconjoară 
gălbenușul 

oului
Aceasta

A treia 
parte 

dintr-o 
unitate

Anotimp 
cald

Om care 
face oale

Apă pe 
margini!

Sală mare 
la facultate

File

Fluviu în 
Africa

Dinamic  
la început!

Fricoși

Seci la 
mijloc!

Început

Unic în 
centru!

Zeul Soare 
la vechii 
egipteni

Torid

Care 
trăiește în 

mare

Se pune 
pe spatele 

calului
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Promoție valabilă în perioada 01.06.2022 - 31.08.2022, 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 01.06.2022 - 31.08.2022, 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 01.06.2022 - 31.08.2022, 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 01.06.2022 - 31.08.2022, 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
Promoție valabilă în perioada 01.06.2022 - 31.08.2022, 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 dispozitiv 
medical, citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. 

Promoție valabilă în perioada 01.06.2022 - 31.08.2022, 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

  Sudoku de la pagina 46

  Integrama de la pagina 48






