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12 indicii că poate fi o boală de inimă

 Oboseala extremă  Ar putea fi un semn că inima nu pompează sânge 
eficient, indicând boală coronariană, insuficiență cardiacă congestivă sau 
boală cardiacă valvulară.
 Respirația scurtă  Dacă gâfâiți și după un efort minor, acest lucru poate 
avea legătură cu inima, indicând ateroscleroză, boală coronariană, 
insuficiență cardiacă congestivă sau boală valvulară a inimii.
 Schimbarea toleranței la efort  Dacă aceeași activitate pe care o făceați
fără efort, acum cu greu reușiți să o duceți la capăt, mergeți la cardiolog.
 Problemele digestive  Greața, vărsăturile sau durerile de stomac pot fi 
semne ale unui atac de cord. Disconfortul digestiv sau arsurile la stomac, 
împreună cu apariția transpirației reci, pot indica o boală coronariană.
 Apneea în somn, sforăitul sau trezirile în timpul nopții  Aceste simptome 
pot indica aritmie, boală coronariană sau insuficiență cardiacă congestivă.
 Umflarea picioarelor  la nivelul gleznelor, poate fi un semn de insuficiență 
cardiacă. De asemenea, poate fi suspicionată și boala cardiacă valvulară.
 Disconfortul toracic  Senzația de apăsare, strângere, presiune sau 
greutate pot fi semnale că ceva nu este în regulă cu inima.
 Crampele la picioare  Durerea de picior sau dificultatea de a merge poate 
fi un semn că circulația este afectată. 
 Modificările ritmului și frecvenței cardiace  Când bătăile inimii se simt 
prea rapide sau neregulate, se numesc palpitații. Dacă acestea apar în 
absența unui efort, ar putea însemna un risc de boli de inimă.
Alte indicii că poate fi vorba de o afectare cardiacă:  durerile  în zona inimii 
care iradiază spre umăr, braț, gât, spate, abdomen sau maxilar,  amețelile  

și  tusea persistentă . 

Durerea toracică severă este adesea semnul unui 
atac de cord. Dar există și alte simptome, mai 
subtile și care pot părea inofensive, care de fapt 
semnalează că sănătatea inimii este în pericol.

Dr. Diana Enăchescu, medic specialist medicină de familie
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Farmacistul Dr.Max  
ne vorbește despre  
artroză – simptome,  
factori de risc, prevenție Farmacist

Mihaela Nica

Este o afecțiune cronică a articulațiilor, manifestându-se, în special, la 
persoanele vârstnice. Incidența crește cu vârsta, fiind mai frecventă 
în rândul femeilor. Se manifestă la nivelul genunchilor (gonartroza), 
șoldului (coxartroza), mâinilor, coloanei vertebrale (spondiloza).

Simptome: 
• durerea apare în timpul activităților zilnice (mers, urcarea și coborârea 
scărilor) și se ameliorează în repaus. Aceasta poate fi însoțită de înroșirea 
și umflarea zonei respective. Se poate accentua în condiții de umiditate și 
temperaturi scăzute, pacienții spunând că sunt meteosensibili. Odată cu 
agravarea bolii, durerea poate deveni permanentă;
• scăderea mobilității – pacienții au dificultăți în a realiza activități uzuale;
• modificarea mersului;
• trosnirea sau pocnirea oaselor.

Factorii de risc studiați în dezvoltarea artrozei sunt: 
 vârsta  – riscul de a manifesta artoză crește o dată cu vârsta;
 sexul  – femeile sunt mai predispuse să manifeste artroză decât bărbații, 
mai ales peste vârsta de 50 de ani, o dată cu instalarea menopauzei;
 predispoziția genetică 
 istoricul familial 
 obezitatea  – kilogramele în plus pun presiune mai mare asupra 
articulațiilor, ducând la degradarea acestora;
 traumatismele  – persoanele care au suferit accidente la nivelul 

articulațiilor sau au practicat sporturi sunt predispuse la artroză;
 bolile endocrine  (afectarea glandei tiroide) și  metabolice  (diabetul).
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Cine pune diagnosticul?
Medicul ortoped va stabili un diagnostic și o schemă de tratament în  
urma unui examen fizic, a testelor de laborator și a investigațiilor 
imagistice. În formele ușoare, medicul poate recomanda ședințe de 
kinetoterapie, fizioterapie sau acupunctură, alături de suplimente cu rol 
în menținerea sănătății articulațiilor. Pentru ameliorarea durerii, se pot 
recomanda analgezice sau antiinflamatoare în funcție de afecțiunile de 
care mai suferă pacientul. În cazurile grave, în care durerea este intensă, 
nu cedează la tratament medicamentos și pacienții își pierd mobilitatea, 
medicul poate decide tipul de intervenție chirurgicală pe care trebuie să  
o urmeze pacientul.

Complicații:
• deformarea membrelor care sunt 
afectate;
• creșterea în greutatate, din 
cauza sedentarismului;
• fracturi;

• tulburări depresive – pacientul 
nu mai poate desfășura activități 
uzuale pentru el: grădinărit, mers 
la piață;
• imobilizare la pat.
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 Doamna Rădulescu întreabă:   

Cum aș putea preveni apariția artrozei?
Este important să țineți cont de câteva sfaturi de prevenție:
• evitați ridicatul și căratul de 
genți foarte grele. Incercați să 
folosiți cărucioare cu roți;
• mențineți o greutate corporală 
optimă;
• evitați, pe cât posibil, 
traumatismele și practicarea 
activităților care solicită excesiv 
articulația;

• încercați corectarea viciilor de 
postură – aplecat, încovoiat;
• în cazul persoanelor aflate în 
fază incipientă de gonartroză se 
poate recomanda încălțămintea 
ortopedică;
• preveniți fracturile prin folosirea 
de bastoane, cârje, cadre;
• control medical periodic.

Ce suplimente alimentare aș putea să iau pentru  
o bună funcționare a articulațiilor?
• extractul de Boswelia susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor, 
ajutând la menținerea confortului articular;
• extractul de gheara diavolului – contribuie la menținerea confortului 
articular, la flexibilitatea articulațiilor și tendoanelor;
• cartilajul de rechin acționează ca antiinflamator, ajută la regenerarea 

cartilajelor, îmbunătățind sănătatea articulară și accelerând 
vindecarea fracturilor;
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• condroitina favorizează ameliorarea durerii și încetinește procesul de 
deteriorare al articulațiilor;
• colagenul diminuează durerile, ameliorează rigiditatea articulară și 
îmbunătățește mobilitatea;
• curcumina, substanța din compoziția turmericului, are efecte 
antiinflamatoare, antioxidante, ajutând la scăderea durerii resimțite;
• glucozamina favorizează formarea cartilajului, îmbunătățește 
flexibilitatea articulațiilor și reduce durerea;
• MSM-ul ajută la păstrarea mobilității la nivelul articulației genunchiului, 
cotului, umărului. Susține procesele oxidative din timpul exercițiilor 
fizice intense. Menține structura cartilajelor, tendoanelor, ligamentelor și 
oaselor, susținând sinteza colagenului la nivelul articulațiilor;
• mugurii de pin au efect remineralizant, ameliorează consolidarea 
fracturilor, ajută la regenerarea și îmbunătățirea mobilității articulare;
• salcia ameliorează durerea datorită efectului său analgezic;
• mesteacănul susţine sănătatea articulațiilor și reglează colesterolul;
• ghimbirul este folosit pe post de condiment, dar și ca antivomitiv, 
contribuie la menținerea mobilității articulațiilor, fără a produce 
disconfort la nivelul stomacului;
• omega 3 are rol în echilibrarea răspunsului 
inflamator, în susținerea mobilității și a 
confortului osteoarticular;
• extractul de rodie susține producția normală 
de elastină și colagen;
• uleiul de semințe de Borago menține 
confortul articular.

Când mergem la medic?
Când observăm modificări ale 
posturii, dureri, pentru a preveni 
complicațiile.

Mai multe informații sunt disponibile 
pe www.drmax.ro dar și pe  
facebook.com/drmaxfarmacie
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Protejează-te pe tine și  
pe ceilalți de răceli și gripe!

Gripa, care este cauzată de virusurile gripale, se răspândește și 
provoacă îmbolnăviri mai ales în sezonul rece și aproximativ în aceeași 
perioadă cu răceala obișnuită. Deoarece aceste două boli au simptome 
similare, poate fi dificil (sau chiar imposibil) să faci diferența dintre ele 
doar pe baza simptomelor. Dar până să ne îmbolnăvim și să învățăm ce 
să facem, e mult mai înțelept să știm cum să ne protejăm.
Răcelile sunt principalul motiv pentru care copiii lipsesc de la școală, 
iar adulții de la muncă. Adulții au în medie două-trei răceli pe an, iar 
copiii chiar mai multe. Gripa afectează anual între 10 și 30% din populația 
Europei, determină sute de mii de spitalizări și poate chiar să ucidă.

Durerea în gât și nasul care curge sunt primele semne ale unei răceli, 
urmate de tuse și strănut. Majoritatea oamenilor se recuperează în 

Descoperiți în rândurile de mai jos care sunt diferențele dintre  
răceală și gripă și ce puteți face pentru a sta departe de ele în sezonul 
rece sau, dacă vă îmbolnăviți, cum puteți ameliora simptomele celor 
două afecțiuni.

Dr. Roxana Duda,  
medic primar ORL
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aproximativ șapte-zece zile. Dacă aveți prin preajmă o persoană cu astfel 
de simptome, pentru a vă reduce riscul de-a lua răceală, specialiștii 
americani de la Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) vă îndeamnă să 
vă spălați des pe mâini cu apă și săpun, să evitați contactul apropiat cu 
persoanele bolnave și să nu atingeți fața cu mâinile nespălate.

Care este diferența dintre răceala comună și gripă?
În general, simptomele gripei sunt mai grave decât răceala obișnuită 
și pot include febră sau senzație de febră/frisoane, tuse, durere în gât, 
nas care curge sau înfundat, dureri musculare sau corporale, dureri de 
cap și oboseală. Gripa poate avea și complicații foarte grave. Gripa 
crește riscul de pneumonie de 100 de ori. La numai câteva zile de la 
contactarea gripei, riscul de atac de cord crește de zece ori iar riscul de 
a suferi un accident vascular cerebral de 8 ori. 
Majoritatea oamenilor se recuperează în aproximativ șapte-zece zile, 
chiar e o vorbă care circulă în popor că gripa durează șapte zile dacă 
e tratată și o săptămână dacă nu e tratată. Dincolo de glumă, este 
bine să știți că persoanele cu sistem imunitar slăbit, astm sau afecțiuni 
respiratorii pot dezvolta boli grave, cum ar fi bronșita sau pneumonia.
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Cum vă puteți proteja?
Virusurile care provoacă răceli se pot răspândi de la persoanele 
infectate la celelalte prin aer și prin contact personal apropiat. De 
asemenea, vă puteți infecta când strângeți mâna cuiva care este răcit 
sau dacă atingeți o suprafață, cum ar fi o clanță, care are virusuri pe ea, 
apoi atingeți ochii, gura sau nasul. 
♦ Spălatul des pe mâini cu apă 
și săpun, timp de 20 de secunde, 
ajută la prevenirea bolii. Dacă nu 
sunt disponibile apa și săpunul, 
folosiți un dezinfectant pentru 
mâini pe bază de alcool. 
♦ Stați departe de oamenii 
bolnavi, aceștia pot răspândi 
virusurile care provoacă răceala 
prin contactul apropiat cu ceilalți. 

♦ Evitați să atingeți ochii, nasul 
și gura cu mâinile nespălate. 
Virusurile care provoacă răceli pot 
pătrunde astfel în corp și vă puteți 
îmbolnăvi.
♦ Nu uitați de bunele maniere: 
strănutați în batistă, servețel sau 
în lipsa acestora în mâneca de sus 
a cămășii, acoperind complet gura 
și nasul.

Cum îi protejați pe ceilalți?
♦ Dacă ați răcit, ar trebui să stați 
acasă, valabil și în cazul copiilor 
care frecventează școala sau 
grădinița. 
♦ Când vă vine să strănutați sau 
să tușiți, îndepărtați-vă de oameni 
mai întâi, apoi folosiți șervețelul, 
cotul, acoperind complet gura și 
nasul. 

♦ Evitați contactul apropiat cu 
ceilalți, cum ar fi îmbrățișarea, 
sărutarea sau strângerea mâinii. 
♦ Nu uitați să vă spălați pe mâini 
după ce ați tușit, strănutat sau 
v-ați suflat nasul.
♦ Dezinfectați suprafețele și 
obiectele atinse frecvent, cum ar fi 
jucării, clanțe și dispozitive mobile.

Nu există vaccin care să vă protejeze împotriva răcelii comune.

Gripa se transmite cu predilecție pe cale respiratorie, ușor de la o 
persoană la alta. Dacă știți că aveți gripă, ar fi bine să vă izolați de ceilalți 

membri ai familiei, fiindcă șansa ca și ceilalți să ia gripă este foarte 
mare, mai ales dacă aceștia nu s-au vaccinat sau nu au făcut  
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gripă anterior. Virusul gripal în primul rând se transmite pe cale 
respiratorie. Din fericire, în cazul gripei există vaccinuri care previn 
îmbolnăvirea. Vaccinarea antigripală se face anual, începând din luna 
octombrie-noiembrie, pentru a obține anticorpi din partea organismului 
înainte să înceapă sezonul gripal. Din momentul vaccinării trebuie să 
treacă un interval de timp între 10 și 14 zile pentru a face anticorpi. Și 
bineînțeles respectarea regulilor de igienă ajută la ținerea la distanță a 
virusurilor gripale. 

Ce vă face să vă simțiți mai bine?
Dacă inevitabilul s-a produs și v-ați 
îmbolnăvit, pentru a vă simți mai bine 
ar trebui să vă odihniți mult și să beți 
multe lichide. Medicamentele pot ajuta la 
ameliorarea simptomelor, dar nu vor face ca 
răceala să dispară mai repede. 
Antibioticele nu sunt recomandate în gripe 
și răceli, întrucât acestea nu acționează 
asupra virusurilor. Cel mai bine este să  
contactați medicul înainte de-a lua 
medicamente și să-i cereți sfatul.

De ce nu există un vaccin împotriva răcelii?
În ciuda eforturilor de a face un vaccin pentru răceala comună, nu a 
fost încă dezvoltat niciunul. Una dintre probleme o reprezintă faptul că 
există cel puțin 200 de virusuri diferite care pot provoca simptome 
de răceală. Numai din familia rinovirusurilor fac parte aproximativ 160 
de tipuri diferite. Cum vaccinurile sunt de obicei specifice, un singur 
vaccin nu ar fi capabil să protejeze împotriva tuturor tipurilor posibile de 
virusuri care provoacă răceli. O altă problemă în realizarea unui vaccin 
care protejează de răceală este că virusurile obișnuite suferă deseori 
mutații și asta poate însemna că vaccinurile ar putea fi ineficiente 

împotriva noilor variante.
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În mediul înconjurător există în permanență viruși, 
ciuperci și bacterii care pot avea un impact negativ 
asupra corpului uman, însă dacă ne „molipsim” sau rămânem „neatinși” 
depinde în cea mai mare măsură de cum funcționează sistemul nostru 
imunitar.  Dacă ați observat că aveți un organism sensibil și contactați 
frecvent afecțiuni transmisibile – viroze, gripe, paraziți etc. – înseamnă 
că este nevoie să faceți câteva demersuri care vă pot spori imunitatea, cu 
alte cuvinte „scutul personal de protecție”. 
Vitaminele și mineralele de care dispune corpul sunt instrumentele de 
bază prin care ne clădim acest „scut”. Există două căi prin care le putem 
aduce și depozita în organism: prin hrana pe care o consumăm sau prin 
ingestia de suplimente alimentare disponibile în farmacie.
Cea dintâi variantă are beneficiul de a furniza plăcerea gustului, la pachet 
cu un complex unic de vitamine, minerale, enzime și antioxidanți. Iată 
câteva alimente pentru aportul de nutrienți pentru sistemul imunitar:

 Legume crude:  roșii, castraveți, ardei, ceapă, 
usturoi, spanac, dovlecei, vinete, varză, conopidă. 
Sau fierte în supă, ciorbă, mâncărică.
 Fructe crude:  mere, pere, pepene roșu și galben, 
struguri, gutui, portocale, lămâi, dovleac. Se pot 
consuma și la cuptor sau fierte în compot.
 Proteină animală:  ouă, brânză, carne, pește, 
preferabil luate din piață sau de la fermă, consumate 
fierte sau la grătar.

Cea de a doua variantă are, și ea, un avantaj: concentrația de substanță 
este mai mare decât cea furnizată corpului prin dietă, de aceea, în caz de 
prevenție sau boală, suplimentele cum ar fi echinacea sau propolis luate 

câteva săptămâni pot fi de ajutor.

Cum ne sporim imunitatea?
De răspunsul nostru imunitar depinde dacă 
ne îmbolnăvim sau nu atunci când intrăm în 
contact cu un agent patogen.

Maria Martac,  
biolog, consultant în 
nutriție, health coach
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Vitiligo NU este o boală transmisibilă!

Vitiligo poate apărea oriunde pe corp, dar este mai probabil să se 
dezvolte în zona ochilor, nărilor, buricului, coatelor, genunchilor și zonelor 
genitale. Deși vitiligo poate debuta la orice vârstă, 95% din persoanele cu 
vitiligo dezvoltă această afecțiune înainte de a împlini 40 de ani. Vitiligo 
nu este o boală contagioasă!
Există trei tipuri cunoscute de vitiligo:
♦ vitiligo focal: câteva pete de vitiligo într-o singură zonă.
♦ vitiligo segmentar: petele se găsesc doar pe o parte a corpului.
♦ vitiligo generalizat: multe pete, pe ambele părți ale corpului, într-un 
model simetric, aproape ca o imagine în oglindă.
Deși vitiligo nu este strict asociat cu genetica, poate fi transmis în familie. 
Nu se știe de ce apare vitiligo. Se crede că este legat de bolile 
autoimune – sistemul imunitar atacă din greșeală propriile țesuturi 
sănătoase, în locul celulelor străine (virusurile sau bacteriile). 
La debut, afecțiunea se manifestă cu o mică pată albă care diferă 
de tonul normal al pielii, dar, pe măsură ce trece timpul, aceasta se 
decolorează până când va deveni albă. Modul în care se dezvoltă petele 
este imprevizibil: se pot dezvolta și extinde încet, în timp sau pot să nu 
progreseze niciodată la mai mult de o pată sau două. În cazuri rare, petele 
se pot dezvolta rapid. 
În prezent, nu se cunoaște niciun tratament pentru vitiligo, dar 

cercetările în acest sens continuă.

Vitiligo este o afecțiune a pielii pe termen lung care determină 
pierderea culorii (pigmentației) într-o zonă a pielii, ceea ce face ca 
zona respectivă să aibă un aspect alb sau roz. 
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Susține funcționarea sistemului 
imunitar și sănătatea sistemului 
osos, a unghiilor, pielii și părului.

Contribuie la funcționarea normală 
a sistemului respirator și imunitar, 
susține digestia și ameliorează 
disconfortul din timpul călătoriilor. 

Dr.Max Pătlagină și Cimbrișor  
24 drajeuri

Dr.Max Glucea  
30 comprimate filmate

Supliment alimentar ce are efecte 
benefice asupra funcționării 
normale a sistemului respirator.

Ajută la menținerea concentrațiilor 
normale ale glucozei din sânge 
și a metabolismului normal al 
macronutrienților.

Dr.Max Zinc 15 mg
30 comprimate filmate

Dr.Max Ghimbir + Miere  
24 drajeuri

Descoperă noutățile din portofoliul  
de produse Dr.Max

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o alimentație 
variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj 
ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. 
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Ameliorează simptomele asociate 
balonării și flatulenței cauzate de 
acumularea gazelor, diminuând 
disconfortul intestinal. 

Dr.Max Cu Lichen Islandez 
fără zahăr 24 drajeuri

Dr.Max Salvie fără zahăr  
24 drajeuri

Dr.Max Collagen 2000 Active 
120 comprimate filmate

Un sprijin important în procesul de 
apărare naturală a organismului 
și pentru funcționarea normală a 
sistemului respirator.

Are rol important în formarea 
colagenului, care protejează pielea 
și ajută la buna funcționare a 
ligamentelor și a sistemului osos.

Supliment alimentar care susține 
procesul de apărare naturală 
a organismului și funcționarea 
normală a sistemului respirator. 

Dr.Max Carbo S+  
20 comprimate

Aceste produse sunt suplimente alimentare. Suplimentele și vitaminele nu înlocuiesc o alimentație 
variată și echilibrată. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj 
ale acestora. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. 

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie.
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Păduchii sunt paraziți care se atașează de părul oamenilor și se hrănesc 
cu sânge. Termenul medical pentru infestarea cu păduchi este 
pediculoza (Pediculus humanus capitis). Ea afectează mai ales copiii 
școlarizați, având o rată de incidență de 2-20% în mediul școlar din 
Franța. Un raport dat publicităţii de Institutul de Sănătate Publică din 
România, în urma triajului epidemiologic a 900.000 de copii, a scos la 
iveală faptul că pediculoza a fost cea mai întâlnită boală în anul şcolar 
trecut. Au fost depistate cazuri de păduchi în toate judeţele din țară, dar 
cele mai multe au fost în Harghita, Ialomiţa şi Maramureş, unde cazurile 

au fost peste media naţională.
Medicii le recomandă părinţilor să meargă la doctor pentru a primi 

Bolile ,,rușinoase“ din colectivitate

Grădinițele si școlile se redeschid toamna în România iar copiii care 
intră în colectivitate, fie că este pentru prima oară fie că deja au la 
activ câțiva ani, se pot confrunta cu diverse provocări. Considerate 
de unii părinți rușinoase, afecțiuni precum pediculoza capilară ori 
scabia sunt contagioase și pot antrena infecții. Vestea bună este că se 
vindecă destul de rapid. 

Dr. Alina Ghidion, medic specialist medicină de familie
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un tratament potrivit și să nu 
recurgă la leacuri băbești care-i pot 
pune chiar în pericol pe cei mici. 
Mai mult, unii păduchi au evoluat 
așa că nu orice tratament îi poate 
eradica. Un studiu din 11 iulie 2016 
al Universității din Massachusetts, 
cuprinzând 48 de state federale din 
Statele Unite, a arătat că 98% din 
păduchii din 42 de state prezintă 
mutații genetice care le permit 
acestora să reziste la majoritatea 
pesticidelor utilizate pentru 
eliminarea lor. Acest fenomen de 
rezistență la tratamente se observă, de asemenea, și în Europa, de aceea 
este bine ca tratamentul pediculozei capilare să fie luat la indicația 
medicului.

Cum se transmit păduchii
Contactul apropiat între două persoane este o cale de transmitere. Altă 
cale este prin intermediul obiectelor personale: pieptene, prosop sau 
obiecte vestimentare de tipul pălăriilor, șepcilor, căciulilor. Chiar și de pe 
fața de pernă se pot lua păduchi - acești paraziți putând trăi pe astfel de 
obiecte până la 48 de ore. Copiii între 4 și 14 ani sunt cel mai adesea 
infestați iar fetițele sunt de patru ori mai frecvent infestate decât băieții. 
Igiena este foarte importantă dar în cazul păduchilor nu igiena precară 
este cauza principală a apariției acestora. Așadar, dragi părinți, dacă cel 
mic a luat păduchi, să nu vă fie rușine să apelați la sfatul medicului.

Știai că doi din zece români au avut, au sau vor avea păduchi 
cel puțin o dată în viață? La fiecare început de an școlar, la triajul 
epidemiologic, se depistează elevi cu păduchi și râie (scabie), dar și 

cu alte boli infecțioase.
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Scabia – o boală extrem de contagioasă
Scabia (râia) este o boală care apare la nivelul pielii. Ea este dată de 
un parazit, un acarian, numit Sarcoptes scabiei, varianta hominis, 
care afectează cu predilecție anumite zone ale corpului. Este o boală 
contagioasă care poate să apară la orice vârstă și afectează ambele 
sexe. Populația cea mai vulnerabilă este reprezentată de copii, bătrâni 
și de cei cu imunitate compromisă (malnutriți, HIV pozitivi). Persoanele 
apropiate pot fi purtătoare ale bolii, fără a prezenta simptome si pot 
contamina persoanele din anturaj. Focarele epidemice sunt favorizate de 
igiena precară, suprapopulare, sărăcie, dar apar și în anumite colectivităţi 
(aziluri, internate, spitale, închisori, case de copii). 

Cum se transmite râia
Un acarian are o lungime mai mică de jumătate de milimetru, ceea 
ce îl face să fie foarte greu de observat cu ochiul liber. Majoritatea 
persoanelor cu scabie poartă zece până la 15 acarieni la un moment dat, 
iar transmiterea bolii se face cu ușurință atât direct, prin contact fizic 
sau sexual, cât și indirect, prin intermediul obiectelor de uz casnic sau de 
uz personal precum lenjerie de pat sau de corp, prosoape, haine. Perioada 
de incubație este de două-șase săptămâni, după care apare pruritul 
predominant nocturn și apoi leziunile produse de parazit pe piele (erupție 
cu pustule roz sau vezicule mici). Zonele afectate sunt de obicei pielea 
dintre degete, la încheietura mâinii, coate sau axilă, dar pot fi afectate și 
alte zone (genunchi, coapse, zona genitală, abdomen, fese, piept). 

O persoană este contagioasă din momentul infectării până la 24 de 
ore după începerea tratamentului – de aceea copilul trebuie izolat 
până la finalizarea acestuia. 

Acarienii depun continuu ouă și se înmulțesc, fiind nevoie de tratament 
pentru a fi distruși complet. Deși pruritul nu încetează imediat după 
începerea tratamentului acesta trebuie efectuat complet până la 
vindecare. 
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Anemia feriprivă 
la cei mici

Anemia apare atunci când scade numărul de celule roşii (eritrocite sau 
hematii), celule responsabile de transportul oxigenului şi dioxidului de 
carbon în organism.  
Anemiile pot să apară prin trei mecanisme majore: fie printr-o scădere a 
producţiei, fie printr-o distrugere precoce a celulelor, fie prin sângerări mici 
şi dese. Părinții vor observa la copilul anemic unele modificări în ceea ce 
privește starea lui: pare iritat, obosit, astenic și este mai plângăcios decât 
de obicei. În plus, poate avea pielea palidă, extremitățile reci și un apetit 
scăzut. De multe ori, însă, nu este semnalat niciun simptom, ceea ce duce 
la o diagnosticare târzie a bolii. Anemia nu apare peste noapte, însă 
poate fi întâlnită mai des în perioadele în care copiii au o creștere rapidă. 

Dacă situația nu se remediază, copilul poate avea întârzieri serioase 
în dezvoltarea fizică și mentală, care nu mai pot fi corectate.

Orice bebeluș poate suferi de anemie în jurul vârstei de 9-12 luni, mai ales 
dacă diversificarea nu merge așa cum ar trebui. Există însă categorii de 
copii care sunt mult mai expuse acestui risc: prematurii, cei care au avut 
o greutate mai mică la naștere, bebelușii care sunt hrăniți cu lapte de vacă 
înainte de a împlini un an și cei alăptați care nu primesc alimente bogate 
în fier după vârsta de șase luni, când ar trebui în mod normal să înceapă 
diversificarea. În funcție de situație, pediatrul poate recomanda fie 

suplimente de fier, fie lapte praf care conține acest mineral.

Anemia este o afecțiune foarte 
răspândită printre copii, carenţa 
de fier fiind cea mai frecventă 
cauză, de unde și denumirea de 
anemie feriprivă.
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Astmul bronșic la copii

Astmul debutează adesea în copilărie, de obicei înainte de vârsta de cinci 
ani. Mulți copii au astm, fiind cea mai frecventă boală cronică a copilăriei.
 Cauza exactă  a astmului nu e cunoscută, dar genetica și mediul joacă un 
rol important. Un atac de astm are loc atunci când copilul este expus la un 
factor declanșator al bolii. Tipuri de astm în funcție de factorii declanșatori:
♦ Astmul alergic cauzat de alergeni: acarieni, mucegai, animale de 
companie, polenul de la iarbă, copaci și buruieni, deșeuri de la dăunători.
♦ Astmul non-alergic cauzat de: inhalarea aerului rece, medicamente, 
produse chimice de uz casnic, răceala și gripa, poluarea aerului.
♦ Astmul indus de exerciții fizice.
 Simptome:  senzația de strângere în piept, tuse,  dificultăți de respirație 
(respirație rapidă sau gâfâială), oboseală, cearcăne, iritabilitate, respirație 
șuierătoare, dificultăți în a se alimenta. Aceste simptome pot varia de la 
ușoare la severe. Ele pot apărea des sau doar din când în când.  
 Tratamentul include:  strategii de evitare a factorilor declanșatori, 
medicamente de ameliorare pe termen scurt (un inhalator pe care 
va trebui să îl aveți în permanență) și medicamente de control, care 

acționează prin reducerea inflamației căilor respiratorii.

Astmul este o boală pulmonară cronică, pe termen lung. Afectează 
căile respiratorii, adică tuburile care transportă aerul în și din plămâni. 

Factorii declanșatori 
ai astmului pot 

fi diferiți pentru 
fiecare copil și se pot 

schimba în timp.

Dr. Monica Schifirnet, medic primar alergologie și imunologie clinică
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Cum ne dăm 
seama că 
micuțul suferă 
de lordoză?

Lordoza este o deformare a coloanei vertebrale – vertebrele din partea 
inferioară a spatelui se curbează spre interior mai mult decât în mod 
normal. Un copil cu lordoză are un aspect de balansare a spatelui.

Un copil se poate naște cu lordoză sau o poate dezvolta din cauza 
altor motive de sănătate care includ defecte genetice, postură greșită, 
probleme ale sistemului nervos, intervenții chirurgicale la nivelul spatelui 
sau probleme ale bazinului ori șoldului. Simptomele pot apărea puțin 
diferit la fiecare copil. Caracteristica principală a lordozei sunt fesele 
proeminente. Simptomele vor varia în funcție de asocierea lordozei cu 
alte defecte precum afecțiuni ale coloanei vertebrale, distrofie musculară, 
probleme de dezvoltare a șoldului sau afecțiuni ale sistemului nervos.
Investigațiile vor include:
 radiografii  – obținerea de imagini ale țesuturilor interne, oaselor și 
organelor și măsurarea unghiului curburii coloanei vertebrale.
 scanări osoase  – urmărește excluderea infecțiilor sau a rupturilor de os.
 RMN  – obține imagini detaliate ale organelor și structurilor din corp 
pentru excluderea altor probleme ale măduvei spinării și ale nervilor.
 tomografie computerizată  – realizează imagini detaliate ale corpului.
 teste de sânge  – rezultatele pot oferi medicului mai multe informații.
Scopul tratamentului este de a opri înrăutățirea curburii în partea inferioară 

a spatelui și de a preveni deformarea.
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Recuperarea după 
operația pe cord
Odată ce vă întoarceți acasă 
după o operație pe cord, 
revenirea la o rutină normală 
va dura ceva timp, deoarece 
sistemele organismului au 
încetinit ca urmare a intervenției 
chirurgicale. Vindecarea va dura 
cel puțin două-trei luni.

Activitatea fizică
O creștere lentă a activității poate 
ajuta vindecarea și refacerea 
tonusului și a forței corpului. De 
aceea, veți avea o serie de restricții 
privind activitățile până după primul 
control:
Nu veți putea conduce până când 
medicul nu îți va da permisiunea. 
Nu ridicați, nu cărați, nu împingeți 
și nu trageți obiecte care cântăresc 
mai mult de cinci kilograme.
Evitați exercițiile fizice intense 
cum ar fi înotul, joggingul, mersul cu 
bicicleta, bowlingul și tenisul timp 
de trei luni după operație.
Nu prestați munci grele în casă și 
în curte.
Nu vă întoarceți la locul de muncă 
decât după ce veți avea o discuție 
cu medicul.

Îngrijirea inciziilor
Este posibil să simțiți amorțeală sau 
mâncărime ori să observați roșeață 
sau umflături, dar acestea vor înceta 
cu timpul. Pentru îngrijirea inciziilor:
Spalăți-vă ușor cu un săpun blând 
în timpul dușului zilnic și tamponați 
zona cu un prosop, nu frecați.
Dacă aveți plasturi peste incizie, 
îndepărtați-i după șapte zile.
Dacă inciziile sunt inflamate, roșii, 
supurează sau încep să se deschidă 
ușor, sunați imediat chirurgul.
Femeile trebuie să poarte sutien, 
acesta va reduce tensiunea asupra 
inciziei. 
Pentru disconfort sau durere 
folosiți un tampon de încălzire. 
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Deși în anumite cazuri pătarea pigmentară este o trăsătură, există și alți 
factori care pot iniția acest proces pigmentar. 
Sarcina este o perioadă de schimbări hormonale intense, când secreția 
de melanină poate fluctua și exista în exces, ceea ce are consecințe 
asupra formațiunilor pigmentare ale epidermei. Petele, alunițele și pistruii 
se pot accentua, însă de obicei viitoarele mame revin la pielea de dinainte 
de sarcină, odată ce încheie perioada de gestație și de alăptare.
Soarele, pe de altă parte, poate lăsa modificări pigmentare permanente 
în cazul unor tipologii de piele deschisă sau fotosensibilă. Există femei 
care raportează că după expunerea la soare 
cu filtru de protecție corespunzător – 50+ 
chiar – au sesizat apariția/intensificarea 
„vălului maroniu". În acest caz, crema cu 
factor de protecție nu e suficientă, ci e nevoie 
de stat la umbră, pălărie și materiale naturale 
și lejere care să acopere corpul. 
Se pare că soarele, care are un efect acid 
asupra organismului, are mai puține efecte negative dermatologice dacă 
pH-ul corpului cu care intră în contact este unul alcalin. 

Suplimentele cu melanină, cremele cosmetice destinate controlului 
petelor și tratamente estetice profesionale pot face o diferență 

pozitivă pentru aspectul pielii. 

Petele pigmentare: 
un plan de acțiune
Tenul pătat este o caracteristică 
dermatologică a multor femei. 
Iată ce se întâmplă la nivelul pielii 
și cum să procedăm pentru a 
scăpa de aceste pete inestetice.

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

Când consumăm zil-
nic fructe și legume 
crude ne alcalinizăm 
interiorul și facem 
față cu brio razelor 
ultraviolete. 
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Pentru a asigura longevitatea unui implant sunt necesare eforturi specifice 
pentru a-l menține curat și lipsit de invazia bacteriilor și a plăcii bacteriene.
Dacă se acumulează resturi alimentare şi microbi în jurul implanturilor 
și pe lucrarea protetică, gingiile se vor înroși, se vor tumefia şi veți simți 
tensiune. De asemenea, se va distruge „sigiliul biologic", iar microbii din 
mediul bucal vor pătrunde spre osul care susține implantul, ceea ce va 
determina rezorbția osului în jurul implanturilor și pierderea implanturilor.
Pentru curățarea implanturilor de placa bacteriană, medicul dentist 
va folosi gadgeturi speciale din plastic și rășini. Cu ajutorul acestora 
curățarea se va face în profunzime, fără a produce daune.
Dantura se va curăța după fiecare masă sau de cel puțin două ori pe 
zi, dimineața și seara, cu o periuță cu peri moi (sau o periuță electrică), 
folosind o pastă slab abrazivă. Periajul se va realiza sub și în jurul 
coroanei implantului, pe suprafața exterioară, interioară și cea pe care 
se realizează masticația. Folosiți o periuță interdentară pentru a curăța 
locurile greu accesibile. De asemenea, folosiți zilnic ața dentară specială 

pentru implanturi. Utilizarea unui irigator oral este recomandată.

Cum ne îngrijim dantura 
când avem implanturi?
Implanturile dentare sunt o opțiune de tratament comună pentru a 
înlocui dinții lipsă în rândul adulților. Ele pot fi utilizate și pentru a ajuta 
la stabilizarea unei proteze dentare, pentru confort și funcționalitate.

Dr. Andreea Bedreaga, 
medic stomatolog
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Despre infecția cu HPV

Majoritatea infecțiilor cu HPV nu duc la cancer, însă unele tipuri de HPV 
genital pot provoca cancer al părții inferioare a uterului care se conectează 
la vagin (colul uterin). Alte tipuri de cancere, inclusiv cancere ale anusului, 
penisului, vaginului, vulvei și ale părții din spate a gâtului au fost legate de 
infecția cu HPV. Aceste infecții sunt adesea transmise pe cale sexuală 
sau prin alte contacte piele-pe-piele.
În cele mai multe cazuri, sistemul imunitar al organismului învinge o infecție 
cu HPV înainte ca aceasta să creeze veruci. Atunci când verucile apar, 
aspectul lor variază în funcție de tipul de HPV implicat:
Verucile genitale: apar ca leziuni plate, mici umflături asemănătoare unei 
conopide sau mici proeminențe.
Negii obișnuiți: apar ca niște umflături aspre și ridicate și apar de obicei pe 
mâini și degete. 
Negii plantari: sunt excrescențe dure și granulate care apar de obicei pe 
călcâie sau pe tălpile picioarelor.
Negi plați: sunt leziuni cu vârful plat, ușor ridicate. Pot apărea oriunde, dar 
copiii le au de obicei pe față, bărbații în zona bărbii, iar femeile pe picioare.

Cancerul de col uterin
Aproape toate cancerele de col uterin sunt cauzate de infecțiile cu HPV, 
dar cancerul de col uterin poate dura 20 de ani sau mai mult pentru a se 
dezvolta după o infecție cu HPV. Vaccinarea împotriva infecției cu HPV 
este cea mai bună protecție împotriva cancerului de col uterin.
Deoarece cancerul de col uterin în fază incipientă nu provoacă simptome, 
este vital ca femeile să facă teste screening regulate pentru a detecta 

orice modificări precanceroase la nivelul colului uterin. 

Infecția cu virusul papiloma uman (HPV)  
este o infecție virală care provoacă în  
mod obișnuit excrescențe ale pielii sau  
ale mucoaselor (negi). Există mai mult  
de 100 de varietăți ale HPV.  
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La începutul lui septembrie, în prima zi de școală, am avut un nou coleg 
de clasă. Era un băiețel într-un scaun cu rotile pe nume Alexandru. El s-a 
bucurat la vederea noilor săi colegi și era nerăbdător să se joace cu ei. 
A ajuns în acel scaun deoarece a salvat un alt băiat de la un accident de 
mașină, cu prețul sănătății lui deoarece, după acea întâmplare, a rămas 
paralizat. Noi nu știam asta și nici nu am îndrăznit să-l întrebăm despre 
acest incident.
La începutul primei ore, cea de limba română, cum băiețelul stătea în 
ultima bancă, nu vedea nimic la tablă pentru că era mic de statură. Toți 
cei din clasă observaserăm cum se chinuia, dar niciunuia nu îi păsa. El 
era mai rușinos din fire, așa că s-a temut să îi spună doamnei învățătoare 
despre dificultățile pe care le avea.
În pauză, nimeni nu se juca alături de el, iar Alexandru rămânea în clasă, 
în cel mai întunecat colțișor și adeseori plângea.  Băiețelul stătea singur, 
nimeni nu cuteza să vorbească despre ceva cu el. Până într-o zi când, 
în timpul orei, nemaiputând să își stăpânească mila, un coleg i-a spus 
doamnei învățătoare problema lui Alexandru. Auzind acestea, dumneaei 
s-a dus imediat la direcțiune pentru a rezolva cazul.
În timp ce doamna era plecată, băiatul l-a întrebat:
– De ce ai făcut asta? Nimeni nu vrea să vorbească despre ce probleme 

am! Chiar niciunuia dintre colegi nu îi pasă! Dar tu ai vrut să mă ajuți 
și îți mulțumesc foarte mult!

Alexandru cel cu suflet bun



41Povestiri din suflet de copil, autor Ruxandra Orga-Dumitriu (10 ani), editura  
Virgo eBooks, 2020.

         – Plăcerea a fost numai a mea! Am observat în timpul orelor cum te 
chinuiai să scrii și să citești și, văzând că niciunul dintre colegi nu dorea 
să te ajute, am vrut să mă ofer eu.
– Mă bucur tare mult că ai făcut-o! Tu știi câtă fericire ai adus în sufletul 
meu? Acum pot învăța ca ceilalți copii, fără a-și mai bate joc de mine 
cineva! Cum te pot răsplăti?
– Răsplata mea este zâmbetul și lumina pe care le văd în ochii tăi! Te poți 
bucura în liniște de cadoul primit. Am făcut-o pentru că îmi place să fiu de 
folos celor din jur!
Deodată, ușa clasei se deschise. Era doamna învățătoare. Un domn 
înalt și slab era în spatele dumneaei. Domnul ducea o bancă diferită de 
celelalte și a schimbat-o cu cea a lui Alexandru. Banca era mai mică, 
astfel că băiatul putea să scrie liniștit.
Văzând toate aceste lucruri, Alexandru a început să le povestească 
tuturor cum ajunsese în scaunul cu rotile. Elevii au fost atât de uimiți și 
de emoționați la spusele lui încât le-au dat lacrimile, la fel și doamnei. 
Nimeni nu și-a putut imagina prin ce a trecut băiatul! Nici eu n-am crezut 
de prima dată. Am fost surprinși de sacrificiul lui.
De atunci, nimeni nu l-a mai evitat ci, dimpotrivă, cu toții ne-am 
împrietenit cu el, fiind mândri să avem un asemenea coleg! Iar Alexandru 
a devenit un băiat vesel, care avea mulți prieteni pe care îi ajuta la nevoie 
și a putut să învețe și să fie atent în clasă fără nici o grijă.
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Horoscop

  Berbec
Pentru Berbeci se anunță noi 
oportunități în plan profesional. Aveți 
curaj și urmați-vă inima! Este posibil 
să vă schimbați sfera de activitate 
și să faceți ceea ce se poate numi 
„misiunea voastră” personală, visul 
vostru din copilărie, despre care toată 
lumea spunea că este imposibil și nu 
ai cum să „trăiești din asta”. Sfat: mai 
puțină analiză și mai multă acțiune!

21 mar. – 20 apr.

  Fecioară
Nativii zodiei sunt tare afectuoși în 
perioada aceasta. Dau dovadă de 
multă grijă, atenție și iubire față de 
cei din jur, dar în special față de copii 
și animăluțe. Așadar, e un moment 
prielnic să vă conectați cu energia 
veselă și jucăușă a copiilor și a 
animalelor de companie de unde 
vă puteți încărca și voi cu optimism, 
bucurie și iubire. 

23 aug. – 22 sept.

  Gemeni
Gemenii sunt foarte analitici în această 
perioadă. Atât de mult se adâncesc 
în gânduri și scenarii încât nu reușesc 
să treacă la acțiune, să-și deblocheze 
mintea, să ia decizii și să meargă într-o 
direcție sau alta. Recomandări: faceți 
mișcare, încercați yoga, începeți un 
nou hobby, orice care poate să vă 
destindă și să vă distragă atenția de la 
ruminația minții.

22 mai – 21 iun.

  Leu
Dacă cumva v-ați sustras vacanței în 
vara ce tocmai a trecut, mai aveți o 
șansă acum, toamna. Vremea este 
încă blândă cu noi, la serviciu situația 
este sub control, cei dragi sunt 
disponibili să vă însoțească. Dacă 
nu există posibilitatea de a merge 
în vacanță, faceți activități relaxante 
împreună în week-end-uri. Fiți turiști în 
orașul vostru, de exemplu!

23 iul. – 22 aug.

  Taur
Cuvântul-cheie pentru nativii zodiei 
în această toamnă: familia. Taurii au 
tendința de a se concentra foarte mult 
pe muncă, încât uneori uită că cei din 
jurul lor au nevoie și de prezența lor. 
Nu e suficient să-i ajute material, este 
nevoie să fie acolo, pentru ei, ca sprijin 
emoțional. Așadar, aveți grijă de voi și 
de cei dragi și păstrați echilibrul între 
viața profesională și cea personală!

21 apr. – 21 mai

  Rac
Începând cu luna septembrie, Racii 
vor da drumul la „robinetul” cu emoții. 
Vor fi extrem de sensibili, vor simți 
enorm și îi va „apăsa” durerea lumii. 
Foarte empatici, vor avea probleme 
dacă nu-și revizuiesc un pic atitudinea 
și nu se concentrează mai mult asupra 
lor. Sfat: dați-vă toată atenția și grija pe 
care o „risipiți” în afară. Atenție în ce 
relații „investiți emoțional”!

22 iun. – 22 iul.
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  Capricorn
Ce pot face Capricornii la începutul 
toamnei? Planuri pentru și mai multă 
muncă! Destul s-au relaxat în vara 
aceasta, este timpul să se repună pe 
„șine”. Sfat: nu încercați să faceți voi 
totul, veți pierde din productivitate. 
Învățați să delegați din sarcinile 
pe care le aveți de făcut, reînvățați 
să lucrați în echipă și înțelegeți că 
împreună e mai bine și mai... eficient.

22 dec. – 20 ian.

  Balanță
Balanțele debordează de energie 
în această toamnă. La serviciu vor 
fi „angajatul model”, acasă vor 
simți nevoia să facă schimbări, fie 
că renovează casa sau începe o 
curățenie generală. În relații excesul 
de energie le poate da un pic de 
furcă, mai ales dacă partenerul nu 
este la fel de „în formă” ca ei. Așa 
că e bine să-și „regleze” excesul de 
energie pentru a nu apărea conflicte.

23 sept. – 22 oct.   Scorpion
Nativii din această zodie au nevoie 
de puțină concentrare și stăpânire 
de sine. Septembrie debutează cu o 
furtună emoțională pentru Scorpioni. 
Încercați să fiți observatorul propriilor 
gânduri și emoții, lăsați-le să vină și 
să plece, dar mai ales înțelegeți că 
nu sunteți toate acestea. Voi sunteți 
precum pietrele pe albia unui râu 
– apa trece, curge, voi rămâneți în 
continuare acolo.  

23 oct. – 21 noi.

  Vărsător
Pentru Vărsători toamna vine cu 
un vânt puternic de... libertate. Iar 
acest lucru se poate traduce prin 
multe schimbări neprevăzute pe 
plan profesional sau personal. Acolo 
unde lucrurile „scârțâie”, așteptați-vă 
la răsturnări de situații: schimbarea 
locului de muncă sau poate chiar a 
activității, renunțarea la relațiile care 
nu mai funcționează.

21 ian. – 18 feb.

  Săgetător
Toamna aceasta Săgetătorii vor 
străluci. Sunt „vedetele” zodiacului, 
radiază de bună dispoziție, șarm, 
energie și dorință de a face lucruri. 
Așadar, veți reuși să realizați orice 
aveți în gând, dar aveți nevoie de 
sprijinul celor din jur. Cei apropiați se 
vor simți atrași ca de un magnet de voi 
și vă vor ajuta în toate proiectele pe 
care le veți demara.

22 noi. – 21 dec.

  Pești
Cuvântul-cheie pentru Pești în această 
toamnă este „echilibrul”. Extrem 
de sensibili, Peștii vor da un test 
important în această perioadă. Acela 
de a rămâne centrați, echilibrați, astfel 
încât să fie un sprijin real pentru ceilalți 
și pentru ei înșiși. Nu este momentul 
marilor decizii, acolo unde se poate 
amâna luarea unei decizii importante 
ar fi mai înțelept să o faceți.

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.

2 3 9
5 4 8 3 7

8 6
3 6 1 8

8 2 3 7 4 9 1 6
1 3 2

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

9 6 5 3 1 4
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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

Ultima lună 
de toamnă

Luminiș

Întâmplare 

Suveran 
al unui 
imperiu

Personaj 
bliblic –  

a construit 
prima arcă

Narațiune 
populară 

Au febră

Dansatoare 
de balet 

Plantație de 
viță (pl.)

Prima 
femeie

Sfârșitul 
tribului!

Irealizabil

Prima lună 
de toamnă

Mare fără 
sfârșit!

Regele 
junglei (pl.)

 Umbrit la 
mijloc!

Epocă

Avion la 
coadă! 

Nestemate 
roșii

Numele 
popular 
al lunii 

noiembrie

Ritual

Începe 
antrenul! 

Nemișcat

A explora 
cu un 

scaner

Foarte 
frumos

Podoabe 
pe degete

Fructele 
viței de vie

Pocit

Imaculat
Binevoitor

Ramură

Fructul 
nucului

A da greș

Cuvânt  
care 

rimează cu 
altul (pl.)

Monede

Obișnuit

A începe 
un atac

Fructe de 
toamnă



ProTectis D3 Orange 800 UI,  
10 tablete masticabile
Un sprijin important pentru imunitatea 
organismului, ajută la menținerea sănătății 
dinţilor, a sistemului osos și a celui muscular.

Parapharm Super Omega 
3-6-9 Krill Oil, 30 capsule 
Susține sănătatea aparatului cardiovascular, 
contribuie la funcționarea optimă a creierului  
și la menținerea vederii normale.

Vitamax Magneziu 3 în 1,  
30 cpr. eliberare prelungită 
Susține funcția musculară, reduce oboseala 
și contribuie la energia fizică și capacitatea 
intelectuală pe parcursul întregii zile.

30%
REDUCERE

30%
REDUCERE

Centrum Silver 50+  
Complet de la A la Zinc,  
60 comprimate filmate 
Supliment alimentar cu o formulă echilibrată, 
care conține vitamine, minerale și luteină.

30%
REDUCERE

30%
REDUCERE

25%
REDUCERE

30%
REDUCERE

Proenzi ArtroStop Intensive, 
60 capsule 
Contribuie la formarea normală a țesuturilor 
conjunctive, la menținerea flexibilității 
articulațiilor, susținând sănătatea oaselor. 

Dr. Hart DiaSuport Complex, 
60 capsule 
Combină vitamine și minerale pentru a susține 
activitatea sistemelor nervos, cardiovascular, 
imunitar și a metabolismului glucidelor.
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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 
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Promoție valabilă în perioada 01.09.2022 - 30.11.2022, 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. 
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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. 
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Răspunsuri 
corecte pentru 
sudoku și 
integramă

  Sudoku de la pagina 46

  Integrama de la pagina 48




