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Farmacistul Dr.Max  
ne explică în ce constă 
protecția hepatică

Farmacist
Mihaela Nica

Ficatul este laboratorul central al organismului nostru. El are o 
multitudine de funcții în organism și joacă un rol esențial în menținerea 
unei stări generale de bine. Se află localizat în partea superioară dreaptă 
a cavității abdominale, sub 
coaste, și are o greutate de 
aproximativ 1.200-1.500 g 
la adultul sănătos. Ficatul 
procesează toate alimentele 
pe care le consumăm, iar 
funcția sa principală este de  
a secreta bila, un lichid cu gust 
amar, galben-verzui. 
Ficatul este un „organ tăcut”, deoarece nu prezintă simptome evidente 
ale unei afecțiuni. Mulți pacienți află că suferă de o boală hepatică 
întâmplător, uneori într-un stadiu avansat de evoluție. 

Simptome ale afectării hepatice: 
♦  senzație acută de oboseală; 
♦ iritabilitate; 
♦  lipsă de energie; 
♦  ascită (acumularea de lichid în 

cavitatea abdominală); 
♦  inflamarea zonei din partea 

dreaptă a abdomenului; 
♦  icter (îngălbenirea pielii); 

♦  mâncărimi ale pielii; 
♦  pete cutanate; 

♦  respirație urât mirositoare; 
♦  învinețire rapidă; 
♦  lipsa poftei de mâncare; 
♦  scădere în greutate; 
♦  senzație de greață; 
♦  constipație; 
♦  balonare; 
♦  poftă de dulciuri în permanență; 
♦  sensibilitate la substanțe chimice, 

mirosuri sau medicamente. 

Factori de risc care pot determina afectarea 
hepatică: 
♦  stilul de viață dezordonat; 
♦  nivelul crescut de colesterol; 
♦  obezitatea; 
♦  factorii genetici; 
♦  vârsta – pe măsură ce înaintăm în vârstă, ficatul  descompune mai lent 

substanțele nocive; 
♦  sexul – bărbații sunt mai predispuși spre a manifesta afecțiuni hepatice; 
♦  consumul de alcool; 
♦  excesul de zahăr; 
♦  lipsa administrării hepatoprotectoarelor în cazul medicației cronice. 
 
Cine pune diagnosticul? 
Diagnosticul bolilor hepatice este stabilit în baza istoricului personal, al 
analizelor de laborator, al investigațiilor imagistice și în baza afecțiunilor 
medicale existente, de către medicul specialist. 
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 Doamna Ionescu întreabă:  Ce suplimente aș putea să 
iau pentru o bună funcționare a ficatului?
 Curcuminul  stimulează secreția biliară din ficat, ajutând astfel digestia 
și asimilarea nutrienților, dar și eliminarea toxinelor din ficat și a metalelor 
grele din organism.
 Armurariul  conține silimarină cu acțiune puternică antioxidantă, care 
elimină radicalii liberi dăunători. Armurariul inhibă inflamația și stimulează 
producția de celule hepatice noi. 
 Schizandra  datorită compoziției bogate în uleiuri esențiale și 
antioxidanți, ajută la detoxifierea și protejarea ficatului. 
 Anghinarea  crește secreția de bilă și ajută la eliminarea toxinelor din 
ficat. Protejează ficatul și stimulează procesul de refacere al celulelor 
sale; ajută la reglarea nivelului de colesterol. 
 Brusturele  este bogat în fier, calciu și vitamina C, stimulând fluxul biliar și  
protejând ficatul. 
 Ridichea neagră  ajută la drenarea ficatului şi a vezicii biliare, crescând 
cantitatea de suc biliar și fluiditatea biliară. Intestinele vor trece printr-un 
proces de curăţare foarte benefic. 
 Păpădia  este un diuretic, susține sistemul digestiv și 
îmbunătățește funcțiile hepatice și ale vezicii biliare. 
 Ghimbirul  studiile au arătat faptul că ghimbirul 
îmbunătățește semnificativ funcțiile hepatice. 
 Fosfolipidele esențiale  regenerează celulele 
hepatice și ajută la îmbunătățirea funcțiilor ficatului. 
 Arginina şi alţi aminoacizi  au efect 
hepatoprotector, ajută ficatul în funcţia sa 
de detoxifiere. 
 Shiitake  este o ciupercă utilă pentru 
sănătate și un excelent aliment, 
având proprietăți imunostimulatoare, 
antioxidante și protectoare hepatice.  

Mai multe informații sunt disponibile 
pe www.drmax.ro dar și pe  
facebook.com/drmaxfarmacie
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Probleme osoase și articulare  
în anotimpul rece 

Frigul este într-adevăr vinovat de dureri de spate, de articulații, de 
oase, dar nu e singurul. Necazurile vin și din partea osteoporozei, boala 
oaselor fragile care duce în stadii avansate la fracturi, și din partea bolilor 
reumatice, care pot afecta oasele, mușchii, tendoanele și ligamentele. 
Acești dușmani ai sănătății creează mari supărări oamenilor: rigiditatea, 
inflamațiile, durerile, înroșirea zonei afectate, motiv pentru care cei în 
cauză au un disconfort teribil, fiind nevoiți nu de puține ori să întrerupă 
activitățile zilnice.

Ai grijă de oasele tale, puterea ta stă în în puterea lor!
Peste un milion de femei și bărbați din România cu vârsta de peste  

50 de ani suferă de osteoporoză. Ce înseamnă asta? Că toți acești 
români au un risc major de fracturi osoase de fragilitate. 

Iarna o mare bucurie pentru cei mici, care abia așteaptă tăvăleala în 
zăpadă și bătaia cu bulgării de nea, dar este o „pacoste”, în special, 
pentru seniori care se plâng mult mai des de dureri reumatice din 
cauza frigului și se tem de fracturile pe gheață.

Dr. Diana Enăchescu, medic specialist medicină de familie
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 Osteoporoza,  al cărui nume înseamnă  „os poros”, este o boală în 
care densitatea osului este diminuată. Pierderea osoasă are loc în mod 
silențios și progresiv și, de cele mai multe ori, nu există alte simptome 
până la apariția primei fracturi. Există însă numeroși factori care pot 
accelera procesul pierderii osoase și pot duce la osteoporoză. Unii 
factori de risc sunt neinfluențabili (moștenirea genetică, sexul feminin, 
talia mică, menopauza precoce, fracturi de fragilitate în antecedente, 
asocierea unor boli endocrinologice, reumatice, neurologice, digestive, 
hematologice etc), în timp ce alții pot fi influențați (stilul de viață, fumatul, 
consumul de alcool, lipsa de mișcare, alimentația deficitară, luarea 
anumitor medicamente). 

După cum intuiești, sexul frumos este mai afectat de osteoporoză 
decât sexul tare. În România, aproximativ 20,5% din femeile în 
vârstă de 50 de ani se confruntă cu această problemă.

Pericolele sunt fracturile și, în timp, imobilizarea la pat. La un an după o 
fractură de șold, 40% din pacienți nu mai pot merge autonom și 80% au 
nevoie de asistență pentru activități uzuale. Zilele de spitalizare generate 
de osteoporoză le depășesc pe cele pentru cancer de sân, infarct sau 
diabet. Și asta nu e tot, după o fractură de fragilitate, pacienții sunt de 
cinci ori mai expuși la o a doua fractură în următorii doi ani. Fracturarea 
unui os poate fi un eveniment care modifică viața și care poate conduce 
la durere, pierderea mobilității și la o modificare a stilului de viață.
Riscul unei femei de a-și fractura șoldul este egal cu riscul combinat de 
cancer de sân, uterin și ovarian. 

Și poate nu știai, dar 80 la sută din oamenii care și-au fracturat un 
os din cauza osteoporozei rămân nediagnosticați și netratați.

În loc de sanie și car, vitamina D și mișcare
Vara să-ți faci sanie și iarna car spune un proverb românesc, apropo de 

prevenție. Medicii însă recomandă pentru a preveni osteoporoza, 
vitamina D și mișcarea fizică. Fie vară, fie iarnă este important să ieși 

din casă și să te expui la soare pentru a-ți asimila vitamina D. Evident, 
vara fără excese pentru a nu face arsuri solare. Nici extrema cealaltă nu 
este sănătoasă, de-a nu ieși deloc din casă în sezonul rece, pe motiv că 
la căldurică e mai bine și astfel eviți necazurile. Sistemul osos, muscular, 
articular au nevoie de mișcare, iar vitamina D poate fi absorbită și iarna 
de la expunerea la soare. 

Articulațiile scârțâie? Atenție la durerile  
reumatice și artroză!
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, afecţiunile reumatice 
reprezintă cea mai frecvent raportată cauză de boală în cazul adulților. 
De altfel, reumatismul și artroza sunt de departe problemele cele mai 
frecvente de care se plâng românii, atunci când vine iarna. Și pe bună 
dreptate, fiindcă temperaturile scăzute și umiditatea ridicată pe timp 
de toamnă și iarnă chiar sunt responsabile pentru durerea de spate 
și durerile reumatice. Majoritatea celor care suferă de dureri de spate 
pun aceste simptome pe seama vremii și amână vizita la un medic 
reumatolog, în unele situații până când este prea târziu. 
 Reumatismul  se identifică de cele mai multe ori cu o durere acută la 
nivelul articulaţiilor membrelor inferioare şi superioare. Reumatismul 
se localizează la nivelul aparatului locomotor și se manifestă prin 
leziuni inflamatorii ale țesutului și ale articulațiilor. Prin expunerea 

Mișcarea fizică vine 
la pachet cu plimbarea 
în natură și este foarte 

importantă pentru 
a întreține organismul 

sănătos.



la frig și umezeală, pacienții cu reumatism se plâng de durere de spate 
și de dureri articulare. Și în caz că nu știai, răcirea vremii cauzează şi 
contractarea vaselor de sânge, ceea ce duce la contractarea muşchilor 
şi a articulaţiilor, factor favorizant al intensificării durerii.
 Artroza  este o boală ce distruge cartilagiile oaselor, ce deteriorează 
mobilitatea articulaţiilor și cauzează dureri din ce în ce mai atroce, pe 
măsură ce problemele evoluează.
Cele mai frecvente localizări ale artrozei sunt articulaţiile coloanei, 
genunchii, şoldurile şi unele articulaţii de la nivelul degetelor.

În perioada iernii resimt frecvent dureri nu doar pacienții cu 
artroză, care au și limitări ale mișcărilor articulațiilor, dar şi cei 
care au avut diverse fracturi sau traumatisme importante.

Mai mult, vremea rece şi zilele scurte descurajează mișcarea fizică 
banală, practicată vara cu multă plăcere precum mersul pe jos, înotul sau 
mersul pe bicicletă. În zilele răcoroase nimănui nu-i vine să iasă la o tură 
de alergare sau de bicicletă. Și totuși, mușchi puternici, oase puternice și 
sănătoase, articulații bune înseamnă activități fizice zilnice. 

10.000 de pași pe zi  
făcuți și în sezonul rece  

pot ține la distanță  
problemele osoase  

și articulare.
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Frigul reprezintă un factor ce amplifică riscul de contactare a tuturor 
agenților patogeni din jurul nostru: viruși, ciuperci și bacterii. Trecerea 
de la cald la rece (din casă în afară și invers) ne vulnerabilizează și ea, 
iar atunci când sistemul nostru imunitar nu funcționează în parametri 
optimi, suntem predispuși să avem un episod de boală cu simptomele lui 
specifice: dureri de gât, de mușchi și/sau de cap, tuse, nas congestionat, 
febră, lipsă de forță vitală. 
Odihna și alimentația atent selectată sunt absolut necesare pentru a 
depăși momentul fără complicații suplimentare. Iată ce alimente avem la 
dispoziție pentru a face față cu brio provocărilor din sezonul rece:

⊳ citrice și kiwi (bogate în vitamina C) se pot consuma ca 
atare sau se pot stoarce și bea în formă lichidă, pe stomacul 
gol, dacă sunt bine tolerate, sau între mese, ca nutrienții să fie 
corect digerați și absorbiți în organism;
⊳ măceșe, păducel, cătină: plante locale extrem de benefice 
caracterizate de gustul acrișor-astringent, care provine de la 
conținutul bogat în vitamina C. Primele două se pot consuma 
sub formă de ceai, iar cătina se poate lua câte o linguriță cu 
miere, în fiecare dimineață;
⊳ pătrunjel, mărar, ceapă și usturoi: ieftine, gustuoase și 
mereu disponibile iarna în piețe și supermarketuri, ele ne trec 
iarna mai ușor; 
⊳ cimbru, salvie, ghimbir, busuioc, anason, nucșoară și 
scorțișoară sunt și ele excelente de consumat sub formă de 
băuturi calde sau în deserturi făcute în casă. 

Super-alimente pentru imunitate
Ce mâncăm pentru a ne asigura protecție în sezonul rece?
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Ce necazuri vă poate face 
spondiloza cervicală?

În mod normal, discurile moi dintre vertebre asigură o amortizare, însă în 
cazul spondilozei cervicale, aceste discuri se comprimă.
Când se întâmplă acest lucru, cartilajul care căptușește vertebrele de 
fiecare parte a discului, acolo unde acestea se ating, se poate uza. Odată 
ce acest cartilaj protector a dispărut, se pot dezvolta pinteni pe vertebre, 
acolo unde acestea se freacă. Nervii atașați la măduva spinării pot avea 
mai puțin spațiu pentru a trece printre vertebre în drumul lor spre ieșirea 
din coloana vertebrală.
Simptomele spondilozei cervicale pot include: durere la nivelul gâtului 
care se poate deplasa către brațe sau umeri, dureri de cap, o senzație de 
măcinare atunci când vă mișcați gâtul, slăbiciune și amorțeală în umeri, 
brațe și picioare, rigiditatea gâtului, dificultăți în menținerea echilibrului și 
în controlul vezicii sau intestinelor. 
În vederea stabilirii diagnosticului medicul va face un examen fizic, urmat 
de o discuție cu privire la posibile leziuni ale gâtului pe care le-ați avut 
și vă va descrie simptomele. Alte teste care pot ajuta la stabilirea unui 
diagnostic includ:
 teste imagistice  Radiografiile, RMN-urile și tomografiile, toate oferă 
imagini ale structurilor din coloana vertebrală. 
 mielografie  Este injectat un colorant în lichidul din jurul măduvei spinării 
și apoi se face o scanare CT pentru a vedea cum interacționează pintenii 
osoși și discurile cu nervii individuali.
 electromiografie  Acest test arată cât de bine transmit nervii semnalele 
de la măduva spinării la mușchi.
În ceea ce privește tratamentul, acesta poate include: medicamentele 
antiinflamatoare nesteroidiene, analgezicele opioide și relaxante 
musculare, kinetoterapia, aplicațiile cu gheață sau tampoanele de 

încălzire, purtarea unui guler cervical, injecțiile cu steroizi și chirurgia.

Aceasta este o boală degenerativă, mai frecventă  
odată cu înaintarea în vârstă, care afectează gâtul. 
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Ajută la menținerea bunei dispoziții 
și a unui somn liniștit, susține 
funcția cognitivă și relaxarea.

Contribuie la funcționarea normală 
a sistemului nervos, la menținerea 
sănătății psihice și la metabolismul 
energetic normal.

Pastă de dinți 
pentru copii, 
care oferă 
dinților temporari 
o curățare 
delicată și previne 
apariția cariilor. 
Nu conține zahăr 
și fluor, poate 
fi înghițită fară 
niciun pericol. 

Dr.Max Femtime Șervețele 
intime, 15 bucăți

Dr.Max Vitalolly Cherry, 
6 acadele*Dr.Max Vitamin D 1000 UI,  

60 comprimate masticabile*

Dr.Max Kids Gummies  
Omega 3, 40 jeleuri gumate*

Dr.Max Gel de castane cu 
efect de încălzire, 350 ml

Neutralizează mirosurile neplăcute, 
oferă efect revigorant si calmant, 
contribuie la echilibrarea pH-ului. 

Are rol în menținerea sănătății 
sistemului osos și a dinților și în 
absorbția calciului și fosforului.

Gel de masaj cu efect de încălzire 
care susține circulația sângelui la 
nivelul pielii și ajută la procesul de 
regenerare.

Vitamina D care contribuie la: 
absorbția calciului și fosforului, 
menținerea sănătății sistemului 
osos și a dinților.

Acadele cu aromă de cireșe, care 
contribuie la funcționarea normală 
a sistemelor imunitar, respirator și 
imunitar. 

Dr.Max Nervoton,
20 capsule*

Dr.Max Pastă de dinți  
pentru copii, 50 mlDr.Max Nervea,  

60 capsule*

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. 

 *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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Răceala este cauzată de peste 200 de virusuri și este mai frecventă 
iarna. În medie, un adult poate avea între două și trei episoade de viroze 
respiratorii pe an, iar copiii în jur de șase sau opt episoade, asta dacă 
facem o medie, fiindcă un preșcolar poate răci și de nouă ori pe an, iar un 
școlar de 12 ori pe an.
Sistemul imunitar slăbit va lupta mai greu cu răceala sau gripa, de aceea 
e bine să aveți la îndemână remedii naturale menite să susțină sistemul 
imunitar în acest sezon, indiferent dacă preveniți sau tratați deja boala.
Gravidele se feresc de răceli și pe bună dreptate, iar remediile pe bază 
de propolis sau echinaceea care întăresc organismul sunt recomandate 
datorită faptului că nu au efecte adverse. În cazul celor care alăptează e 

important de știut că aproape totul trece prin lapte, deci unele remedii 
fie ele naturale, ar putea fi nepotrivite. 

Remedii naturale pentru mamă și 
copil împotriva răcelii și gripei 
Sezonul rece dă bătăi de cap mămicilor – copiii lor fac mult mai 
frecvent gripe sau alte viroze și nici ele nu sunt „scutite” de pericol. 
Dacă „răul” s-a produs, farmacia naturii se deschide și ne dăruiește 
remedii bune pentru răceală și gripă.
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 Propolisul  întărește sistemul imunitar. Unul dintre cele mai apreciate 
remedii naturale, propolisul acționează ca un antiviral natural, în plus el 
întărește sistemul imunitar. Propolisul are efect antialergic, antiinflamator 
și antitumoral, motiv pentru care este recomandat atât mămicilor cât și 
copiilor. El luptă cu bacteriile, dar nu le distruge pe cele bune, care au grijă 
de microbiota noastră.
 Echinacea  este antiseptic natural. Este și antifungic și imunostimulator – 
scurtează durata simptomelor date de infecțiile tractului respirator superior, 
ajutând organismul să scape mai repede de răceală. În general, copiii pot 
lua produse pe baza acestei plante, doar la recomandarea medicului.
 Ghimbirul  este un remediu bun pentru un gât roşu, inflamat, dar și pentru 
creșterea imunității. Ajută la combaterea rinovirusurilor, este un puternic 
energizant și atenuează greața, motiv pentru care este recomandat 
adesea gravidelor care varsă în sarcină. Mai mult, combate durerile de cap.
 Menta  este un decongestionant eficient. Se știe că desfundă nasul, 
de aceea menta este folosită pentru a ajuta la fragmentarea mucusului 
secretat în timpul răcelii, fiind recomandată pentru nasul înfundat, pentru 
tuse dar și pentru durerile în gât. 
 Salcia  („aspirina vegetală”) luptă cu durerea și cu febra și poate dovedi 
aceste simptome fiindcă salcia conține salicină, o substanță asemănătoare 
acidului acetil salicilic, care se găsește în aspirină.
 Turmericul și gălbenelele  sunt antiinflamatoarele de serviciu. Acestea 
stimulează sistemul imunitar și luptă cu inflamația de la primele semne 
de răceală. Nu se rezumă doar la reducerea inflamaţiei, dar limitează și 
extinderea infecţiei.

Remedii homeopate pentru tuse
Pentru tuse, un simptom adesea supărător, care apare în răceli și viroze și 
care persistă mai mult timp, se poate apela la homeopatie. 
Dr. Ecaterina Floroiu, medic homeopat și Membru al Societății Române de 
Homeopatie recomandă următoarele remedii homeopate:
 Belladonna  – pentru tuse seacă, cu pusee care debutează violent, 

creează senzația de sufocare şi este însoţită de anxietate și strănuturi. 
Concomitent, pacienții pot prezenta fotofobie accentuată. Copilul 
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este neliniștit, doreşte să stea alături de mamă şi să fie ținut în brațe. Se 
agravează în timpul nopţii. Capul este cald şi extremităţile reci. 
 Causticum  – pentru tusea însoțită de răguşeală și pierderea vocii, în 
special, o pierdere subită a vocii, apărută în timpul unei gripe. Pacienții 
prezintă uscăciunea gâtului sau iritaţie laringiană, cu senzaţie de mucus 
în trahee. Ei încearcă să-şi dreagă vocea, dar oricât de mult ar tuși, nu 
reușesc să expectoreze. 

Remedii homeopate pentru tuse productivă
 Coccus Cacti  – dacă paroxismele de tuse se succed în timp ce faţa se 
cianozează. Expectoraţia este mai vâscoasă şi aderentă. Cel mai dificil 
moment este înainte de miezul nopţii la orele 23-23.30;
 Ipecacuanha  – pentru tuse productivă însoțită de vomă, dar limba este 
curată, în ciuda prezenței vomei. Nu se administrează niciodată remediul 
de rutină, numai pentru că cineva varsă în timp ce tuşeşte;
 Pulsatilla Nigricans  – pentru tuse seacă, nocturnă, agravată în poziția 
culcat, care poate deveni productivă în timpul zilei. Copiii plâng foarte uşor, 
nu beau lichide. Este întotdeauna agravată de căldură, de căldura soarelui, 
camere calde, lângă foc, după consumul de băuturi calde. 

Alte sfaturi utile în gripă și răceală
 Hidratarea  Medicii recomandă ca persoanele răcite să bea multă apă la 
temperatura camerei (până 1-1,5 l pe zi) sau băuturi calde pentru a „dizolva” 
mucusul, care se formează în căile respiratorii. În cazul sugarilor, hidratarea 
se face cu lapte de sân sau formulă potrivită vârstei.
 Umidificarea mediului  din casă şi mai ales din dormitor: cu umidifica-
toare, tăviţe cu apă pe calorifere astfel încât să fie o temperatură optimă în 
casă și nu foarte uscată. Aerul uscat congestionează căile respiratorii.
 Hrană adecvată și odihnă acasă  Alimentația bogată în fructe și legume 
proaspete și somnul bun ajută foarte mult; limitarea ieșirilor afară previne 
răspândirea virusurilor.
În toate cazurile se recomandă vizita la medic pentru prescrierea 

tratamentului și remediului potrivit.
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Alimentația copiilor 
în sezonul rece

Alimentația corectă a copiilor reprezintă adeseori o dilemă pentru adulții 
din jur, întrucât fiecare micuț este diferit și are preferințele sale. Important 
de știut este că un pitic așa-zis mofturos nu trebuie forțat să mănânce, ci 
doar îndemnat să consume strictul necesar: micul-dejun, prânzul și cina 
înainte de culcare. Unui copil prea mâncăcios, în schimb, trebuie să îi 
oferim o cantitate rezonabilă de alimente, cu trei mese pe zi și eventual 
una-două gustări mici controlate, întrucât kilogramele în plus în perioada 
copilăriei pot marca negativ metabolismul pentru restul vieții.
O greutate raportată înălțimii și vârstei și un corp bine dezvoltat, la orice 
copil, se realizează printr-o alimentație supravegheată și echilibrată, pe 
care adulții o pot oferi piticilor atunci când mâncarea se prepară în casă. 
Ideea este aceea de a le pune în farfurie ingrediente selectate pentru 
valoarea lor nutritivă, din surse cunoscute, cu metode de gătire sănătoase. 
Ce le punem în farfurie micuților noștri în această iarnă? Alimentele care 
le oferă căldură și suficientă energie calorică, ca să poată ieși la joacă 
în frig și la zăpadă. Accentul se pune pe rețete echilibrate din proteină 
animală (carne, ou, brânză/unt/lapte din surse curate, precum ferme de la 
țară) cu carbohidrați (pâine și aluaturi naturale, de la brutării artizanale sau 
făcute în casă), legume, fructe și cât mai puțin zahăr sau sucuri.

Cele mai bune surse de hrană pentru 
un organism aflat în creștere.

Idei de mic dejun: 
ou fiert sau ochi, 
zacuscă, pâine cu 
unt, iaurt natural, 

brânză de vaci 
etc.

Prânz: supe cu 
legume, găluște 
și carne de pui; 

ciorbițe; fripturici la 
cuptor cu garnitură 

de legume.

Cină: orez cu pește; 
paste cu brânză; pilaf 
cu carne de pui; tarte 
cu fructe și plăcinte 

dulci sau sărate 
preparate în casă.

Maria Martac, biolog, consultant în nutriție, health coach
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Recuperarea după 
mastectomie
Nu există un termen-limită în care 
o femeie se recuperează după ce a 
suferit o mastectomie pentru că fiecare 
are propriul ritm. Dar unele sfaturi pot 
ajuta la o recuperare mai rapidă.

După operație este posibil să resimțiți 
durere, să aveți senzația „că vă ține” sub braț sau în apropierea lui, să 
aveți mâncărimi, furnicături și pulsații în zona unde a avut loc intervenția. 
Acestea se vor ameliora în câteva zile. Veți avea probabil mai multe 
drenuri în apropierea inciziei, ele vor fi îndepărtate atunci când acumularea 
de lichid încetinește (după câteva săptămâni de la operație).
Pentru o refacere mai rapidă, e bine să țineți cont de următoarele sfaturi:
♦  Odihniți-vă atunci când sunteți obosită. Dormitul suficient ajută la 

recuperare. 
♦  Încercați să mergeți pe jos în fiecare zi. Mersul pe jos stimulează fluxul 

sangvin și ajută la prevenirea pneumoniei și a constipației.
♦  Evitați activitățile obositoare, mai ales dacă trebuie să vă folosiți brațul 

afectat. Le veți putea relua probabil peste trei-șase săptămâni.
♦ Timp de patru-șase săptămâni nu ridicați greutăți! 
♦  Imediat după operație e posibil să aveți probleme intestinale. Pentru a 

evita constipația luați suplimente pe bază de fibre sau laxative ușoare.
♦ Analgezicele se vor administra exact așa cum recomandă medicul!
♦  Puteți purta un sutien special, care ține pansamentul pe locul inciziei. 

Medicul vă va spune când nu mai este nevoie de sutien.
♦  Nu folosiți gheață pentru a diminua și a reduce inflamația! 
♦  Sprijiniți brațul pe o pernă atunci când stați jos sau vă întindeți. Încercați 

să mențineți brațul deasupra nivelului inimii, pentru că acest lucru va 
ajuta la reducerea inflamației. 

Florentina Covaci, asistent balneo-fizioterapie 
și recuperare medicală
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Ce este Genu valgum 
și cum se corectează?
Genu valgum sau „picioarele în X“ 
este o afecțiune în care genunchii 
se ating, dar nu și gleznele. Apare 
cel mai frecvent la copiii mici, cu 
vârste între trei și șase ani, și poate 
fi îngrijorătoare pentru părinți.

Se consideră că este Genu valgum atunci când copilul are între glezne o 
diferență de opt centimetri sau mai mult, iar genunchii par să se împingă 
unul spre celălalt. La majoritatea copiilor mici afecțiunea se va corecta 
în mod natural până la vârsta de șapte ani. În cazuri rare, Genu valgum 
continuă până în adolescență. În alte cazuri, copiii mai mari sau adulții o 
pot dezvolta ca urmare a unei afecțiuni subiacente. Atunci când nu se 
rezolvă de la sine sau când Genu valgum se dezvoltă mai târziu în viață, 
este nevoie de tratament. Acesta va depinde în mare măsură de cauza și 
de gravitatea afecțiunii. Opțiunile tipice de tratament pot include:
 medicamente și suplimente  Ca parte a planului de tratament pot fi 
folosite medicamente și suplimente;
 exerciții fizice regulate  Mai multe studii indică faptul că exercițiile fizice 
pot ajuta la întărirea mușchilor picioarelor și ar putea îmbunătăți postura 
și echilibrul la persoanele cu Genu valgum (la adulții tineri). Nu există 
suficiente cercetări care să demonstreze că exercițiile fizice corectează 
afecțiunea și la copii. În cazul lor poate fi eficientă purtarea de orteze și 
atele, pentru a ajuta oasele să crească în poziția corectă;
 intervenție chirurgicală  (de creștere ghidată): reprezintă ultima opțiune, 
pentru cazurile severe. Se inserează o mică bucată de metal în genunchi, 
pentru a ajuta osul să crească în direcția corectă. Odată ce osul este aliniat 

corect, se face o altă operație pentru a îndepărta placa de metal. 

Gabăr Luminița, asistent balneofizioterapie și recuperare medicală, fizioterapeut
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Tot secretul constă într-o îngrijire corectă și începe cu periajul temeinic 
al dinților pe toate suprafețele, de cel puțin două ori pe zi, dimineața si 
seara înainte de culcare, minimum două minute, folosind o pastă de dinți 
care conține fluor. Dacă sunteți predispus la formarea cariilor, consultați 
medicul pentru a vă recomanda produse cu un conținut mai mare de fluor. 
Din rutina de îngrijire a dinților, în vederea prevenirii apariției cariilor, 
trebuie să facă parte utilizarea unui mijloc de curățare interdentar adecvat 
pacientului: ață dentară, periuță interdentară, irigator bucal. 
Este indicată și folosirea apei de gură pentru că ajută la neutralizarea 
plăcii bacteriene și oferă protecție împotriva cariilor prin conținutul de 
fluor. Se evită consumul de alimente și băuturi timp de o jumătate de oră 
dupa folosirea acestora pentru a-și face efectul. Pacientul poate opta 
pentru periuța electrică sau sonică, avantajele acestora fiind eficiența, 
puterea constantă și cronometrarea încorporată.
Nu este indicat consumul de zahăr (sub orice formă) înainte de culcare. 
În timpul somnului producția de salivă este scăzută, iar în aceste condiții 

există o mai mare predispoziție la formarea cariilor.

Cum prevenim apariția cariilor?
Cariile sunt o problemă dentară pe cât de frecventă și de neplăcută  
sub multe aspecte, pe atât de ușor de prevenit. 

Dr. Alex Blidaru, medic stomatolog
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Iarna, orice predispoziție sau dezechilibru dermatologic este accentuat 
de condițiile meteorologice, astfel că uneori ne este greu să ne privim în 
oglindă, să ne ascundem problemele sub un strat de machiaj sau chiar 
să ieșim din casă. Iar dacă pielea de pe corp este bine păzită de frig prin 
straturile de haine, tenul are, de obicei, cel mai mult de suferit.
Din fericire, industria cosmetică își concentrează cercetările pentru a crea 
produsele dermatocosmetice, adică acele creme și tratamente care conțin 
substanțe prietenoase cu pielea, mai ales cea sensibilă. Având la bază 
apa termală din diverse izvoare cu proprietăți terapeutice – unde, adesea, 
există și baze de tratament pentru persoanele cu afecțiuni dermatologice 
avansate, precum dermatită atopică sau psoriazis –, acestea conțin 
doar ingrediente „curate” și atent controlate pentru a preveni inflamația, 
roșeața, uscăciunea și descuamarea epidermei.

Gamele dermatocosmetice pe care le găsiți în farmacii conțin creme 
de zi, creme de noapte, demachiante, ape tonice și micelare etc. 

Fiecare dintre game are recomandări de vârstă și indicații terapeutice 
diverse: de la tratarea rozaceei, la tratamentul acneei sau al pielii foarte 
uscate, atât pe timpul iernii, cât și în restul anului. În afara cremelor pe care 
ar fi bine să le alegeți alături de personalul din farmacie, mai puteți ajuta 
tenul și cu o mască naturistă simplă, preparată în casă: mierea și gelul de 

aloe vera calmează și regenerează cu succes pielea sensibilă.

Îngrijirea pielii 
sensibile pe timp  
de iarnă
Pentru acele persoane (deloc 
puține la număr) care au epiderma 
sensibilă, frigul este cel mai mare 
inamic în această perioadă. 

Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie.
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Viața după histerectomie: 
igiena intimă

Se recomandă să așteptați patru săptămâni până la a face o baie în 
cadă. Puteți însă face duș, dar lăsați apa să curgă peste incizie, evitând ca 
aceasta să o lovească direct. Spălați-vă incizia și zona intimă în fiecare zi, 
cu apă caldă și săpun blând, clătiți și uscați bine prin tamponare, nu prin 
frecare. Verificați zilnic zona inciziei pentru a vedea dacă există roșeață, 
umflături, drenaj sau deschiderea rănii.
Dacă aveți drenaje, vă puteți spăla făcând un duș, dar asigurați-vă că 
zona drenajului și a inciziei vor fi uscate cu grijă. Probabil că veți pleca 
acasă cu capse sau steri-stripsuri (niște bandaje subțiri, albe) care ajută 
la vindecarea inciziei. Capsele sunt agrafe metalice care sunt folosite în 
plus față de suturi pentru a închide incizia. Ele sunt îndepărtate la zece-
14 zile după operație și apoi se pot aplica benzi steri-strip. Faceți duș cu 
capsele sau steri-stripsurile la locul lor. Când steri-stripsurile încep să se 
dezlipească, le puteți îndepărta. Cu timpul (în șase-12 luni), culoarea inciziei 
se va estompa și va deveni mai puțin vizibilă. 
Purtați haine lejere, care să nu exercite frecare și să irite zona inciziei. 
Puteți pune o bucată curată de tifon peste incizie pentru a preveni iritarea 
din cauza hainelor.
Nu introduceți nimic în vagin (fără tampoane, spălături vaginale sau relații 
sexuale). Medicul vă va sfătui când această zonă este suficient de bine 
vindecată, lucru care se întâmplă de obicei în aproximativ opt săptămâni.
Evitați expunerea directă la soare în zona inciziei. De asemenea, nu 
folosiți niciun unguent sau loțiune direct pe incizie, cu excepția cazului în 

care ați fost instruită să faceți altfel.

Multe femei se întreabă ce pot face 
pentru a se recupera după ce au suferit 
o histerectomie. Sfaturile care urmează 
se referă însă în special la igiena și la 
măsurile de îngrijire a inciziei.
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Cine dă, culege! Probabil că singura persoană care detestă această 
maximă este boxerul, al cărui motto este: „Mai bine dai decât să 
primeşti!” Dacă la început dăm din ceea ce avem, mai apoi vom da din 
ceea ce suntem, după cum spunea atât de profund părintele Arsenie 
Boca. Nici nu trebuie să oferim foarte mult cât timp gestul nostru 
porneşte din inimă: mai bine lucruri mici făcute din dragoste decât lucruri 
mari făcute din interes. Ca să avem ochi frumoşi, nu trebuie neapărat 
să ne pensăm sprâncenele, să ne fardăm sau să ne punem lentile de 
contact – e suficient să privim binele din ceilalţi! Ca să avem buze 
frumoase, nu trebuie să ne dăm cu ruj, să le conturăm sau să apelăm la 
chirurgie plastică – e suficient să rostim vorbe calde!
„Întinde-i mâna celui care îţi cere ajutorul pentru că s-ar putea să fii 
singurul care o face!” Cugetarea asta m-a dus cu gândul la un film 
extraordinar – „Pay it forward” („Dă mai departe”) – în care eroul este 
un puşti de 10 ani care, pentru ora de Sociologie, a venit cu ideea ca 
fiecare om să ajute trei persoane aflate în nevoie, fără să primească 
nimic în schimb, singura condiţie fiind aceea ca, la rândul lor, să-și ofere 
disponibilitatea altor trei persoane aflate în dificultate fără ca gestul 
lor să le fie răsplătit. Doza de bunătate răspândită ar urma să crească 
exponenţial! 

Neîndoios, ideea băiețelului din film a fost una originală și, instant, 
o altă cugetare minunată m-a luminat: „Urmăreşte să fii întotdeauna 

Fragment din cartea „FĂ RAI DIN CE AI! Leacuri pentru suflet”, autor Dr. Dan Orga-Dumitriu

primul: primul care iartă, primul care acceptă, primul care zâmbeşte, 
primul care spune o vorbă bună, primul care dăruieşte...” Ce mult mi-a 
plăcut întorsătura din condei á la Creangă! Iar dacă ați zâmbit și voi în 
rând cu mine înseamnă că gândim la fel: a-ţi dori să fii primul într-un 
anumit domeniu al societăţii nu se împacă întotdeauna bine cu ideea de 
a ierta şi de a fi bun. Dorinţa de a performa şi mentalitatea de învingător 
cu orice preţ sunt apanajul unui om a cărui fiinţă e cuprinsă mai degrabă 
de zbucium decât de linişte. E greu să accepţi cu zâmbetul pe buze ceva 
ce nu-ţi convine dacă sufletul tău nu cunoaşte pacea. Încrâncenarea care 
cuprinde fiinţa celui care vânează mereu locul întâi alterează inevitabil 
doza de generozitate cu care a fost înzestrat, din moment ce lupta prin 
care ajunge în frunte se soldează adesea cu victime – cei pe care îi lasă 
în urmă, abandonaţi sau călcaţi în picioare, cu satisfacţie uneori. Iar bunul 
simţ, al meu şi al vostru, nu poate accepta o asemenea atitudine. Până la 
urmă, există loc sub soare pentru toată lumea, mai ales că cei mai mulţi 
vor să stea la umbră! 
Priviţi la marii lideri ai lumii sau, la o scară mult mai mică, la vârfurile 
comunităţii locale, cei care „s-au ajuns”: sunt ei monumente de bunătate 
şi generozitate autentică? Prea puțini... Vi-i imaginaţi plecând capul 
vreodată, semn că au greşit sau că acceptă? Poate doar pentru a-şi 
admira pantofii! Gândiți-vă la marii lideri spirituali ai lumii: Iisus, Maica 
Tereza, Papa Ioan Paul al Doilea. Simpla lor vizualizare e suficientă 
pentru ca sufletul să ne fie cuprins de acea linişte de care avem cu toţii 
nevoie pentru a înfrunta vâltorile vieţii. Pentru că tot ce-i blând e bun...”

Dă mai departe!
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Horoscop
  Berbec
Berbecii vor avea un sfârșit de an plin 
de emoții, multe dintre ele vor ieși la 
suprafață și vor aduce stări nu tocmai 
plăcute. Petreceți cât mai mult timp în 
natură (chiar dacă este frig), meditați, 
faceți yoga, relaxați-vă cât de mult 
puteți și nu vă identificați cu emoțiile 
voastre, ele vin și trec. Anul nou vine 
cu energii proaspete, deci totul va fi 
bine!

21 mar. – 20 apr.

  Fecioară
Fecioarele se simt în elementul lor în 
această perioadă. „Robotesc” toată 
ziua, fac curățenie, cumpărături, 
pregătesc bucate alese și 
împachetează cadouri de zor. 
Recomandarea noastră este să-și 
găsească și momente în care să se 
relaxeze, să nu facă nimic și să nu se 
simtă vinovate pentru acest lucru. Este 
timp pentru toate!

23 aug. – 22 sept.

  Gemeni
Dragostea plutește în aer pentru 
nativii acestei zodii. Dacă sunteți într-o 
relație, aceasta va avea un suflu nou, 
veți face lucruri romantice împreună 
și veți simți că se reaprinde pasiunea. 
Puteți să planificați alături de partener 
o escapadă la munte, într-un cadru 
idilic de iarnă. Dacă nu sunteți într-o 
relație, contextul astral este potrivit 
pentru a vă găsi jumătatea!

22 mai – 21 iun.

  Leu
Leul va fi în centrul atenției în iarna 
aceasta. Cu spiritul său organizatoric 
va aduna în jurul său toată familia și 
toți prietenii și va avea pentru fiecare 
o vorbă bună și multe alte resurse. 
Mare atenție însă, pe fondul oboselii, 
să nu vă neglijați sănătatea și să faceți 
vreo afecțiune specifică sezonului 
rece. Grijă la alimentație și respectați 
orele de odihnă!

23 iul. – 22 aug.

  Taur
Taurii sunt cei mai entuziasmați de 
venirea Sărbătorilor de iarnă și se 
comportă în consecință. Pregătesc 
meniuri alese, decorează casa, invită 
prietenii și familia la mese lungi și 
bogate, vor reînnoda prietenii vechi 
sau legături uitate de familie. Este un 
timp pentru iertare, împăcare cu toți 
și cu viața și visarea cu ochii deschiși 
pentru nativii acestei zodii.

21 apr. – 21 mai

  Rac
Urmează, din nou, luni extrasensibile 
pentru nativii din zodia Rac. Perioada 
Sărbătorilor este delicată deoarece 
poate stârni nostalgii și momente mai 
melancolice și pe alocuri triste. Soluția 
pentru a scăpa de aceste stări este să 
fiți cât mai prezenți, să nu vă mai fure 
gândul la trecut, să savurați clipa cu tot 
ce oferă ea, să priviți înainte, să visați 
planuri mărețe pentru anul viitor!

22 iun. – 22 iul.   Capricorn
Capricornii sunt vedetele zodiacului 
în această perioadă. Capacitatea lor 
de a face previziuni și planuri pentru 
anul viitor va fi apreciată de toți cei 
din jurul lor care le vor da târcoale 
și-și vor dori să petreacă timp alături 
de ei. Deci Capricornii nu vor duce 
lipsă de atenție. Pot organiza petreceri 
și evenimente, sigur vor avea mare 
succes!

22 dec. – 20 ian.

  Balanță
Și Balanțele își găsesc echilibrul în 
acest sezon și știu exact cum să se 
împartă între sarcinile de la birou și 
timpul petrecut acasă, în familie. Nu 
fac excese de niciun fel și-și mențin 
starea de sănătate și bună dispoziție, 
ba mai mult, reușesc să-i molipsească 
și pe cei din jurul lor cu o stare de 
bine. Cu alte cuvinte, cine nu are o 
Balanță prin preajmă, ar face bine să-și 
găsească una!

23 sept. – 22 oct.   Scorpion
Dacă nu știați, Scorpionii sunt oameni 
de acțiune. De cele mai multe ori 
ajung să se epuizeze pentru că vor  
să le facă pe toate. Sfatul astrelor 
pentru nativii acestei zodii ar fi să-și 
dea voie să se relaxeze din când în 
când și să nu mai pună atât de multă 
presiune pe ei. Nu este nimic greșit 
în a avea momente în care să nu faci 
nimic, nu „scade” productivitatea, 
dimpotrivă!

23 oct. – 21 noi.

  Vărsător
O zodie care a muncit enorm anul 
acesta așa încât pe finele anului 
Vărsătorii încep să culeagă roadele. 
Vin schimbări benefice la muncă 
(promovări sau parteneriate noi și 
avantajoase), iar în plan personal, 
relațiile sunt mai armonioase ca 
niciodată. Sănătatea Vărsătorilor este 
și ea excelentă, deci numai vești bune 
pentru ei!

21 ian. – 18 feb.

  Săgetător
Perioada aceasta Săgetătorii sunt 
mai puțin sociabili ca de obicei. Simt 
nevoia să stea mai mult singuri, 
departe de aglomerație. Nu-i nimic 
rău în acest lucru, dar atenție cât de 
mult timp petreceți singur, nu vă izolați, 
perioada Sărbătorilor este cea cu 
numărul cel mai mare de persoane 
deprimate! Petreceți timp cu voi, dar în 
egală măsură și cu cei dragi!

22 noi. – 21 dec.

  Pești
Deși această perioadă este despre a fi 
împreună cu cei dragi, Peștii au nevoie 
de momente de liniște și introspecție, 
iar acest lucru le va aduce mai multă 
claritate și eficiență pe viitor. Profitați 
de momentele în care puteți fi singuri 
cu voi și faceți o retrospectivă a anului 
ce trece, vedeți ce a funcționat și ce 
nu, și faceți planuri vizualizând ce 
doriți să manifestați.

19 feb. – 20 mar.
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Sudoku și integramele 
sunt jocuri ce stimulează 
foarte mult mintea, 
protejează centrul 
memoriei din creier și 
previn apariţia unor boli. 
Așadar, relaxare plăcută 
îți dorim.

Antrenează-ți mintea

Vezi răspunsurile corecte în pagina 51.

2 4 9 8
2 5 7

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

9 6 1 7 3
7 9 6

6 7 4 2 1 8

Magnestress + B6,  
40 comprimate
Indicat în stări de oboseală și stres, 
efort fizic intens, sarcină, perioada de 
creștere la copii și adolescenți.

Cetebe Imuno Active,  
30 capsule 
Contribuie la susținerea metabolismului 
energetic normal; protejează celulele  
împotriva stresului oxidativ.

Nosette Baby spray nazal,  
50 ml 
Este recomandat pentru curățarea și hidratarea 
căilor nazale iritate și adjuvant în tratamentele 
afecțiunilor ORL.

25%
REDUCERE

30%
REDUCERE

Nosette Strong spray nazal,  
30 ml 
Este recomandat pentru curățarea și hidratarea 
căilor nazale iritate și adjuvant în tratamentele 
afecțiunilor ORL.

25%
REDUCERE

25%
REDUCERE

25%
REDUCERE

22%
REDUCERE

Nosette Clasic spray nazal,  
30 ml 
Este recomandat pentru curățarea și hidratarea 
căilor nazale iritate și adjuvant în tratamentele 
afecțiunilor ORL.

Trussa gel antibacterian,  
85 ml 
Este recomandat pentru dezinfectarea igienică  
a mâinilor, atunci când spălarea acestora cu apă  
și săpun nu este posibilă.

Laringe 
(pop.)

Mamifer 
rumegător 
din tundră

Acum  
(pop.) 

Făcut neted

A se întinde 
pentru 
somn 

Nostalgie

Începe 
aratul!

Nu (pop.) 
Epocă (pl.)

Denumirea 
populară 

a lunii 
decembrie

Adevărat 

Precis, 
categoric

Unit la 
început! 

Corabia lui 
Noe

Animal 
domestic,  
cu coarne  
și păr lung

A scoate 
sunete 

sacadate 
(despre 
câini)

Contracție  
musculară 
involuntară
A doua notă 

muzicală
Denumirea 
populară  

a lunii 
ianuarie

A doua oară

Metal 
prețios,  

de culoare 
galbenă

Strigătul 
broaștei

Temelie (pl.) 
Halat

Fin, dar fără 
conținut!

Citit la mijloc! 
Denumirea 
populară 

a lunii 
februarie

Castaniu 

Ceartă, 
sfadă
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Promoție valabilă în perioada 01.12.2022 - 28.02.2023, 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 și nici cu alte promoții sau campanii derulate în 
farmacie. 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 01.12.2022 - 28.02.2023, 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 și nici cu alte promoții sau campanii derulate în 
farmacie. 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 01.12.2022 - 28.02.2023, 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 și nici cu alte promoții sau campanii derulate în 
farmacie. 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 01.12.2022 - 28.02.2023, 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 și nici cu alte promoții sau campanii derulate în 
farmacie. 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 01.12.2022 - 28.02.2023, 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 și nici cu alte promoții sau campanii derulate în 
farmacie. 

Promoție valabilă în perioada 01.12.2022 - 28.02.2023, 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 și nici cu alte promoții sau campanii derulate în 
farmacie. 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 integrama de la pagina 48

  Rezolvare Sudoku

  Rezolvare integramă 

Reducerea nu se cumulează cu beneficiile standard ale cardului 
de loialitate Dr.Max






