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Toți avem nevoie de vitamina D!
Articol avizat de dr. Diana Enăchescu, medic specialist medicină de familie

Singura vitamină pe care organismul uman
o poate produce este vitamina D, însă cu
o condiție: expunerea la soare. În sezonul
rece devine mai dificil de realizat, din motive
lesne de intuit.
În ciuda denumirii sale, vitamina D nu este de fapt o vitamină, ci
precursorul unui hormon. Ca importanță în organism, vitamina D și-a
câștigat notorietatea în menținerea sănătății oaselor și dinților. Însă
nu este acesta singurul ei rol, lui adăugându-i-se cele de susținere
a sistemului imunitar, a creierului și a sistemului nervos, a funcției
musculare, pulmonare și sănătății cardiovasculare, de reglare a nivelului
de insulină și de sprijinire a managementului diabetului. Dacă mai
puneți și influența ei asupra expresiei genelor implicate în dezvoltarea
cancerului, veți avea o imagine completă asupra importanței sale.
Deficitul de vitamina D provoacă neplăceri tuturor grupelor de vârstă și
categoriilor de persoane, de la sugari până la vârstnici, inclusiv femeilor
însărcinate. De la rahitism la osteomalacie (densitate osoasă extrem de
redusă și slăbiciune musculară) și osteoporoză, de la preeclampsie la
diabet gestațional și naștere prematură.
Este adevărat, consumul unor alimente care conțin vitamina D precum
iaurtul, brânzeturile, peștele gras, carnea de porc, ciupercile, cerealele
sau tofu (brânza de soia) este de un real ajutor. Însă doza zilnică
recomandată de vitamina D este de 400 UI pentru copiii cu vârste de
până la 12 luni, 600 UI pentru cei cu vârste cuprinse între 1 și 18 ani și
între 800 și 2000 UI pentru adulți, în funcție de greutatea corporală.
Ceea ce este greu de obținut numai din alimentație...
Din fericire, există suplimentele alimentare, atât sub formă de
comprimate, cât și de picături orale (pentru copii), cu ajutorul cărora
problema aportului de vitamina D este rezolvată.
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Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie.

Farmacistul Dr.Max
ne sfătuiește cum
să evităm problemele
digestive de Sărbători
și nu numai

Domnul Mihalache întreabă:

Ce ceaiuri aș putea bea pentru probleme digestive?

Farmacist
Mihaela Nica

Consumul excesiv de alimente cu diverse ocazii festive determină apariția
indigestiilor și a simptomelor asociate: arsuri gastrice, senzație de prea
plin, balonări dureroase, constipație severă. Excesul de prăjeli, alcool
pot determina colecistite. De asemenea, păstrarea necorespunzătoare a
alimentelor poate conduce la toxiinfecții alimentare.

Cum putem ameliora simptomele ușoare ale
indigestiei?

Evitați sucurile bogate în zahăr și băuturile carbogazoase, deoarece
zahărul și dioxidul de carbon pot amplifica indigestia. Aveți grijă să vă
hidratați pentru a favoriza eliminarea excesului de sare și pentru a preveni
constipația. Faceți plimbări lungi în aer liber.

Prevenție, înainte de toate

Atunci când sunteți la masă, mâncați porții mici, savurați, luați înghițituri
mici și mestecați bine mâncarea. Evitați consumul excesiv de carne
tocată sau alimente foarte grase. Puteți administra suplimente care
ajută digestia, pe bază de enzime pancreatice, ceaiuri cu anason,
ghimbir, mentă sau fructe cu enzime (ananas, papaya). Băuturile calde cu
scorțișoară și ghimbir stimulează digestia. Alcoolul se consumă în cantități
mici, dar trebuie crescut aportul de apă – se recomandă câte un pahar
mare de apă, pentru fiecare pahar de alcool consumat. Dacă suferiți de
afecțiuni cronice, respectați tratamentul prescris de medic. Se recomandă
vizita la medic dacă persistă disconfortul cauzat de vărsături repetate,
scăderea în greutate, lipsa poftei de mâncare, scaune de culoare închisă,
oboseală nejustificată și durere în zona pieptului, mai ales dacă este
8 însoțită de transpirații și frisoane.

Pentru a calma durerile de stomac vă recomand ceaiurile de mentă,
mușețel, păpădie și ghimbir. Ceaiul de mentă are efect antispastic
și antiemetic, reducând senzația de greață. Ceaiul de păpădie are
un efect detoxifiant care ajută la menținerea greutății corporale,
ameliorează balonarea și stimulează secrețiile gastrice. Ceaiurile
de mușețel și ghimbir reduc aciditatea gastrointestinală. Vă pot fi
utile suplimentele pe bază de păpădie și sunătoare administrate cu
30 de minute înainte de masă pentru a stimula digestia grăsimilor.
Administrați sunătoarea la distanță de alte medicamente, deoarece
aceasta le poate influența absorbția. Ghimbirul este util și pentru
tratarea mahmurelii, iar armurariul ajută la regenerarea hepatică.

Doamna Georgescu întreabă:

Simt un gust amar și am dureri în partea dreaptă.
Ce aș putea să iau?
Bila leneșă poate fi însoțită de mai multe simptome cum ar fi:
durere în partea dreaptă superioară a abdomenului, stare de greață
și vomă, digestie încetinită. Suplimentele pe bază de extract de
bilă bovină ajută la stimularea secreției de bilă și la îmbunătățirea
tranzitului intestinal. Cărbunele activ ameliorează balonarea,
sindromul colonului iritabil, diareea, datorită proprietății lui de a
elimina bacteriile și substanțele nocive. Din multitudinea de beneficii
ale probioticelor, amintim că ele favorizează funcționarea optimă
a aparatului digestiv, ameliorează senzația de balonare și reglează
tranzitul intestinal cu apă la temperatura camerei și la distanță de
două ore de alte medicamente (excepție făcând probioticele care
conțin tulpini de Sacharomyces).
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Aciditatea gastrică: cazuri și recomandări

De multe ori se întâmplă să ne vină mâncarea înapoi, însoțiță
de arsuri. Ce se întâmplă, de fapt?

Regurgitarea, însoțită de aciditate, e un simptom al fenomenului de reflux
gastric. Asta se întâmplă atunci când esofagul (tubul prin care alimentele
trec din gură în stomac) nu se închide etanș, permițând întoarcerea
conținutului gastric înapoi în cavitatea bucală, fără vărsături. Fenomenul
apare, de obicei, atunci când mâncăm în grabă, nu mestecăm suficient
și înghițim prea repede sau când stăm întinși la orizontală. Arsurile pot
apărea din cauza a ceea ce mâncăm necorespunzător, de aceea sunt de
evitat alimentele acide: prăjeli, fast-food, băuturi sau apă carbogazoasă,
cafea etc. Atunci când experimentăm zilnic sau des reflux gastric, e posibil
ca el să se asocieze unei alte afecțiuni digestive (gastrită sau ulcerație),
de aceea este bine să ne prezentăm la medic și să investigăm mai în
amănunt cauza lui.

Ne este recomandat consumul zilnic de fructe și legume, dar
acestea pot crea aciditate. Ce e de făcut?

Fructele și legumele sunt într-adevăr esențiale pentru o nutriție corectă:
primele au un conținut ridicat de fructoză ce e descompusă de corp
în glucoză, combustibilul principal pentru activitatea creierului; în plus,
sunt și un agent astringent care pune limfa stagnantă în mișcare și deci
contribuie la procesul de eliminare a toxinelor din corp. Legumele și
frunzele verzi, în schimb, vin cu un conținut important de minerale ce
hrănesc celulele și, de asemenea, ajută la detoxifiere.
Atunci când pe tubul digestiv, în stomac și în intestine există un surplus
de toxine (substanțe acide), acestea intră în contact cu substanțele
alcaline din fructe și legume și de aceea apare „aciditatea”. Soluția este
să continuăm să le consumăm, dar nu în stare crudă. Fructele pot fi făcute
compot (fără zahăr, eventual îndulcit cu miere) iar legumele se recomandă
și ele fierte, la aburi cu puțină sare sau coapte într-o tavă. Prepararea
termică le ia din astringență și atunci senzația de aciditate după masă
dispare.
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Cum reducem flatulența?

Flatulența este termenul medical ce denumește procesul de eliminare a
gazelor din intestine la care noi, românii, ne referim popular cu expresia
„a da vânturi”. Deși „vânturile” sunt o consecință naturală a digestiei la
câteva minute sau ore după masă, cu toții suntem puși în mare dificultate
de efectele stânjenitoare (sunet și miros) atunci când sunt și alte persoane
de față.
Ce putem face?
Răspunsul este să ne îmbunătățim digestia. Când nu ne putem controla
sfincterul înseamnă că gradul de fermentație din intestine este prea
ridicat, iar cauza este întâlnirea nefericită dintre diverse alimente.
Combinațiile în exces: carne cu cartofi/pâine/murături, carne cu orez/
legume, eventual urmate de ceva dulce sau un fruct sunt foarte greu de
digerat, așadar este recomandat simplificarea meselor (unul-două-trei
ingrediente maxim deodată și un singur fel
de mâncare).
Iată alimentele cu potențial crescut
de producție a gazelor, pe care să le
evitați înainte să ieșiți din casă: fasole,
mazăre, linte, ouă, pere, prune, mere,
smochine/caise uscate, stafide,
varză, conopidă, broccoli.

Mai multe informații sunt disponibile
pe www.drmax.ro dar și pe
facebook.com/drmaxfarmacie
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Sărbătorile vin,
Sărbătorile vin…
Perioada sărbătorilor de iarnă vine cu multe
provocări în ceea ce privește alimentația
și digestia, moderația fiind cuvântul-cheie.
Specialiștii în nutriție ne explică ce putem
face ca sfârșitul lui 2021 să fie într-adevăr
de poveste, fără neplăceri, ci doar cu bucurii
pentru trup și pentru suflet.

Articol avizat de
Maria Martac,
biolog, consultant
în nutriție,
health coach

Cea mai așteptată perioadă a anului, în care serbăm nașterea Domnului
dar și noaptea de intrare în 2022, este prilejul perfect de reuniuni în
jurul mesei cu mâncare tradițională, lumânări și podoabe festive. După
o lungă perioadă de post, în care cei mai mulți creștini respectă datina
ortodoxă a celor aproximativ șase săptămâni de restricții alimentare
12 la proteină animală, perspectiva ospățului copios din ziua sfântă de

Crăciun (dar și a celor ce urmează) este momentul culminant al tuturor
pregătirilor de până atunci.
Noi, românii, suntem un popor care ne luăm tradițiile în serios:
sacrificarea porcului, înainte de Sărbătorile de iarnă, este un ritual
răspândit, ce dă tonul preparatelor specifice pe care le consumăm cu
precădere acum și de la care (aproape) nimeni nu se abate. Din orice
casă, de la țară și până la oraș, nu lipsesc binecunoscutele antreuri
precum piftia, jumările, toba, lebărul și caltaboșul, urmate de neegalatele
noastre sarmale (renumite, de altfel, în toată lumea) și de friptură –
toate având la bază carnea și grăsimea de porc. Și chiar dacă ar fi să
nu punem pe listă celelalte rețete care au locul lor binemeritat la masa
de Crăciun, cum ar fi salata de boeuf și cozonacii pufoși cu cacao, nucă
și/sau rahat – tot trebuie să recunoaștem că pe cât de îndestulată și
gustoasă este tradiția noastră culinară, pe atât de grea și indigestă poate
fi această experiență. Dovada e că, în perioada Sărbătorilor, mulți români
iau cu asalt farmaciile, în căutare de recomandări experte care să le
liniștească problemele de digestie și chiar ajung, fără voia lor, la camera
de gardă pentru soluționarea crizelor acute legate de stomac.

Ce ne sfătuiesc experții

„Mâncarea tradițională românească este pe cât de gustoasă pe atât
de greu de digerat! Iar nenumăratele feluri mâncate într-un timp scurt,
fără prea multe fibre din salate, stropite din belșug cu alcool și fără
să avem grijă să facem mișcare – sunt o rețetă sigură spre greață,
balonare, constipație, colon iritabil, crize de bilă, migrene și bineînțeles...
îngrășare”, ne explică specialiștii în nutriție situația cu care putem da
piept în preajma Crăciunului, dacă nu avem puțin mai multă grijă la ce,
cât și cum consumăm.
Nimeni nu ne poate impune să stăm departe de bunătățile de pe masă
– chiar dacă în restul anului ne mai supără bila, stomacul sau ficatul –
sau să ne abținem tocmai acum, de teama de a nu lua în greutate. Însă
câteva obiceiuri bune și un plan de acțiune bine gândit ne pot scuti de
neplăceri, dacă ținem la sănătatea și păstrarea unei stări de bine cât
14 durează Sărbătorile și, bineînțeles, după aceea.

Iar planul, așa cum ne recomandă experții din domeniu, este să încercăm
să gustăm din orice preparat ne atrage, dar nu din toate la aceeași
masă sau în aceeași zi. Pentru cei care au ținut post în primul rând – fie
întreg, fie parțial – este absolut necesar să înceapă să consume treptat
și câte puțin carne, lactate și ouă, dat fiind că trecerea bruscă și peste
noapte de la o dietă vegetariană la una carnivoră/omnivoră riscă să ia pe
nepregătite sistemul digestiv și acesta să fie dat grav peste cap.

Reguli de bună purtare la masă

Consultantul nostru în nutriție a alcătuit pentru cititorii revistei o listă de
măsuri utile pentru oricine se știe pofticios și mâncăcios, indiferent că
are sau nu probleme de stomac, pancreas sau intestine. Așa că înainte
de a ne înarma cu pastile și diverse suplimente enzimatice care să ajute
organele digestive să lucreze mai bine în perioada de suprasolicitare,
iată ce e bine de știut și făcut:
• mâncați o felie de cozonac dimineața împreună cu un pahar cu lapte;
• consumați doar două feluri de mâncare la masă, de exemplu
unul dintre antreuri și un fel principal, cu o salată verde sau de
15

varză murată alături; frunzele și legumele crude au conținut important
de fibre care ajută la digestie și facilitează peristaltismul intestinal,
împiedicând apariția constipației;
• desertul sau fructele dulci se servesc în cantități reduse la finalul
mesei;
• la mesele festive nu depășiți mai mult de două pahare de vin sau
șampanie, iar pentru fiecare pahar de alcool consumat, beți și un pahar
de apă.
• pentru cină, cu două-trei ore înainte de culcare, puteți alege o porție de
ciorbă sau un file de pește cu mămăligă și o cană de ceai neîndulcit în
loc de alcool.

face chiar rău dacă, după ce-am servit unul-două feluri copioase, nu ne
luăm haina din cuier să ieșim puțin afară, să facem câțiva pași timp de
minimum 15-20 de minute, pentru îmbunătățirea digestiei și a circulației
sângelui și limfei. Iar dacă frigul vă intimidează cumva, puteți la fel de
bine să vă ridicați de pe scaun și să dansați câteva melodii chiar acolo, în
mijlocul casei, ca să evitați să fiți sedentari și greoi.

Să începem un nou an cu dreptul

Nu uitați că echilibrul este bun în toate și că efectele unui exces pot
fi anulate doar printr-o perioadă de cumpătare și restricții. De aceea
consultantul nostru în nutriție are câteva recomandări simple și pentru
perioada după Anul Nou:
• nu intrați brusc la dietă prin înfometare, ci începeți
câteva zile de regim blând, eliminând treptat zahărul,
pâinea și alcoolul din meniu;
• consumați iaurt natural, kefir și fibre din fructe și legume
pentru un tranzit intestinal corect;
• consumați murături, fiind alimente fermentate, vă vor
ajuta la refacerea și echilibrarea florei intestinale;
• hidratați-vă cât mai bine. Apa plată și ceaiul verde sau
cel din plante vor ajuta organismul să șteargă urmele
meselor prea grase;

Doza de plimbare și mișcare

Mesele românilor de Crăciun țin de la prânz și până seara, iar când
lumea se simte bine, nimeni nu se supără să-l prindă miezul nopții
chefuind la masă. Dar în toiul distracției de Sărbători, se prea poate să
neglijăm să mai ieșim din casă, să facem câțiva pași și să respirăm
16 aerul rece și curat al iernii. Însă mâncarea fără mișcare ne poate

• fiți activi, faceți mișcare zilnic, cel puțin 5000 de pași,
preferabil în aer liber.
Indiferent că este sfârșit sau început de an, cel mai frumos cadou pe
care vi-l puteți oferi dumneavoastră și celor dragi este sănătatea!
Aveți grijă să vă mențineți în formă și Sărbători fericite tuturor!
Mai multe informații sunt disponibile pe www.drmax.ro dar și pe facebook.com/drmaxfarmacie.
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Bolile reumatismale în sezonul rece:
cum gestionăm durerile
Sezonul rece, iarna în special, este unul dintre cei mai mari și mai
de temut dușmani ai persoanelor care suferă de afecțiuni reumatice
precum artroza, poliartrita reumatoidă sau sindromul Raynaud. În
cazul acestor pacienți, temperaturile scăzute și modificările presiunii
atmosferice agravează aceste boli și intensifică durerile.
De obicei, înainte ca frigul să se instaleze, presiunea atmosferică mai
întâi scade, iar articulațiile sesizează imediat modificarea. Iar reacția lor
este durerea. Iată de ce se pare că există un mare adevăr în spatele
afirmației: ,,Se schimbă vremea pentru că mă dor încheieturile.” Apoi,
când presiunea atmosferică este crescută, crește și presiunea asupra
organismului, împiedicând țesuturile (mai ales cele inflamate) să se
extindă. Ceea ce tot dureros și inconfortabil este.
18 În timpul anotimpului rece și umed, frigul determină contracția

țesuturilor inflamate, iritând terminațiile nervoase și determinând
accentuarea durerii. În plus, frigul influențează stilul de viață, iar lipsa de
activitate din timpul iernii accentează „înțepenirea” articulațiilor. Așadar, ce
este de făcut iarna pentru ca aceste dureri să nu fie atât de chinuitoare?

Țineți stresul sub control

Deși niciun studiu nu confirmă că stresul irită artrita, acesta poate
determina oamenii să-și suprasolicite corpul. Alergarea, cumpărăturile,
gătitul frenetic și stresul psihic, toate au efecte asupra organismului,
ceea ce ar putea cauza dureri articulare. Practicați respirația profundă,
meditația, yoga sau alte moduri de a vă relaxa.

Urmați o dietă sănătoasă

Excesul de mâncare bogată în grăsimi și zahăr din timpul Sărbătorilor ar
putea face ca unele persoane cu poliartrită reumatoidă să se confrunte cu
o criză. Preparatele din carne, sosurile și dulciurile, pe lângă durere cresc
și riscul pentru alte probleme de sănătate precum osteoporoza și bolile
cardiovasculare. Grăsimile vegetale, în general, și omega-3 în special,
reduc inflamația la nivel sistemic. Evitați însă ardeii, roșiile, vinetele și
cartofii deoarece conțin solanină, care favorizează inflamația articulațiilor.
Dintre condimente eficient este turmericul, a cărui acțiune crește în
combinație cu piperul.

Purtați mănuși de compresie

Aceste mănuși funcționează precum ciorapii de compresie – strâng
articulațiile pentru a încuraja fluxul sanguin suplimentar. Unele chiar
ajută la captarea căldurii, astfel încât mâinile să rămână calde.

Rămâneți activi

Exercițiile fizice sunt unul dintre cele mai utile moduri de a trata artrita.
Activitatea fizică ajută la creșterea forței și a flexibilității, sporește energia
și ajută la ameliorarea durerii. Adulților cu artrită, dar fără alte afecțiuni
severe, li se recomandă cel puțin 150 de minute de activitate de
20 intensitate moderată pe săptămână și două antrenamente de forță.

Evitați băuturile carbogazoase

Conținutul uriaș de zahăr din acestea poate provoca inflamații în corp.
Încercați să beți apă cu lămâie, ceaiuri și compoturi, dar cu un conținut
redus de zahăr.

Mențineți căldura în corp

Menținerea caldă a articulațiilor dureroase este o modalitate eficientă de
a reduce durerea. Purtați mănuși pentru a vă proteja mâinile și adăugați
straturi suplimentare la genunchi, coate și la celelalte zone dureroase.
Dacă vă încălziți prea tare, renunțati la câte un strat. Înotul într-o piscină
încălzită sau scufundarea într-o cadă cu hidromasaj poate ameliora
disconfortul cauzat de vremea rece.

Luați suplimente cu vitamina D

În lunile de iarnă este deosebit de important aportul de vitamina D.
Pacienții care suferă de artrită reumatoidă sau alt tip de artrită
inflamatorie prezintă dureri mai severe dacă nivelul de vitamina D
scade. Un nivel scăzut de vitamina D poate crește, de asemenea,
sensibilitatea la durere.

Dormiți cel puțin opt ore

O noapte întreagă de somn odihnitor face minuni pentru organism și vă
poate ajuta să faceți față mai bine artritei. Studiile arată că un somn de
proastă calitate (acest lucru însemnând o durată prea scurtă și/sau treziri
dese) determină instalarea oboselii și niveluri mai ridicate de anxietate la
persoanele care suferă de boli reumatismale.

Menajați-vă articulațiile

Cu diagnosticul pe care îl aveți nu există motive pentru care să faceți
imprudențe. Menajați-vă articulațiile! Nu efectuați mișcări sau activități
care să necesite încordarea lor (de exemplu desfacerea borcanelor
care au capacele bine strânse). Și dacă petreceți mult timp pe scaun,
măcar să fie unul ergonomic.
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Răceală, gripă sau
Covid-19 la cei mici?
Cum le deosebești?

Articol avizat de
dr. Roxana Duda,
medic primar ORL

Dacă până anul trecut părinții aveau probleme în a confunda răceala
cu gripa la copii, din 2020 de când virusul SARS-COV-2 a declanșat
o pandemie la nivel mondial, peste 122 de țări fiind afectate, a mai
apărut în ecuație o boală, Covid-19, care are simptome asemănătoare
cu celelalte două și care îi afectează și pe cei mici.

Răceala

O răceală obișnuită debutează treptat, la una-trei zile de la contactul
cu virusul. Arareori se manifestă prin febră și dureri de cap și uneori se
lasă cu oboseală și slăbiciune. Durerile în gât și nasul înfundat sunt la
ordinea zilei, mai poate apărea o jenă în piept, strănutul, iar tusea
24 este seacă. Niciodată nu apare însă epuizarea, care însă în gripă

se instalează la începutul bolii. Mucusul nazal își schimbă culoarea de
la transparent, alb până la verde. Simptomele răcelii dispar la interval
de șapte zile de la prima manifestare, dar răceala nu trebuie tratată
cu superficialitate, fiindcă poate duce la complicații precum congestia
sinusurilor, otita medie și chiar astm bronșic.
Dacă în cazul gripei și al COVID-19 prevenția se poate face, pe de o
parte prin respectarea măsurilor de igienă, dar și prin vaccinare, în cazul
răcelilor nu există vaccin, prin urmare singurele măsuri sunt spălatul
pe mâini cu apă și săpun și evitarea contactului apropiat cu persoanele
răcite. Chiar și pentru o banală răceală este indicat să contactați medicul
pediatru pentru a vă ghida cu privire la îngrijirea copilului.

Gripa

Gripa de sezon este o boală care afectează anual între 10 și 30% din
populația Europei, potrivit datelor furnizate de Centrul European pentru
Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). Copiii mici sunt printre cele mai
afectate categorii de persoane de gripă, o afecțiune care determină sute
de mii de spitalizări. La nivel global, aproape un copil din trei este afectat
de gripă în fiecare an. Spre deosebire de o răceală obișnuită, gripa poate
duce la complicații serioase ca pneumonia (infecția plămânilor), miocardita
(inflamația miocardului, mușchiul inimii), sau encefalita (inflamația
creierului) și chiar la deces. Vestea bună este că poate fi prevenită prin
vaccinare antigripală.
Gripa sezonieră este cauzată de virusuri gripale de tip: A, B, C și
D, tulpinile A și B determinând cele mai multe cazuri de gripă la
oameni. Virusul gripal C nu provoacă epidemii, ci doar o formă
ușoara de boală, iar virusul gripal D nu afectează omul, ci bovinele.
Virusurile gripale aflate în circulație diferă de la an la an, de aceea
și compoziția vaccinului gripal se schimbă în fiecare an.
„Gripa are altă cauză, alte simptome, alte mecanisme decât răcelile
banale de sezon și poate produce complicații foarte severe, care
26 afectează aproape aceleași grupe de risc ca și COVID-19, cu o singură

mare excepție: copiii foarte mici care pot face forme foarte grave și mor”,
a declarat dr. Sandra Alexiu, Președintele Asociației Medicilor de Familie
București – Ilfov (AMFB) și membru în Grupul de Vaccinologie din cadrul
Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF).
Simptomele gripei: declanșarea bruscă a febrei care poate ajunge la
40ºC, tuse (de obicei uscată, seacă, iritativă, care te trezește noaptea),
dureri de cap, uneori cu sensibilitate la lumină, dureri musculare intense
(„lovit de tren”) și articulare, gât iritat și eventual nas care curge. Starea
generală este profund afectată și pe mai multe zile. Tusea poate fi
severă și poate dura două sau mai multe săptămâni după trecerea
celorlalte simptome. Gripa are o perioadă medie de incubație a virusului
în medie de două zile (între una și patru zile).
Copiii cu vârste sub cinci ani prezintă risc crescut de dezvoltare a
complicațiilor, afecțiunile cele mai severe survenind la copiii sub
doi ani. Cei mici sunt principalii responsabili pentru transmiterea
gripei acasă și în comunitate fiindcă amplifică transmiterea gripei.
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Copiii care se îmbolnăvesc de gripă pot face foarte ușor pneumonii
grave (afecțiunile cele mai severe fiind la copiii mai mici de doi ani) care
pot duce fulminant la insuficiențe respiratorii și deces. Vaccinarea copiilor
cu virus gripal inactivat este recomandată începând de la vârsta de șase
luni. Sugarii sub șase luni sunt considerați ca având risc crescut, nu pot
primi vaccinul antigripal, însă pot fi protejați prin vaccinarea persoanelor
care au grijă de ei și a tuturor persoanelor din jur, o strategie care se
numește „de cocon”. Vaccinarea copiilor poate controla răspândirea
gripei în comunitate, dar este necesară o rată de 70% de acoperire prin
vaccinare antigripală la copii pentru a opri răspândirea cazurilor de gripă
în comunitate.

COVID-19 la copii

Boala COVID-19 dată de coronavirusul SARS-COV-2 îi afectează și pe
cei mici, și dacă la începutul pandemiei se spunea că în cazul copiilor nu
vorbim decât de forme ușoare, au început să apară și cazurile grave de
maladie COVID-19 la copil. Acest fapt se întâmplă la toate nivelele unde
sunt evaluați și tratați copiii, de la medicul de familie, până în secțiile de
Terapie Intensivă Pediatrică. Academia Americană de Pediatrie a publicat
recent rezultatele supravegherii comunitare a copiilor spitalizați cu
infecție SARS-CoV-2, în rețeaua de spitale inclusă în COVID-NET din SUA
și, conform datelor, 30% din copiii spitalizați au avut forme grave de
boală și au necesitat îngrijiri speciale sau ventilație mecanică în secții ATI.
„Totuși, trebuie spus că formele severe de maladie COVID-19 apar rar, la
12/100.000 persoane și sunt mai des întâlnite la sugar și la copiii de etnie
hispanică sau africană (în SUA)”, a precizat dr. Mihai Craiu, medic pediatru
la IOMC București.
Principalul mod de transmitere a noului coronavirus de la un om
infectat la altă persoană îl reprezintă picăturile de salivă, care pot fi
împrăștiate în timpul vorbirii, strănutului sau tusei. Potrivit medicului Mihai
Craiu, strănutul, tusea, țipatul sau cântatul accentuează transmiterea unor
particule mici, prin mecanismul de vibrație laringiană (oscilația corzilor
28 vocale) și, respectiv, prin modul de expulzare bruscă a fluidului

bronșic (din cele mai mici căi aeriene). Dar aceste particule pot fi ,,barate”
parțial de o mască, eventual de o vizieră de plastic.
În ceea ce privește simptomele în COVID-19, tusea este de obicei uscată,
iar dispneea este frecventă, la fel febra, oboseala, durerile de cap sunt
aproape nelipsite, dar strănuturile sunt rare spre deosebire de gripă unde
sunt frecvente. Diareea, mialgiile sau artralgiile sunt și ele frecvente, la
fel și congestia conjunctivală. Specifică doar infecției cu noul coronavirus
este pierderea gustului și/sau a mirosului.
Măsurile de limitare a răspândirii coronavirusului sunt deja cunoscute
de toată lumea, inclusiv de cei mici: spălatul mâinilor des, dezinfectarea
cu produse alcoolizate a mâinilor atunci când atingem suprafețe de uz
comun, gen clanțe, mânere, toalete etc., aerisirea încăperilor, distanțarea
fizică, purtarea măștilor faciale. În plus, vaccinarea împotriva COVID-19 se
poate face și la copii, începând cu vârsta de cinci ani.
Trebuie subliniat însă că doar pe baza strictă a simptomelor, fără
un test specific, este greu de deosebit o răceală comună de o gripă
sau de Covid-19. Există testele specifice cum este cel RT-PCR sau
dublu test gripă-COVID care pot fi efectuate și pe baza lor se poate
pune cu certitudine diagnosticul de către un medic.
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Recuperarea după traumatisme
Articol avizat de Dr. Alina Ghidion, medic specialist medicină de familie

Sezonul rece are farmecul lui, dar are totodată și capcanele lui. Iar riscul
de alunecări, căzături și fracturi este frecvent iarna.
Tratamentul fracturii osoase poate fi reprezentat de imobilizarea în aparat
gipsat sau o intervenție chirurgicală. Perioada de recuperare poate fi
îndelungată – șase-opt săptămâni – și este important să fie respectate
recomandările medicului ortoped. Pe perioada purtării gipsului va trebui
să aveți grijă să îl mențineți uscat, respectând instrucțiunile pentru igiena
personală. Odihna este esențială în vederea unei recuperări complete,
având grijă să țineți piciorul sau brațul afectat ridicat, de regulă pe o
pernă. Atunci când este implicat un membru inferior, nu va trebui forțat.
Pentru deplasări se va folosi bastonul, cadrul sau cârjele. Pentru durere
se vor administra antiinflamatoare și relaxante musculare.
Simptomele durerii încetează
înainte ca fractura să se vindece
complet. Revenirea la activitățile
normale prea devreme poate
întârzia vindecarea sau poate
provoca oaselor daune suplimentare, ceea ce poate duce la o nouă
intervenție chirurgicală.
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Kinetoterapia face și ea parte
din recuperare în caz de fractură.
În funcție de locul fracturii, se
recomandă să vă mișcați degetele
piciorului sau mâinii afectate pentru
a stimula circulația sângelui, pentru
a preveni rigiditatea articulațiilor și
pentru a ajuta la vindecare.

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

Ce este sinovita de șold?
Sinovita de șold (numită și sinovită tranzitorie sau toxică) este cea mai
frecventă cauză a durerii acute de șold la copiii cu vârste între doi și
nouă ani, preponderent la băieți (dar și fetele fac boala).
Afecțiunea este reprezentată de o inflamație a țesutului sinovial,
membrana care învelește articulația șoldului. Cauza exactă a producerii
acesteia nu este cunoscută, însă cele mai multe teorii incriminează un
istoric de traumatism la nivelul șoldului sau o infecție virală recentă la
nivelul tractului respirator superior, o bronșită, o pneumonie, o otită sau
chiar o simplă răceală căreia nu i s-a acordat importanță.
Simptomele sinovitei de șold includ durere în
zona șoldului sau în cea inghinală, șchiopătat sau
Tratamentul
dificultăți de deplasare, uneori durere în interiorul
presupune repausul
total la pat timp
coapsei sau genunchiului și febră scăzută.
de
7-10 zile. Asta
Durerea de șold dispare după o săptămânăînseamnă că părinții
zece zile, fără a avea complicații pe termen lung.
trebuie să poarte
Dacă simptomele persistă sau se agravează, va fi
copilul în brațe
necesară o evaluare medicală cu examen clinic,
în toată această
perioadă.
teste de sânge pentru evidențierea markerilor
inflamatori și investigație imagistică.
Cazurile ușoare se tratează la domiciliu, recomandându-se repaos la pat,
evitarea punerii greutății pe piciorul afectat, aplicarea de căldură și
masajul zonei dureroase. Se recomandă administrarea de antiinflamatoare în vederea scurtării duratei manifestării afecțiunii.
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Corectarea dinților sau
ortodonție la orice vârstă

Articol avizat de
dr. Oana Barbuceanu,
medic stomatolog
specialist pedodont

Când vorbim despre a corecta anomaliile dento-maxilare ale
copiilor, nu ne referim doar la estetică, ci și la asigurarea unei ocluzii
(„mușcături”) corecte. Aceste aspecte sunt foarte importante și pentru
adulții care nu au beneficiat de tratamente ortodontice în copilărie.
Este greșit să se creadă că la vârsta adultă nu se mai poate face nimic.
Sau că nu mai are sens. A avea un zâmbet frumos este important la orice
vârstă, deoarece poate contribui semnificativ la creșterea stimei de sine.
Iar în multe cazuri este foarte important și în plan social și profesional, în
special pentru acele persoane ale căror activitate implică contactul direct
și comunicarea față în față. Să nu ignorăm nici faptul că tratamentele
ortodontice joacă un rol foarte important în îmbunătățirea sănătății orale,
dinții aliniați fiind mai ușor de curățat, mai rezistenți la carii și mai puțin
predispuși afecțiunilor gingivale.
Corectarea ortodontică (purtarea de „aparat dentar”) are rezultate
excelente în cazul adulților cu înghesuiri dentare în zona frontală,
cu diastemă („strungăreață”) sau migrări ale dinților după extracții
dentare mai vechi. Aparatele dentare pot corecta axele înclinate ale
unor molari în vederea inserării implanturilor sau închiderea biologică
a unor spații post-extracționale vechi, prin deplasarea molarilor.
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Cum menținem starea de sănătate și
viața intimă la menopauză
Articol avizat de Asist. Univ. Dr. Ștefana BÎlha, medic specialist endocrinolog

Menopauza nu este un capăt de drum.
Este doar sfârșitul perioadei fertile
a unei femei. Și nu este o boală, ci o
nouă etapă în viața acesteia, o stare
fiziologică normală. Și, ei bine, da, o
femeie poate să se bucure în continuare
de corpul ei și după menopauză.
Mai mult chiar, această tranziție – în ciuda provocărilor sale – îi poate oferi
mai multă încredere și o mai mare conștientizare din punct de vedere al
stării de sănătate.
Când o femeie se apropie de menopauză, ovarele încetează să mai
producă estrogeni, ceea ce duce cel mai adesea la apariția bufeurilor
de căldură – „valuri de căldură” care cuprind partea de sus a corpului
și fața, însoțite de transpirații și care pot apărea oricând în timpul zilei
și chiar noaptea. Acestea sunt tratabile fie prin terapie hormonală
medicamentoasă sau prin terapii alternative care nu conțin hormoni,
la indicația medicului endocrinolog. O soluție o reprezintă și scăderea
temperaturii ambientale, evitarea consumului de alcool, precum și
îmbrăcarea unor haine subțiri, din țesături naturale.
Alte modificări care pot să apară frecvent la menopauză sunt uscăciunea
vaginală și simptomele urinare (micțiuni frecvente, usturimi la micțiune).
Folosirea gelurilor locale pe bază de estrogeni sau emoliente poate
ajuta în aceste cazuri. Tehnicile de relaxare și combaterea stresului pot
contribui în plus la menținerea stării de bine a organismului.
Nu în ultimul rând, lipsa estrogenilor duce în timp la fragilizarea oaselor.
De aceea, suplimentarea zilnică cu doze uzuale de vitamina D este
recomandată tuturor femeilor în această perioadă pentru încetinirea
pierderii de masă osoasă și întârzierea apariției osteoporozei.

38

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

Minunea de Crăciun
Trăia odată, într-un sătuleț din apropierea pădurii, o fetiță numită Eva. Ea
pățise într-o zi un accident cumplit, iar acum era într-un cărucior cu rotile.
Eva era îngrijită de sora ei mai mare, Ema, deoarece mama murise de o
boală fără leac, iar tatăl lor plecase la tăiat lemne și fu mâncat de un lup.
Deși erau într-o situație dificilă, își petreceau ziua jucându-se și, pentru că
altă muncă nu știau, mergeau la tăiat de lemne.
Într-o noapte friguroasă, chiar în ziua de Crăciun, începu o ninsoare ca-n
povești! Ningea fără oprire! Toți copiii erau bucuroși, până și unele animale
veneau să sărbătorească ziua cea mare! Dar, într-o căsuță mititică, la
marginea pădurii, stăteau cele două surori una lângă cealaltă zgribulite de
frig. Pentru a-și umple timpul, Ema începu să o învețe pe Eva cum să scrie.
Avea o foicică făcută dintr-o bucată de lemn gros. Chiar dacă afară era un
ger cumplit, Eva se simțea minunat când începu să scrie.
Ce nu știau fetele, era că un înger le privea de la fereastră, veghindu-le.
Surorile obosiră de la atâta scris și căzură într-un somn dulce și adânc. Ele
visară că se află pe tărâmul îngerilor. Auziră un glas blând:
– Dragi fetițe, doresc să vă urez un călduros „Bun venit!” Eu sunt îngerul
vostru păzitor, care vă veghează tot timpul. Acesta este tărâmul îngerilor.
În partea dreaptă puteți vedea îngerii care coboară pe o frânghie de
42 aur.

– De ce nu-și folosesc aripile? întrebă Eva.
– Nu și le folosesc pentru că acea sfoară îi face nevăzuți de privirile
oamenilor.
– Eu știam că îngerii au puteri magice! spuse Ema.
– Nu, draga mea! Acei îngeri sunt cei care stau lângă Dumnezeu, adică
sunt îngeri „speciali”.
– Păi, nu toți îngerii sunt speciali? întrebă Ema curioasă.
– Ba da, toți suntem speciali, dar Atotputernicul a împărțit îngerii în diferite
categorii, iar îngerii care sunt aleși să stea lângă Dumnezeu se numesc
„îngeri speciali”, le spuse el cu blândețe.
– Dar dumneata în ce categorie te afli? întrebă Eva.
– Eu mă aflu în categoria de „îngeri veghetori de copilași săraci”. Adică
eu mă duc de la fereastră la fereastră și caut copilași fără haine, părinți,
jucării și case. Îi ajut să-și îndeplinească dorințele! Așadar, în partea
dreaptă se află îngerii care duc plugurile de oglindă și giuvaer. Ei oferă
copiilor cadourile pe care și le doresc.
– Ce pluguri lucioase și luminoase au! exclamară cele două fetițe.
– Acum este timpul să vă treziți!
– De ce? întrebă Eva.
– Pentru că vă așteaptă o surpriză!
– Dragă îngerașule, îți mulțumim pentru călătoria magică și spectaculoasă!
Abia așteptăm să vedem surpriza!
– La revedere, dragilor!
Când se treziră, un zâmbet larg și luminos le-a apărut surorilor. Văzură
un brad mare împodobit, plin cu cadouri sub el, iar alături pe mama și pe
tatăl lor. Ele crezură că încă visau, dar nu era așa! Începură să râdă de
fericire și, în semn de mulțumire, își spuseră toate rugăciunile pe care le
știau. Apoi, s-au dus să-i sărute, să-i îmbrățișeze și să-i mângâie pe părinții
lor. Ba chiar Eva începu să umble! De atâta fericire, lacrimi de argint le
curgeau pe obrajii fini.
De atunci, cele două fete, Eva și Ema, consideră Crăciunul o sărbătoare
plină de bucurii și speranță și știu că se pot ruga la îngeri mereu, când le
este mai greu. Și-au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți!
„Povestiri din suflet de copil”, autor Ruxandra Orga-Dumitriu, editura Virgo eBooks, 2020.
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Horoscop
Berbec

21 mar. – 20 apr.

Decembrie vine cu o mare putere de
manifestare pentru Berbeci. Practic
ceea ce-și vor pune acum în minte (și
mai ales în suflet) vor realiza anul viitor.
Primele semne vor apărea deja în
ianuarie, confirmări că sunt pe drumul
cel bun și să „viseze” în continuare
întru înfăptuirea dorințelor sufletului.
Mai ales dacă acestea sunt și spre
binele celorlalți, nu numai al lor.

Gemeni

22 mai – 21 iun.

Gemenii sunt pline de iubire și vor
fructifica orice ocazie pentru a aduce
bucurie și afecțiune celor din jur.
Așadar, vor fi puși pe fapte mari,
pline de suflet, de la a-și ajuta colegii,
prietenii și persoanele care au nevoie
până la a organiza acțiuni comunitare
în care oamenii să simtă din nou
căldura sufletească a semenilor. Ce
misiune frumoasă și-au ales!

Leu

23 iul. – 22 aug.

Leii și-au mai domolit din spiritul de
luptători și se bucură de Sărbători în
tihnă și profită de perioada de calm
pentru a-și pune gândurile în ordine
și a-și face planurile pentru perioada
următoare. „Rezoluțiile” vor fi mai
mult de suflet, nu vor mai tânji atât
de mult după realizarea profesională.
Familia va fi prioritatea lor în lunile ce
urmează.
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Taur

Balanță
21 apr. – 21 mai

Pentru Tauri, luna decembrie poate
fi problematică din punct de vedere
al digestiei dacă nu sunt moderați
în privința alimentației de Sărbători.
Ideal este să evite produsele lactate
și produsele bogate în zaharuri în
această perioadă. Noul an vine cu
o energie bună și îi susține în tot
ceea ce au de îndeplinit. Atât în sfera
personală, cât și în cea profesională.

Rac

22 iun. – 22 iul.

Fiind semne de apă, Racii vor fi
mai emotivi ca de obicei în această
perioadă. Este posibil ca emoțiile
acestor nativi să dea pe afară, să fie
mai melancolici, să privească mai mult
în trecut, să se agațe de sentimentul
„ce bine era odată”. Sfatul nostru
pentru Raci este să se mobilizeze și
să încerce activități noi care să-i țină
ancorați în prezent.

Fecioară

23 aug. – 22 sept.

Nativii acestei zodii au avut parte de
un an destul de agitat, cu evenimente
neprevăzute și mult stres, dar spre
final de an se vor putea bucura de
momente liniștite alături de familie
și cei dragi. Anul viitor vine cu noi
provocări, dar deja Fecioarele sunt
pregătite și pot face față cu brio
oricăror situații, aducând mult echilibru
în jurul lor și fiind o inspirație pentru
ceilalți.

23 sept. – 22 oct.

Persoanele născute în zodia Balanței
vor „cădea în butoiul cu melancolie”
la sfârșitul anului, dar își vor reveni
repede și cu forțe noi pentru a începe
anul nou cu bine. Timpul petrecut
alături de cei dragi, de Sărbători, îi
va încărca cu optimism și energie pe
nativii zodiei, așa încât vor avea un
început de an prolific, cu proiecte
noi și îndrăznețe ce-i vor menține cu
starea de spirit sus.

Săgetător

22 noi. – 21 dec.

Săgetătorii vor simți nevoia să ia o
pauză de la tot și să-și dedice timpul
introspecției și analizării resurselor
interioare. Este minunat, doar că nu
trebuie să neglijeze relațiile cu cei
din jur, mai ales cu membrii familiei.
Timpul petrecut cu cei dragi este la fel
de prețios. Noul an sună bine pentru
Săgetători atât în plan personal, cât și
în cel al carierei.

Vărsător

21 ian. – 18 feb.

A fost un an destul de greu pentru
Vărsători și este momentul să nu
mai privească înapoi cu mânie, ci să
accepte că toate provocările au fost
lecții care le-au șlefuit sufletele, i-au
făcut mai puternici, mai sensibili, mai
umani. Urmează un an mai liniștit, așa
că se pot bucura de sărbători alături
de familie și pot face planuri mărețe
fără teama că nu le vor putea duce la
îndeplinire.

Scorpion

23 oct. – 21 noi.

Nativii din Scorpion sunt ușor
neliniștiți în ultima parte a anului. Din
fericire, ei vor descoperi modalitatea
prin care să-și găsească liniștea și
aceasta va fi ajutându-și semenii. Vor
face acte caritabile pentru cei mai
puțin norocoși, voluntariat pentru
persoanele mai în vârstă sau copiii
nevoiași, își vor canaliza toată atenția
și dragostea spre cei care au nevoie
cel mai mult de ea.

Capricorn

22 dec. – 20 ian.

În sfârșit iau și Capricornii o pauză!
Celei mai muncitoare zodii din
horoscop i-a venit rândul la relaxare.
Decembrie va fi dedicată petrecerii
sărbătorilor alături de familie, urmând
ca începutul noului an să debuteze
cu proiecte noi și planuri personale
îndrăznețe, care să schimbe stilul de
viață (acolo unde este cazul) și să
aducă mai mult echilibru.

Pești

19 feb. – 20 mar.

Vizualizarea este superputerea
nativilor acestei zodii. Imaginați-vă ce
anume vă doriți să experimentați anul
viitor pe vremea aceasta și veți reuși.
După cum spunea și Pablo Picasso,
„ceea ce vă imaginați este real”. Deci
aveți încredere, închideți ochii și simțiți
ceea ce vreți să trăiți și nu mică vă va fi
surprinderea când toate aceste visuri
se vor îndeplini.
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Antrenează-ți
mintea

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.

7 2 1
9
7
1 2
8
6
5
7
5 9
9 3
2
4 8
9 5
2
1
3
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Vezi răspunsurile corecte în pagina 51.

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

Propolis cu Ag spray,
20 ml

Integramă
Cercetătorii au descoperit că antrenarea permanentă a minţii, de la
vârste fragede, până la bătrâneţe, cu ajutorul cuvintelor încrucişate,
poate proteja centrul memoriei din creier şi preveni apariţia unor boli.
Poftă de
mâncare

Strigat

Frică

Veșnică

Mistuit
de foc

Hrănită

A toca

Este un antiviral natural cu o
compoziție de 8 uleiuri esențiale,
recomandat pacienților cu infecții
respiratorii de natură virală.

Hrană

CADOU
Ceai echinacea

CADOU
Ceai Viroherb

Amar la
final!
Ridicat la
început!

Cepe, la
mijloc!

Haină de
blană

Biosept Forte, 20 cps.

Fructul
părului

Ovine

Soluție hidroglicerică pentru îngrijirea
cavității bucale. Conține uleiuri
esențiale de calitate superioară.

Vestă
Fără
morală
(fem.)

Rășină
folosită în
ceremonii
religioase
Tocat la
sfârșit!

Gripalin 100% Natural,
20 plicuri

Susține și protejează organismul în
anotimpul rece prin funcționarea
normală a căilor respiratorii superioare.

CADOU
Alevia Vit C
180 mg, 20 cpr.

Ofițer turc
Poveste

Patrie

Crustaceu

Usturoi
(reg.)
Doar în
mijloc!
Crud pe
margine!

Dr.Max Multivitamine copii,
20 tb. eff.

Marmeladă

Alterată

Regim
alimentar
(pl.)

Neplăcută
Început de
dietă!

Afirmație
Înălbitor

Dr.Max Soluție lentile de
contact, 100 ml

Viață

Rece!

Oră
școlară

Plângere

Bețe!
Măreț fără
margini!
Sere!

Întreg

Mere...
fără coajă!

Este o soluție hidratantă multifuncțională,
care păstrează lentilele de contact curate
și umede.

Țări

Jăratic
Credul,
naiv
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Susține funcționarea normală a sistemului
nervos și a celui imunitar. Reduce oboseala
și stările de extenuare.

Ciopârțită

Vezi răspunsurile corecte în pagina 51.

Proflexon 180 cpr.

Supliment alimentar ce ajută la menținerea
unor articulații mobile și sănătoase, datorită
conținutului ridicat de glucozamină și
condroitină.

26%
REDUCERE

25%
REDUCERE

1+1

CADOU

Farmacie
Promoție valabilă în perioada 01.12.2021 - 28.02.2022, în limita stocurilor disponibile,
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max și nu se cumulează cu
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. La achiziția unui produs Propolis
cu Ag spray, 20 ml, primești cadou Ceai echinacea. Achiziția produsului se face la
prețul fără card. Acest produs este supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul sau
informațiile de pe ambalaj.

Farmacie
Promoție valabilă în perioada 01.12.2021 - 28.02.2022, în limita stocurilor disponibile,
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max și nu se cumulează cu
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. La achiziția unui produs Biosept
Forte, 20 cps., primești cadou Ceai Viroherb. Achiziția produsului se face la prețul fără
card. Acest produs este supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul sau informațiile
de pe ambalaj.

Sudoku de la pagina 46

Răspunsuri
corecte pentru
sudoku și
integramă

Farmacie
Promoție valabilă în perioada 01.12.2021 - 28.02.2022, în limita stocurilor disponibile,
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max și nu se cumulează cu
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. La achiziția unui produs Gripalin
100% Natural, 20 plicuri, primești cadou Alevia Vit C 180 mg, 20 cpr. Achiziția produsului
se face la prețul fără card. Acest produs este supliment alimentar, citiți cu atenție
prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

Integrama de la pagina 48

Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.12.2021 - 28.02.2022, în limita stocurilor
disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea nu
se cumulează cu beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest produs
este supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

Farmacie
Reducerea se aplică în perioada 01.12.2021 - 28.02.2022, în limita stocurilor
disponibile, exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max. Reducerea
nu se cumulează cu beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. Acest
produs este dispozitiv medical, citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe
ambalaj.

Farmacie
Promoție valabilă în perioada 01.12.2021 - 28.02.2022, în limita stocurilor disponibile,
exclusiv în farmacii, în baza cardului de loialitate Dr.Max și nu se cumulează cu
beneficiile standard ale cardului de loialitate Dr.Max. La achiziția unui produs Proflexon
180 cpr. primești cadou un pachet identic. Produsul oferit cadou este identic cu produsul
cumpărat și achiziția produsului se face la prețul fără card. Acest produs este supliment
alimentar, citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
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