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Dor de iarnă 
E decembrie şi-un dor de iarnă ca-n vremurile de demult. 
Te-ntrebi, precum poetul vagabond, “unde sunt zăpezile de 
altădat’?” Poate că-n suflarea rece a vântului, ce formează-n 
dimineţi de cleştar pânze ţesute pe tulpini cu trandafiri buimă-
ciţi de frig şi-acoperiţi de-o pulbere de zahăr: fină, croşetată 
cu rouă şi argint. Ori în colindul rostit c-un glas sprinţar, în 
parfumul copilăriei luminate de Sfântul Nicolae cel darnic, 
de Crăciunul bogat în miresme şi bucurii? Astfel de imagini 
sunt dintr-un basm adevărat şi-o cartolină trimisă în gând, 
ce-ajunge la destinaţie în zbor de fulgi brodaţi. Acolo, desigur, 
le găseşti când afară pare a fi doar toamnă târzie-n decembrie. 
Aşa ar începe să ningă peste case cu ferestre-mpodobite de 
lumină caldă şi fructe cu arome, culori vechi, care picură în 
suflet dulceaţa din grădina bunicilor. Se aşterne iarna: cu tihnă, 
versuri şi seri uitate-n foi de poveste, ce-s toarse de-un motan 
leneş clipind arar pe firul vremii, când timpul încă se mai opera 
în loc.

Maria Luisa Ţuculeanu
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Bandajare 
neuromusculară – 
întrebări şi răspunsuri

Autor: Fizioterapeut Polina Stan

Bandajrea neuromusculară devine o 
tehnică tot mai populară, fapt pentru 
care am decis să vă prezentăm o serie 

de întrebări frecvente pe care le-am primit 
de la pacienţii noştri, cu răspunsuri expli-
cate şi argumentate.

ce sunt aceşti plasturi?
Este necesar să menţionăm deosebiri dintre 
benzile kinesiologice şi plasturi:
– benzile kinesiologice se întind până la 
140% – valoare comparabilă cu cea a elas-
ticităţii pielii. Greutatea şi grosimea benzii 
sunt similare cu cele ale pielii, ceea ce îi 
permite să devină o „A DOUA PIELE”.
– sunt compuse 100% din bumbac şi au un 
strat adeziv hipoalergenic, prin  care pielea 
poate să respire.
Proprietăţile enumerate  îi permit benzii să 
nu limiteze amplitudinea mişcărilor unei 
articulaţii, nici perimetrul unui segment 
atunci când un grup muscular se contractă.
– nu se aplică pe leziuni, răni, cicatrici 
neconsolidate pentru că nu sunt sterile!!!
Aşadar, bandajarea neuromusculară presu-
pune utilizarea unor benzi elastice care se 
aplică direct pe piele, optimizând procesele 
de recuperare ale organismului.

de ce şi cum ajută aceste benzi?
În continuare, vom enumera  care sunt efec-
tele pe care le urmărim, în funcţie de modul 
prin care aplicăm benzile:
1. Scăderea durerii;
2. Îmbunătăţirea funcţiei musculare prin 
reglarea tonusului muscular (tonifiere sau 
relaxare musculară);
3. Susţinerea funcţiei articulare prin:
– stimulare neuromusculară proprioceptivă;
– influenţarea poziţiei articulaţiei;
– influenţarea direcţiei mişcării;
– creşterea stabilităţii;
4. Scăderea congestiei circulaţiei sangvine 
şi drenajului limfatic;
5. Influenţarea neuroreceptorilor.
Acum, probabil, intimidaţi de toţi aceşti 
termeni pe care nu-i cunoaşteţi, vă întrebaţi 
dacă nu era mai bine să vă uitaţi la episodul 
nou de iumor în loc să citiţi acest articol. Ei 
bine, nu este neapărat să-i cunoaşteţi, iar 
noi o să încercăm să vă explicăm mai simplu 
cum poate să vă scadă durerea  o „simplă 
bandă”.
Să ne reamintim ce se întâmplă, de 
exemplu, după ce ne-am lovit. Ţesutul reac-
ţionează, inflamându-se. Asta înseamnă că 
zona respectivă se va umfla mai mult sau 
mai puţin (edem), va fi caldă sau fierbinte 
şi va durea, împiedicând efectuarea unei 
mişcări normale. Doare, pentru că lichidul 
care a provocat edemul apasă asupra 
receptorilor durerii localizaţi în muşchi, 
piele. Aplicând banda, acţionăm în câteva 
moduri: prin activarea efectului de poartă 
şi mecanic. În acest moment intervine 
acţiunea benzii: tegumentul afectat trebuie 
să fie întins maxim posibil, apoi banda se 
aplică pe piele. Atunci când ţesutul întins 
revine în poziţia lui obişnuită, elasticitatea 
benzii ridică uşor pielea, creând curburi sau 

kinetoterapie



„valuri”, mârind astfel spaţiul unde se află 
edemul. Presiunea lichidului asupra recep-
torilor scade, respectiv, direct proporţional 
va scădea şi durerea. Bineînţeles că astfel 
de procese sunt mult mai complexe, inter-
vine şi rolul circulaţiei sangvine şi limfatice, 
despre care vom discuta în alt articol.

Se aplică şi la copii?
Nu există contraindicaţii în ceea ce priveşte 
aplicarea benzilor în pediatrie, dimpotrivă, 
există numeroase afecţiuni pediatrice în 
care sunt indicate bandajările: platfus, picior 
equin, genu varum/valgum, etc.

efectul apare în funcţie de culoare?
Culoarea benzii nu influenţează efectul tera-
peutic; el depinde doar de tehnica prin care 
aplicăm. Există numeroase culori şi printuri 
pe care le puteţi alege în funcţie de dispo-
ziţie sau asortându-le cu vestimentaţia.

Au ceva medicamentos în compoziţie?
Nu.  Benzile acţionează doar în funcţie de 
tehnica de aplicare. De exemplu, pentru 
relaxarea unui muşchi vom utiliza tehnica 
musculară, iar pentru creşterea stabilităţii 
unei articulaţii – tehnica  ligamentară, în 
cadrul căreia vom întinde mai tare banda. 

Ajută în toate afecţiunile?
Bandajarea neuromusculară nu este un 
panaceu. Ba mai mult, s-ar putea să nu fie 
întotdeauna  eficientă ca tehnică indepen-
dentă. Doar în combinaţie cu alte terapii va 
avea efect maxim.  Există mulţi factori care 
influenţează eficienţa acestei terapii: parti-
cularitatea cazului – la diferite persoane 
aceeaşi patologie se va manifesta diferit, 
reacţia individuală a organismului, etc.

Pot să le pun singur acasă?
Răspunsul este da, dacă vreţi să pier-
deţi nişte bani şi să nu obţineţi rezultate. 
Pentru o aplicare corectă şi eficientă este 
necesară  o bază de cunoştinţe teoretice şi 
practice în ceea ce priveşte anatomia şi fizi-
ologia corpului uman, dar şi reguli de apli-
care, indicaţii, contraindicaţii ale acestor 
tehnici. Din această cauză vă recomandăm 
să apelaţi întotdeuna la un specialist 

(şi nu doar în acest caz) care a efectuat 
cursuri acreditate, care vă va evalua şi 
va alege cea mai potrivită tehnică pentru 
dumneavoastră.

cât timp trebuie să le port?
Puteţi să purtaţi benzile chiar şi 10 zile, 
până vor începe să se desprindă – moment 
în care eficienţa lor ar putea fi compromisă. 
Puteţi să le scoateţi mai devreme dacă aveţi 
nevoie, în cazul în care trebuie să mergeţi la 
proceduri sau la o investigaţie medicală, etc. 
De asemenea, dacă începe să vă deranjeze 
este important să  comunicaţi cu terapeutul 
dumneavoastră şi să le scoateţi aşa cum v-a 
recomandat.

cât timp trebuie să nu fac duş?
Atât cât consideraţi de cuviinţă, dar totuşi 
recomandat este să faceţi minimum o dată 
pe zi. În ceea ce priveşte benzile, nu trebuie 
să vă faceţi griji, sunt rezistente la apă; 
puteţi să mergeţi chiar şi la bazin.

Din cauza că este o tehnică relativ nouă, au 
apărut numeroase dezbateri privind efici-
enţa acesteia. Există sute de studii care au 
ajuns la concluzia că bandajarea neuromus-
culară este eficientă: mulţi dintre pacienţii 
care ne-au trecut pragul pot confirma acest 
lucru. Este important să reiterăm că banda-
jarea  nu este terapia minune care se potri-
veşte oricui, însă atâta timp cât beneficiile 
depăşesc costurile şi sunt net superioare 
altor terapii (medicamentoase, în special), 
merită să fie utilizată.

Pentru programări sunaţi la 0758 959 677 
sau completaţi formularul online la 

www.worktape.ro/programari.
Pagina noastră de facebook 

se poate accesa la adresa: 
FB/WorkTapeMedical
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Mulți medici consideră că un deficit de vita-
mina D crește riscul de a suferi o formă 
severă a coronavirusului. Deja în luna 

mai, Academia de Medicină din Franța a reco-
mandat suplimentarea cu vitamina D imediat ce 
diagnosticul de Covid-19 a fost confirmat. Dar 
de unde știi dacă ai deficit de vitamina D și care 
sunt semnele deficitului de vitamina D?

ai o boală inflamatorie a intestinului
Persoanele care suferă de intoleranță la gluten, 
boala Crohn sau boala inflamatorie a intesti-
nului sunt mai expuse riscului de deficit de vita-
mina D din cauza efectelor acestor boli asupra 
absorbției grăsimilor. Deoarece grăsimile sunt 
absorbite mai puțin bine, vitaminele liposo-
lubile, cum ar fi vitamina D, sunt la rândul lor 
mai puțin absorbite. Pentru a evita prea multe 
deficiențe, uneori este suficient să consumați 
produse lactate îmbogățite cu vitamina D.

Ești supraponderal
A fi supraponderal sau obez nu afectează modul 
în care organismul nostru sintetizează vitamina 
D. Dar concentrația mai mare de grăsime afec-
tează nivelurile de vitamina D din sânge. Cu cât 
aveți mai multe grăsimi, cu atât este mai diluată 
vitamina D, care este liposolubilă. Acesta este 
motivul pentru care persoanele supraponderale 
au cerințe mai mari de vitamina D.

ai pielea închisă la culoare
Pigmentarea în piele este ca o protecție solară 
naturală. Când aplicați o protecție solară cu 

factor 30, aceasta reduce capacitatea pielii de a 
sintetiza vitamina D din lumina soarelui cu 97%. 
Este la fel cu pielea întunecată sau neagră. O 
persoană cu pielea foarte închisă are nevoie 
de zece ori mai multă lumină solară decât o 
persoană cu pielea deschisă pentru a sintetiza 
aceeași cantitate de vitamina D.

te dor oasele
Aveți dureri în oase și mușchi și articulațiile 
vă sunt mai rigide când vă treziți dimineața? 
Este posibil să suferiți de un deficit de vitamina 
D. Dacă suferiți de dureri cronice, contactați 
medicul pentru a primi această doză de vita-
mină. În cazul unui deficit, ar trebui luată în 
considerare suplimentarea.

Ești deprimat
Un număr mic de studii epidemiologice au 
explorat relația dintre vitamina D și depresie 
și au constatat că persoanele spitalizate cu 
depresie aveau adesea niveluri medii de vita-
mina D mai mici decât persoanele care nu erau 
deprimate. Nu este încă clar cum influența 
vitamina D neurotransmițătorii implicați în 
stări de stres, anxietate sau depresie, dar s-ar 
putea ca vitamina D să protejeze neuronii care 
sintetizează dopamină și serotonină, doi neuro-
transmițători esențiali pentru buna funcționare 
a creierului.

Vitamina D2 și vitamina D3: care este diferența?
Vitaminele D2 și D3 sunt cele două forme ale 
vitaminei D. Vitamina D2 este prezentă în prin-
cipal în plante (ciuperci, cereale etc.), în timp 
ce vitamina D3 este mai degrabă prezentă 
în alimentele de origine animală (pește gras, 
galben ou, unt ...). De asemenea, acesta este 
sintetizat atunci când pielea este expusă razelor 
solare. Pentru suplimentarea pacienților, 
ambele forme de vitamina D sunt disponibile 
pe piață. Dar medicii și medicii naturisti preferă 
deseori să prescrie vitamina D3, deoarece este 
mai ușor asimilată de organism.

Sursa: topsante.com

sănătate

Carența de vitamina D: 
cum o recunoşti?
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Rinoplastia este intervenţia de chirurgie 
estetică ce urmărește corectarea formei 
și dimensiunii nasului, cu scopul de a 

restabili echilibrul fizionomiei individuale. 
Această procedură a câștigat din ce în ce mai 
multă popularitate în ultimul timp, fapt ce a 
generat o multitudine de întrebări, dileme și 
mituri în jurul acestui subiect. 
dr. Theodor motruc, chirurg estetician și 
fondator Omini Clinic Iași oferă clarificări cu 
privire la cele mai des întâlnite mituri despre 
rinoplastie. 

rinoplastia este o intervenţie pentru 
pacientele de sex feminin
Cu toate că majoritatea persoanelor care soli-
cită o astfel de intervenţie chirurgicală sunt de 
sex feminin, rinoplastia nu este o procedură 
dedicată în exclusivitate acestora. Din fericire, 
în ultimii ani, tot mai mult bărbaţi apelează la 
această operaţie, de cele mai multe ori fiind 
asociată cu repararea dificultăţilor respiratorii. 

rinoplastia este o intervenţie simplă
Nasul este un organ cu o sensibilitate ridicată, 
ceea ce face ca rinoplastia să fie una dintre 
cele mai complexe intervenţii chirurgicale. În 
timpul procedurii, chirurgul estetician trebuie 
să acorde o atenţie sporită tuturor mișcărilor pe 
care le face. Rezultatul trebuie să aducă nasul în 
perfectă simetrie cu celelalte elemente ale feţei. 

Hematoamele și edemele din jurul ochilor 
reprezintă rezultatul de anormalitate a  
fracturii oaselor
Remodelarea nasului implică modificări la 
nivelul cartilajelor și a oaselor nasului. Astfel, 
eventualele traumatisme la nivelul ţesuturilor 
vecine (spre exemplu, pleoapele inferioare) 
sunt mai mult decât firești, la fel și semnele 
de învineţire din jurul ochilor. Acestea apar 
datorită comunicării dintre compartimentele 
feţei care reacţionează puternic la trauma-
tisme. Vindecarea lor are loc la scurt timp 
după operaţie.  

rinoplastia este o intervenţie extrem de 
dureroasă
Rinoplastia nu presupune durere după 
operaţie. Disconfortul apare în perioada de 
recuperare imediată, odată ce efectul aneste-
ziei s-a încheiat; este cauzat de purtarea atelei 
și a tamponamentului nazal, dar este relativ 
ușor de suportat, iar vindecarea este rapidă și 
ușoară. 

Rinoplastia este o intervenţie chirurgicală cu 
beneficii majore asupra calităţii vieţii și a sănă-
tăţii organismului. Înainte de orice decizie, este 
recomandat ca pacienta/pacientul să progra-
meze o consultaţie de informare. În această 
perioadă, Omini Clinic vă pune la dispoziţie și 
posibilitatea unei consultaţii online. 

rinoplastie

Cele mai populare mituri 
despre rinoplastie

 ominiclinic.ro
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chirurgie

Litiaza biliară, numită popular pietre la 
fiere, reprezintă prezenţa de “pietre” 
- medical calculi la nivelul veziculei 

biliare sau al colecistului. Se întâlneşte la 
bărbaţi şi la femei (foarte rar la copii), la toate 
vârstele, fiind mai frecventă la femei după 40 
de ani. Se apreciază că survine la 20 % din 
populaţia matură. 

De ce anume apare Litiaza biLiară? 
Există doi factori importanti ce contribuie 
la apariţia litiazei biliare, fie separat, fie 
asociaţi. Pe de o parte, poate fi o tulburare 
metabolică ce modifică raportul componen-
telor biliare (bila este lichidul secretat de ficat 
şi depozitat în colecist, numit profan fiere). 
Pe de alta parte, poate interveni o cauză 
mecanică, prin care colecistul este incapabil 
să îşi golească conţinutul fie prin scăderea 
capacităţii de contracţie, fie datorită unui 
obstacol în zona  de golire a acestuia sau mai 
jos. Hipercolesterolemia (colesterolul mare) 
datorată elementelor genetice sau prin aport 
alimentar determină apariţia unor nuclei 
colesterinici, precursori ai litiazei. La fel, un 
colecist incapabil să evacueze corespunzător 
bila favorizează apariţia acestor nuclee de 
cristalizare ce vor fi urmate de formarea de 
calculi de diverse dimensiuni. Dimensiunile 
calculilor pot fi sub 3 mm (în acest caz vorbim 
de microlitiază biliară), dar şi peste 2 cm. 

cum se manifestă? 
Există o varietate de simptome ce ne atrag 
atenţia asupra existenţei litiazei. Forma 
latentă sau asimptomatică în care nu avem 
nicio acuză, iar litiaza e descoperită întâm-
plător cu ocazia unei ecografii abdominale. 
Forma dispeptică cu simptome nesistema-
tizate care asociază greţuri, balonări după 
ingestia de alimente, flatulenţă, migrene, 
astenie, tulburări de tranzit intestinal. Forma 
clasică sau colica biliară în care apare o 
durere violentă subcostal drept cu iradiere în 
spate, umăr drept sau lombar drept, greţuri, 
vărsături şi agitaţie apărute de regulă seara 

sau noaptea după o masă bogată în grăsimi. 
Forma complicată ce poate urma unei sufe-
rinţe îndelungate sau poate fi debutul bolii 
şi se manifestă sub forma coloraţiei icterice 
a tegumentelor şi mucoaselor, durerilor “în 
bară” în pancreatita acută sau ca şi colecis-
tită acută cu durere intensă de lungă durată, 
febră, creşterea leucocitelor.            

cum reacţionăm Dacă apar  
simptomeLe De mai sus?
Obligatoriu ne prezentăm la medicul de 
familie şi/sau un cabinet de ecografie. 
Ulterior, fie se stabileşte diagnosticul de 
litiază biliară, fie se vor efectua investi-
gaţii suplimentare pentru clarificarea 
diagnosticului.            

care este tratamentuL? 
Odată stabilit diagnosticul de litiază biliară 
cu sau fără simptome, singurul tratament 
indicat este îndepărtarea chirurgicală a cole-
cistului, operatie numită colecistectomie. 
Operaţia standard astăzi este efectuarea 
colecistectomiei laparoscopic, aşa-numita 
operaţie laser. Se efectuează 4 incizii, sub 1 
cm fiecare, iar după insuflarea unui gaz ca 
să se poată lucra se va practica îndepărtarea 
colecistului şi nu doar a calculilor (doar 
extragerea calculilor a fost încercată mai 
mult experimental şi abandonată deoarece 
în timp aceştia se refac). Mai nou, se poate 
îndepărta colecistul printr-o singură incizie, 
abord numit SILS.       

CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A,

Tîrgu Mureş, Jud. Mureş, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro

Litiaza biliară 
Autor: Dr. Chindriş Vasile, Medic specialist chirurg - Centrul Medical Nova Vita
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Erupția dentară reprezintă o etapă importantă în primul an al dezvoltării bebelu-
șului, astfel că pentru un proaspăt părinte poate fi o perioadă stresantă și plină de 
necunoscute. 

când începe erupția dentară?
Erupţia dinţilor temporari la copil se petrece, în mod normal, la următoarele vârste: 
• între 6-12 luni erup incisivii, 
• între 12-18 luni primii molari, 
• între 18-24 luni caninii 
• între 24-30 luni molarii doi, de obicei cei inferiori înaintea celor superiori.
Totuși, apariția primului dinte diferă pentru fiecare copil, uneori putând avea loc fie mult 
mai devreme (3 luni) sau mai târziu (chiar și la un an).  Totodată, la unii copii, dinții pot să 
erupă câte unul pe rând, în timp ce la alții apar în perechi. 

care sunt semnele erupției dentare?
• Gingii inflamate sau sensibile la atingere,
• Salivaţie abundentă,
• Dureri gingivale (exprimate prin plâns și iritabilitate),
• Tendința de a-și freca ochii, obrajii sau urechile din cauza durerii,
• Nevoia de a mesteca diferite obiecte tari sau jucării,
• Introducerea constantă a mâinilor în gură,
• Lipsa poftei de mâncare (sau refuzul de a mânca alimente solide) manifestată pe o peri-
oadă scurtă de timp de maxim 3-4 zile,
• Insomnie sau somn agitat,
• Ușoară stare febrilă (niciodată mai mare de 38,5 grade Celsius),
• Iritații ale pielii feței sau bărbiei (cauzate de obicei chiar de salivarea excesivă).

ce tulburări pot aparea în erupţia dentară?
În ceea ce priveşte vârsta de erupţie dentară, putem vorbi de o erupţie precoce sau o 
erupţie întârziată faţă de normal. 
- erupţia prematură: dintele iese înainte de termenul normal, este incomplet format, mobil 
şi cel mai frecvent se pierde,
- erupţia precoce: dintele erupe  normal format, dar mai devreme; acest fenomen se 
însoţeşte de o dezvoltare precoce şi o accelerare în calcifierea dinţilor;  factorii deter-
minanţi sunt reprezentaţi de boli febrile, endocrine şi sex,
- erupţia întârziată: dintele erupe normal format dar mai tarziu, iar factorii incri-
minaţi sunt carenţele vitaminice, rahitismul, hipotiroidismul, sindroame genetice  
(ex. sindromul Down) sau  diverse obstacole în calea de erupţie a dintelui (dinți 
supranumerari, cicatrici, fibromatoza gingivală ereditară). 

pediatrie

Erupția dentară
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro



remedii pentru calmarea durerilor gingivale
• Jucării gingivale - jucării speciale, sub forma unor inele din silicon solid, care se pot  pune 
mai întâi  la congelator, ca să se răcească. Temperatura scăzută și presiunea aplicată pe 
gingii sunt cel mai bun remediu împotriva durerii.
• Gel gingival - aceste geluri speciale sunt folosite pentru a masa gingiile copilului;  conțin anal-
gezic, au efect antiinflamator și antipiretic (combate febra), dar reduc și inflamația gingiilor.
• Masajul gingival - o altă metodă prin care se poate calma temporar durerea este masarea 
ușoară cu degetul gingiile copilului.
• Medicamente - în cazul în care aplicarea unui gel local sau folosirea unei jucării gingivale 
nu funcționează, în dozajul potrivit și după aprobarea medicului pediatru, se pot administra 
paracetamol sau ibuprofen. 

Mituri comune care sunt false!
Simptome precum febra înaltă sau diareea  sunt frecvent considerate cauze ale erupției 
dentare.  Totuși  nu există dovezi știintifice care să indice vreo legătură între aceste simp-
tome și erupția dinților.
 Infecțiile urechii pot cauza febră și simptome asemănătoare erupției dentare, precum 
iritabilitate, insomnie și tendința bebelușului de a duce mâna la față sau urechi. Trebuie 
urmărit cu atenţie comportamentul copilului și consultat medicul pediatru pentru a afla 
dacă bebelușul se confruntă cu erupția dinților sau cu o altă problemă.

adresaţi-vă medicului pediatru dacă:
• Nu sunteţi sigur că simptomele bebelușului au legătură cu erupția dentară;
• Febra depășește 38,5 grade Celsius;
• Apar răni la nivelul gingiilor;
• Apar vărsături sau copilul refuză lichidele;
• Copilul prezintă diaree (pentru a evita 
deshidratarea).
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Cum ne menținem 
greutatea de sărbători 

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
     Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
     0728.082.951
      www.marianachelariu.ro

nutriţie

De la Ajunul Craciunului până la Anul Nou, 
mâncarea este principala vedetă, fie că 
petrecem sărbătorile în familie, fie că 

mergem în vizite sau vacanţe, peste tot suntem 
aşezaţi la mese îmbelşugate. 
Tradiţiile şi obiceiurile româneşti sunt 
frumoase, doar că se ajunge uneori la o prea 
mare cantitate de mâncare şi se pot pierde din 
vedere alte lucruri mai valoroase. 
Mai mult de 50% din populaţie se îngraşă în 
timpul sărbătorilor de iarnă, însă este o mare 
diferenţă între 1 şi 5 kilograme. Dar asta nu 
înseamnă să nu mănânci nimic, important este 
să alegi inteligent, doar ce merită cu adevărat.

ce se poate face pentru a limita aportul 
caloric?

 Luaţi un mic dejun cât mai uşor, bazat pe iaur-
turi şi brânzeturi slabe, un fruct, un ceai sau o 
cafea.

 Alegeţi produsele mai deosebite, nu cele 
pe care le consumaţi în orice zi (orez, cartofi, 
cascaval, etc).
 Printre tradiţionalele aperitive, răcitura de pui 
sau curcan este o alegere bună, alături de tobă 
sau leber.
 Porţia corectă pentru sarmale este de 2-4 
bucăţi, în funcţie de dimensiunea lor.
 Dacă vă place salata de boeuf, limitaţi-vă la 
2 linguri şi eliminaţi pâinea. Înlocuiţi maioneza 
cu sos de muştar şi smântână.
 Friptura care se face la cuptor cu mirodenii 
și vin, sau o bucată mică de cârnaţi, e bine de 
consumat alături de o salată de crudităţi sau 
o porţie de murături, eliminând garnitura din 
cartofi sau orez și pâine.
 Pentru că este sărbătoare și pentru că sunt 
delicioase, alegeţi la desert, la o singură masă, 
o felie de cozonac sau o porţie de tort sau o 
porţie  de prăjituri de casă, fără fructe sau 
bomboane în plus, și nu zilnic.
 Atenţia la alcool, pe lângă conţinutul caloric 
propriu, apropiat de cel al grasimilor, stimu-
lează transformarea în grăsime de depozit a 
tuturor caloriilor din produsele alimentare cu 
care este asociat. Limitaţi-vă la 1-2 pahare de 
vin sau şampanie. În rest, beţi apă plată sau 
minerală.

Şi un tips: îmbrăcaţi-vă cu haine strânse pe 
talie!! Cu siguranţă va fi greu şi necomfor-
tabil să consumaţi o cantitate generoasă de 
alimente. Nu uitati de miscare: găsiţi-vă orice 
ocazie pentru o ieşi din casă şi a vă plimba
Nu există alimente periculoase pentru siluetă şi 
sănătate, cantitatea consumată face diferenţa!

Să aveţi sărbători cu bucurie alături de cei 
dragi!
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Antibacterian, anticancerigen, fortificant, 
hreanul este una dintre acele legume 
uitate ale căror proprietăţi curative 

merită să fie mai bine cunoscute. Numit și 
„muștar german” datorită gustului său puternic 
înţepător, hreanul înseamnă literalmente „rădă-
cină puternică”. Această rădăcină cu frunze lungi 
și flori albe sau galbene este originară din Europa 
de Est. Apare în relatarea Exodului și de atunci 
a fost un condiment esenţial pentru mesele 

Paștelui evreiesc. Deși proprietăţile sale medi-
cinale erau deja cunoscute de greci și romani, 
hreanul a căzut treptat în uitare.

beneficiile hreanului
Cataplasmele de muștar ale bunicilor noastre 
au fost înlocuite treptat cu antibiotice. Și totuși, 
proprietăţile lor de vindecare nu erau mai puţin 
valoroase. Hreanul este un exemplu perfect. 
În perioada medievală, hreanul a fost reco-
mandat pentru combaterea reumatismului și 
a durerilor articulare. Dar și pentru a lupta 
împotriva scorbutului datorită conţinutului său 
de vitamina C comparabil cu cel al citricelor. 
Hreanul este, prin urmare, un condiment ideal 
pentru întărirea sistemului imunitar.

Un remediu pentru bronșită, sinuzită și 
infecţii ale tractului urinar
Studiile germane au demonstrat eficacitatea 
hreanului în tratamentul bronșitei, sinuzitei și 
infecţiilor tractului urinar, datorită prezenţei 
alicinei și sinigrinei, substanţe antibacteriene. 
Există multe motive pentru a consuma hrean 
în timpul iernii! Pe de altă parte, hreanul este 
compus din alilizotiocianat care distruge 
anumite bacterii care pot fi contractate prin 
ingerarea de alimente contaminate, cum 
ar fi listeria sau stafilococul. Se crede că 
această substanţă are efecte asupra celulelor 
canceroase. În cele din urmă, consumul regulat 
de hrean ajută la reglarea tensiunii arteriale.

cum se gătește hreanul?
Sezonul de hrean începe în septembrie și se 
termină în martie. Trebuie să alegi rădăcini 
ferme, netede, care vor fi curăţate. Inima, prea 
tare, nu este în general folosită, nici părţile 
verzi prea amare. Hreanul are un gust picant și 
piperat. Prin urmare, este destul de utilizat ca 
condiment și este utilizat în general la prepa-
rarea sosului pentru a condimenta felurile de 
mâncare. Pur și simplu încorporat în smântână 
proaspătă, înlocuiește minunat muștarul.

Sursa: bioalaune.com

imunitate

Hreanul, un condiment uitat 
cu proprietăți medicinale
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Digestia, 6 alimente pentru 
îmbunătățirea ei

alimentație

Digestia este esențială pentru sănătatea noastră, deoarece este responsabilă pentru absorbția 
nutrienților din alimentele pe care le consumăm. Deci, dacă doriți să vă îmbunătățiți digestia 
organismului, luați notă de aceste 6 alimente!

1. BananElE
Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție, bananele au o cantitate mare de fibre care ar ajuta 
digestia. Din acest motiv, ar fi un aliment care ne-ar îmbunătăți flora intestinală.De asemenea, din 
același motiv, dacă suferim de constipație, bananele ar putea fi un fruct bun care să ne ajute să 
luptăm împotriva acesteia.

2. MErElE
Merele sunt bogate în pectină, o moleculă care ar ajuta la combaterea atât a diareei, cât și a consti-
pației, potrivit unor cercetări diferite. Chiar și oțetul de mere, unul dintre produsele extrase din acest 
fruct, ar avea un efect laxativ. De asemenea, așa cum se spune popular: „Un măr pe zi îl ține pe 
doctor departe”, dar consumul lor în fiecare zi poate deveni un pic plictisitor pentru unii oameni.
Din acest motiv, îi puteți bea sucul (este delicios!) Sau beți una sau două linguri de oțet de mere în 
jumătate de pahar de apă. Se recomandă consumul pe stomacul gol.

3. frUctElE dE PădUrE și digEStia
Unele fructe de pădure, cum ar fi afinele, frăguțele și murele, sunt foarte bogate în antioxidanți, 
molecule care luptă împotriva radicalilor liberi ajutând la prevenirea îmbătrânirii premature și a 
apariției bolilor cronice. În plus, se crede că antioxidanții ajută la curățarea colonului. Pentru că au 
un gust atât de plăcut, aceste fructe delicioase pot fi consumate într-o varietate de moduri, cum ar 
fi sucurile și piureurile gustoase sau la micul dejun alături de iaurt sau cereale.

4. MorcoVii
Un articol publicat în Food and Nutrition Sciences indică faptul că morcovii ar fi un detoxifiant 
natural, al cărui consum frecvent ar ajuta intestinul să funcționeze normal și corect. Ar trebui 
consumat de preferință crud, ras în salate, în sucuri și dacă preferați să îl consumați gătit, ar trebui 
să fie pe aburi, astfel încât să nu-și piardă proprietățile.

5. cEaPa
Ceapa, pe lângă utilizarea sa regulată ca remediu natural pentru reducerea nivelului de colesterol, 
ar putea ajuta la prevenirea unor boli grave. Cercetările de la Universitatea din Buffalo, de exemplu, 
au indicat că atât ceapa, cât și usturoiul pot reduce riscul de a dezvolta cancer de sân. Ar fi necesare 
mai multe studii. Datorită prezenței vitaminelor C și E, ar fi, de asemenea, un bun laxativ, deoarece 
ar ajuta la mobilitatea intestinelor, facilitând evacuarea normală și continuă.

6. roșiilE
Roșia este recomandată ca laxativ natural datorită conținutului său de fibre. Pe de altă parte, experții 
au investigat rolul licopenului, o substanță care conferă roșiilor culoarea roșiatică, în prevenirea 
cancerului. Deși ar fi necesare mai multe studii, unele articole indică faptul că această componentă 
ar avea un efect preventiv, cel puțin în ceea ce privește cancerul pulmonar.
Aceste sfaturi și vă pot ajuta să vă îmbunătățiți digestia. Dacă disconfortul digestiv continuă, ar 
trebui să mergeți la un specialist pentru a rezolva problema. 



Sursa: mejorconsalud.com
Foto: pexels.com

 www.revistabranche.ro |  | decembrie 2020 | 19



20 | decembrie 2020|  | www.revistabranche.ro

Articulații sănătoase înseamnă mobi-
litate, înseamnă o viață de calitate. 
De multe ori nu ne dăm seama cât de 

importantă este sănătatea articulațiilor, decât 
în momentele în care începem să avem dureri.
Procesul îmbătrânirii organismului este unul 
extrem de complex și destul de greu de 
înțeles. Nu doar timpul este cel ce ne influ-
entează ci și stilul nostru de viață. Problema 
articulațiilor este un exemplu de afecțiune ce 
poate apărea și la persoanele mai tinere dacă 
nu se respectă niște reguli.
Puterea de regenerare a organismului este 
uimitoare, articulațiile sunt mecanisme 
deosebit de fragile, iar o dată ce cartilajele 
se erodează, acestea nu mai pot fi refăcute. 
Subțierea cartilajelor contribuie în timp la 
apariția osteoartitei, cunoscută și sub numele 
de artrită degenerativă, o boală ce se mani-
festă prin umflarea sau iritarea articulați-
ilor, însoțită de dureri, rigiditate și limitarea 
mișcărilor.
Afecțiunile musculo-scheletale reprezintă 
unele dintre cele mai frecvente probleme 
de sănătate care apar odată cu înaintarea în 
vârstă. În funcție de factorii de risc, dar și de 
stilul de viață, bolile din această categorie pot 
fi înregistrate și la persoane mai tinere.

recomandări pentru a avea articulații 
sănătoase:

1 Menține-te în formă
Mușchii puternici ajută la menținerea stabi-

lității încheieturii. Cu cât mușchii corpului sunt 
într-o formă mai bună, cu atât scade riscul 
unei accidentări. În plus, mușchii din jurul 

articulațiilor absorb șocul și contribuie la 
răspândirea acestuia asupra întregii suprafețe 
a încheieturii, susține dr. Laith M. Jazrawi, 
seful diviziei de medicină sportivă al spitalului 
pentru probleme ale articulațiilor din cadrul 
din Universității din New York.

2 Păstrează o greutate normală
Cu cât greutatea depășește limitele reco-

mandate, cu atât presiunea pusă asupra 
articulațiilor este mai mare. Spre exemplu, 
în timpul mersului fiecare genunchi susține 
o forță echivalentă cu trei până la șase ori 
greutatea corpului. Obezitatea reprezintă unul 
dintre factorii de risc în apariția osteoartritei 
în genunchi și șolduri. Potrivit unei cercetări, 
27% dintre cazurile de înlocuire a șoldului și 
69% dintre cele de înlocuire a genunchiului ar 
putea fi atribuite obezității.

3 Evită accidentările și activitățile ce îți 
pot afecta articulațiile

Accidentările, mai ales cele care necesită 
intervenție chirurgicală, măresc riscul apari-
ției artritei. Conform unui studiu suedez, o 
persoană care a suferit un accident al ligamen-
tului genunchiului sau o ruptură de menisc are 
50 % șanse să dezvolte artrita 10 sau 20 de 
ani mai târziu. Cu cât accidentul are loc mai 
târziu, să spunem la vârsta de 30 sau 40 de 
ani, cu atât crește riscul apariției artritei.

4realizează corect mișcările
Pentru activitățile ce presupun mișcări repe-

titive este recomandată evaluarea unui speci-
alist (fizioterapeut) care să te învețe care este 
poziția corectă a corpului și să corecteze eventu-
alele poziții sau mișcări ce îți pot afecta negativ 
sănătatea. Menține poziția corpului corectă.

5 recomandări 
pentru articulații 
sănătoase
Autor: Alexandra Pavăl, fizioterapeut, manager Kineto Family

recuperare
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5Bucură-te de o alimentație variată
Nu putem vorbi despre o dietă care să 

asigure prevenția apariției artritei, însă o 
alimentație corespunzatoare te poate ajuta 
să îți pastrezi greutatea potrivită și îți oferă 
substanțele nutritive de care organismul are 
nevoie pentru a se menține sănătos, susține 
Institutul national american pentru preventia 
artritei si a bolilor musculo-scheletale si de 
piele. O dietă corectă trebuie să se bazeze pe 
fructe, legume, cereale integrale, lactate cu 
conținut scăzut de grăsimi. Nu trebuie însă 
uitate cărnurile slabe, peștele, fasolea, ouăle 
și nucile. Evită grăsimile saturate, grăsimile 
trans, sarea și zaharul.

Studiile arată că acizii grasi omega 3, ce se 
găsesc în pește precum ton ori somon, ajută 
la reducerea simptomelor asociate cu durerile 
articulare și diminuează inflamațiile acestora. 
De asemenea, vitamina D pare să aibă efect 
antiinflamator protejandu-ți încheieturile. 

Aceasta se găsește în pește, cereale și lactate.
Un fizioterapeut vă poate stabili un program 
terapeutic adecvat nevoilor dvs, vă poate 
învăța cum să faceți exercițiile corect și ce 
mișcări să evitați în funcție de afecțiunile 
existente. Apelați cu încredere la terapeuții 
centrului nostru Kineto Family pentru un stil 
de viață sănătos.

kineto family
Suceava, Str. Mihai Viteazul, nr. 26
0742 742 743
www.kinetofamily.ro


