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Ilustrată de februarie 
Un aer de iarnă târzie îngheaţă răsuflarea zorilor de dantelă. 
Boboci încremeniţi de-atâta vreme în purpură de toamnă 
glasată îşi lasă palid mireasma pe-un gând fugar de hibernare. 
E-atâta linişte…şi-un vis adus pe aripi de ninsoare încălzeşte-n 
suflet dorinţa de lumină şi revărsări de aur cernute printre 
gene. Ce ţi-ar ocroti lumea de ceţuri şi nori grei? Poate credinţa 
în colţul de rai promis şi-n anotimpul veşnic înflorit în poezia 
amintirilor răzleţe. Astfel, sclipiri de diamante pe la ferestre 
presărate se lasă în priviri ce-atârnă de-o margine de cer 
şi-aduc în obraji trandafirii care-au uitat să coloreze chipuri: de 
porţelan, de turtă dulce, de lână toarsă-n caer de lumină.

Maria Luisa Ţuculeanu
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pediatrie

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

Colicile abdominale ale sugarului reprezintă spasme (contracţii)  
ale stomacului şi intestinului, secundare acumulării gazelor,  
din cauza imaturităţii tubului digestiv.

cum se manifestă şi cum recunoaştem simptomele colicelor?
 Colicile abdominale apar relativ frecvent la sugarul sănătos, ca dureri cu intensitate şi 
durată variabile şi caracter colicativ în episoade de iritabilitate extremă, plâns inconsolabil.
 Pot debuta de la 2-3 săptămâni după naştere, având un vârf la 5-6 săptămâni, durează în 
medie până la 3-4 luni, dar uneori pot dura peste 4 luni.
 Crizele dureroase durează în general 10-20 minute, dar pot să dureze şi 1-2 ore şi se pot 
repeta de mai multe ori pe zi.
 Crizele dureroase apar brusc, frecvent în a doua parte a zilei sau seara şi se manifestă 
prin: plâns, ţipete, congestia feţei, zvârcolire, frecarea picioarelor şi flectarea lor, strân-
gerea pumnilor, abdomen meteorizat din cauza acumulării gazelor.
 Crizele dureroase apar după masă (niciodată în timpul meselor) şi pot fi determinate de 
alimentarea frecventă sub 1-2 ore interval între mese.

care sunt cauzele apariției colicilor?
Etiopatogenia rămâne încă necunoscută, deşi au fost incriminate:
 formula de lapte cu care este alimentat sugarul, eventual alergie la proteina laptelui de 
vacă;
 tehnici incorecte de alimentaţie;
 relaţie inadecvată mamă-sugar;
 dezechilibre hormonale;
 sensibilitate crescută la distensie colică;
Se vor exclude alte cauze de iritabilitate (afecţiuni otice, renale, obstrucţie intestinală- 
invaginaţie, volvulus).

Investigaţiile paraclinice sunt destul de limitate, cele mai multe dintre colici neavând un 
substrat medical identificabil. Examenul radiologic poate releva o imagine abdominală 
aerică (gaze în abdomen) şi/sau o contracţie puternică a musculaturii intestinale, datorate 
fie alimentaţiei excesive, fie apariţiei unei inflamaţii la nivelul mucoasei intestinale provo-
cată de substanţe toxice ingerate din laptele matern (tutun, alcool, cafea etc).

cum pot fi prevenite colicile abdominale?
 Alimentaţia mamei: se interzice consumul de cafea, alcool, ciocolată, sucuri concen-
trate, prăjeli, grăsimi, mezeluri, varză, conopidă, broccoli, fasole, căpşuni, prune, struguri, 
brânza, iaurt, lapte de vacă.
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 Se recomandă alimentarea 
la cerere, dar trebuie să 
existe un interval liber de 1-2 
ore între mese.
 În timpul alăptarii sugarul 
trebuie să fie ţinut în braţe, 
pe un plan uşor înclinat. 
Alăptarea în pat favorizează 
acumularea gazelor. După 
alăptare, sugarul trebuie să 
fie ridicat în poziţie verticală 
şi aşezat pe umărul mamei, 
bătut uşor pe spate pentru 
eliminarea gazelor.
 În cazul alimentaţiei arti-
ficiale (la biberon), sugarul 
va fi ţinut în braţe sau pe 
un plan uşor înclinat. După 
terminarea biberonului, va fi 
ridicat şi bătut uşor pe spate. 
Este de evitat ca sugarul să 
nu sugă aerul din biberon 
pentru că acesta favorizează 
acumularea gazelor.

cum pot fi tratate colicile 
abdominale?
 În momentul apariţiei crizei 
dureroase, se recomandă ca 
sugarul să fie luat în braţe, 
poate să fie aşezat cu burta 
pe pieptul mamei sau se 
aşează o compresă caldă pe 
burtă, se poate masa abdo-
menul celui mic, în sensul 
acelor de ceasornic.
 Se pot administra medica-
mente sub forma de picături 
sau sirop (Colief, Espumisan, 
Infacol, Debridat etc) sau 
ceaiuri de plante (fără adaos 
de zahar ) de fenicul, anason, 
chimen, muşeţel. 

În cazul în care copilul 
prezintă, pe lângă colici, şi 
febră, agitaţie crescândă 
sau plâns mai agitat, stag-
nare sau scădere ponderală 
sau refuzul alimentaţiei, 
adresaţi-vă URGENT medi-
cului pediatru!
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Diastaza abdominală constă în separarea 
parțială/ completă a mușchilor drepți 
abdominali și apare în a doua jumătate a 

sarcinii deoarece uterul determină întinderea 
musculaturii.

cum se evidențiază diastaza abdominală?
Din poziția întins pe spate, cu genunchii îndoiți 
și tălpile lipite de sol, o mână se poziționează 
la ceafă, iar degetele de la cealaltă mână se 
așează perpendicular pe abdomen, sub stern. 
Din această poziție se ridică ușor capul, ducând 
bărbia în piept, degetele de pe abdomen alunecă 
ușor spre bazin. Dacă pe acest traseu degetele 
întâlnesc un gol mai mare de 2 cm, înseamnă 
că se confirmă diagnosticul de diastază 
abdominală.

Evoluția diastazei abdominale și ce 
riscuri presupune
Dacă nu se intervine în rezolvarea problemei 
trebuie să știți că evoluția este foarte rar una 
favorabilă. Reducerea integrității și funcționali-
tății peretelui abdominal poate duce la:

• instabilitate pelvină (a bazinului)
• dureri lombare
• postură defectuoasă
• incontinență urinară
• tulburări de tranzit
• balonare
• durere în timpul actului sexual

Kinetoterapia joacă un rol extrem de important 
în tratarea diastazei. Exercițiile clasice pentru 
tonicizarea abdomenului sunt contraindicate, 
acestea putând agrava îndepărtarea muscu-
lară. Exerciții special adaptate acestei afecțiuni, 

combinate cu aplicări de Kinesio Taping pot trata 
cu succes diastaza muschilor drepți abdominali.
Perioada de recuperare poate dura între 3 luni 
și un an, în funcție de severitatea diastazei. 
Recuperarea este posibilă chiar dacă a trecut o 
perioadă mai mare de la naștere, doar că durata 
va fi mai mare.
Este important de știut că și după refacerea 
completa există o sensibilitate. Riscul recidivei 
este foarte mare, în situațiile în care se trece la 
exercițiile clasice de abdomen, sau sunt efec-
tuate activități sau sporturi (tenis, golf) ce cresc 
presiunea intraabdominală.

cum prevenim diastaza abdominală?
• efectuarea, în timpul sarcinii, unui program 
de exerciții adaptat situației, cât și activitatea 
motrică de dinaintea sarcinii reduc în mod 
considerabil riscul de diastază abdominală.
• alimentația corectă, care nu produce dere-
glări de tranzit și balonare
• practicarea de înot.

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

Diastaza  
abdominală,  
cauze, efecte și 
măsuri de prevenție
Autor: Alexandra Pavăl, fizioterapeut, manager Kineto Family

recuperare
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Psoriazisul vulgar 
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar
dermato-venerologie, doctor în ştiinţe medicale, 
competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Psoriazisul vulgar este o afecțiune cronică frecvent întâlnită în practică, afectând  1-3 % din 
populație și are o importantă componentă genetică. 

Frica de psoriazis este adesea evocată de pacienți la prima întrevedere cu dermatologul, indi-
ferent de afecțiunea existent. Este o sursă de anxietate mai ales din cauza informațiilor greșite 
primite de la anturaj sau de pe internet. De fapt, psoriazul se comportă ca multe alte boli cornice 
și se prezintă sub forme diferite de gravitate: ușoare și medii - cele mai multe, dar și severe - doar 
o parte.

Manifestările sunt variate: pe fețele de extensie ale membrelor, pe trunchi, palmar și plantar, 
scalp sau unghii, cu plăci eritemato-scuamoase, cu scuamă alb-sidefie, groasă, pluristratifică, 
aderentă. Uneori sunt însoțite de prurit (mâncărime locală). Formele generalizate, pustuloase 
sau psoriazisul însoțit de atingngere articulară sunt încadrate la formele severe. 

Există multe detalii ale manifestărilor clinice, dar nu insist asupra  lor deoarece aceasta este 
misiunea dermatologului dumneavoatră și potențialii pacienți nu trebuie alarmați cu amănunte  
nefolositoare pentru ei, mai ales că mulți se autodiagnostichează greșit. Mult mai util este să 
cunoască asocierea frecventă cu boli metabolice, obezitate, boli cardiovasculare și mai ales 
faptul că ameliorarea acestora influențează pozitiv evoluția psoriazisului.

La copii debutul poate fi după o infecție respiratorie și întotdeauna căutăm semnele infecției / 
portajului cu Streptococ sau Stafilococ auriu, markerii de inflamație. Confirmarea 

diagnosticul prin biopsia cutanată este necesară la cazurile incerte și  la iniți-
erea unor terapii sistemice.

Tratamentele locale și sistemice au evoluat enorm în ultimele două decenii, 
cu apariția de clase complet noi de compuși , încât putem asigura pacienții 
că aproape toate formele clinice, inclusiv cele severe, beneficiază măcar de 

o amelioare. Tratamentele sistemice trebuie atent monitorizate din  cauza 
riscului de efecte adverse. O mare parte dintre acestea sunt eliberate 

gratuit prin programele naționale de sănătate, din cauza costului ridicat.

În afara tratamentului local sau sistemic, îngrijirea  pielii cu produse 
dermato-cosmetice de foarte bună calitate asigură menținerea bari-
erei cutanate  integre și permite penetrarea optimă a medicamentelor 

locale.

Cabinet Medical Individual de  
Dermatologie generală şi estetică

Iaşi, Bd. Primăverii, Nr. 4  
(Policlinica Industrială) 

0745.604.935 | 0232 225 518|  
www.madeleine-nechifor.ro

facebook.com/drmadeleinenechiforiasifoto: pixabay.com





10 | februarie 2021 |  | www.revistabranche.ro

ce trebuie să știţi despre hernia de 
disc lombară?
Majoritatea persoanelor experimentează 
o dată sau de mai multe ori în viaţă 

durerea de spate. Una dintre cauzele cel mai 
des întâlnite ale acestui tip de durere este hernia 
de disc intervertebral lombară. În cazul acestei 
afecţiuni durerea poate să apară după un efort 
fizic, cum ar fi de exemplu după ridicarea unui 
obiect greu, dar poate să apară și fără un motiv 
clar. De obicei pacienţii care suferă de această 
afecţiune resimt o durere lombară care iradiază în 
unul dintre membrele inferioare, putând fi acom-
paniată și de amorţeli, furnicături și de scăderea 
forţei în membrul respectiv. În majoritatea cazu-
rilor, durerea resimţită în membrul inferior este 
mai deranjantă decât durerea de spate. 

ce trebuie să faceţi? 
Primul pas în cazul în care resimţiţi simptoma-
tologia de mai sus ar fi consultarea medicului 
dumneavoastră de familie. După un examen 
clinic acesta va decide dacă un tratament cu 
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene și 
antialgice este suficient sau dacă este nevoie de 
un consult neurochirurgical.  La Centrul Medical 
Nova Vita puteţi consulta un medic specialist 
neurochirurg. Centrul Medical este dotat cu 
aparatură modernă care ajută nu doar la stabi-
lirea diagnosticului precis, dar și la tratarea 
afecţiunii în cauză. Aici puteţi beneficia de inves-
tigaţii imagistice, cu ajutorul unui aparat RMN 
performant, în cadrul Centrului de Imagistică. 
Există sală de operaţie dotată cu microscop 
operator, asigurându-se astfel când este cazul 
o intervenţie chirurgicală minim invazivă, cazare 
în condiţii excelente (salon cu maxim 2 paturi 
și baie proprie, TV, Wi-Fi, telefon), servicii de 
recuperare-fizioterapie. În majoritatea cazurilor 
simptomatologia se poate trata cu medicaţie, în 
decurs de 2-12 săptămâni și pacientul nu va avea 
astfel nevoie de alt tratament. Însă fiindcă toţi 

percepem durerea în mod diferit, avem nevoie 
de tratamente personalizate. La centrul nostru 
aveţi la dispoziţie diferite metode de tratament 
pentru hernia de disc lombară, în funcţie de 
simptomatologia dumneavoastră și de diagnos-
ticul exact: chirurgie minim invazivă, fizio-ki-
netoterapie, tratament cu oxigen hiperbaric. 
Specialiștii noștri vă vor ajuta în alegerea celei 
mai potrivite căi de tratament,  personalizat.

când este nevoie de tratament chirurgical 
în hernia de disc lombară?
În cazul în care simţiţi că aveţi o scădere a forţei 
musculare într-unul unul dintre membrele inferi-
oare și aţi fost deja diagnosticat cu hernie de disc 
lombară, aveţi nevoie cel mai probabil de o inter-
venţie chirurgicală pentru eliberarea nervului 
care suferă. Intervenţia chirurgicală efectuată în 
cazul în care cauza suferinţei este hernierea unui 
disc intervertebral compresiv pe un nerv, constă 
în eliberarea nervului care suferă prin extragerea 
fragmentului discal herniat. Pentru a evita reapa-
riţia herniei de disc lombar pe tremen lung, se 
v-a extrage și partea centrală (nucleu pulpos) a 
discului intervertebral nefuncţional. La noi, paci-
enţii se pot interna pentru intervenţia chirurgicală 
a herniei de disc lombare cu bilet de trimitere de 
la medicul de familie. Preoperator se vor efectua 
de asemenea analize de sânge, se va efectua un 
EKG, consult preanestezic și în funcţie de starea 
de sănătate și vârsta pacientului, consult cardio-
logic. Perioada internării este de 1-2 zile.

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

oxigenoterapie

Tratamentul herniei de disc 
lombare la Centrul Medical  
Nova Vita
Autor: Dr. Liptak Lorant, Medic Specialist Neurochirurg
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Rolul logoterapiei 
în deficiența de auz
Autor: Iren A. IONIŢA- Terapeut, specialist în recuperarea copiiilor cu dizabilităţi și 
logopedie specială 
Papillon Clinique, 
Bacău  Str. Buciumului, Nr. 83A/2
0722.297.527
www.papillonclinique.ro

logopedie

Limbajul verbal este produsul integrării 
mai multor componente sau subsis-
teme, are un rol important în dezvoltarea 

fiecărei persoane și e rezultantă a activității 
psihice și a percepțiilor auditive. Limbajul nu 
apare spontan, se realizează în mai multe 
etape de dezvoltare prin însușirea deprinde-
rilor treptat, încă din prima zi de viață și în 
urma unui proces de exersare a organelor 
fonoarticulatorii.
Copilul cu deficiență de auz se găsește 
într-o situație specială, deoarece limitarea 
perceperii unei anumite categorii de stimuli 
duce la blocarea înțelegerii mediului exterior, 
ceea ce înseamnă afectarea dezvoltării și a 
limbajului.
În ceea ce privește diagnosticarea copiilor cu 
deficiență de auz s-au făcut pași importanți 

ca urmare a dezvoltării tehnologiei. Astfel o 
prima investigație medicală se face încă din 
primele zile de viață și are caracter obliga-
toriu. Cu cât se întârzie diagnosticarea și 
recuperarea auzului, cu atât copilul va înre-
gistra dificultăți de învățare și adaptare, iar 
ulterior rezultatele vor întârzia să apară.
Performanțe s-au înregistrat și în domeniul 
intervenției existând variante de protezare, 
sisteme FM, implantul cohlear. În cazul copi-
ilor cu deficiență de auz profundă implantul 
cohlear reprezintă mijlocul de acces spre 
sunetele verbal.
Bebelușii cu deficiență de auz prezintă o 
vocalizare mai săracă, iar în jurul vârstei de 
18 luni se poate observa destul de evident că 
relația interpersonală cu adultul este defor-
mată sau absentă, rareori răspunde la nume, 



are întârzieri în dezvoltarea vorbirii și goluri în 
general. Intervenția timpurie este esențială 
în dezvoltarea copilului și este necesar să 
participle la procesul de recuperare: părinți, 
medici, audiologi, psihopedagogi, terapeuți, 
logopezi, educatori.
Intervenția chirurgicală de implantare 
cohlear se face la copiii peste 12 luni, la care 
se constată prin analize specializate o pier-
dere a auzului profundă și la care protezele 
auditive nu au dat rezultate sau la adulții care 
au o pierdere de auz de la severă la profundă. 
Unii pacienți se pot adapta foarte repede cu 
implantul, alții au nevoie de o adaptare mai 
îndelungată. Experiența de adaptare, după 
intervenție, a fiecăruia este unică, dar speci-
aliștii vorbesc despre avantajele intervenției 
timpurii și optimizarea rezultatelor în cazul 
unui implant cohlear.
Întotdeauna implantul cohlear trebuie să fie 
urmat de logoterapie, deoarece la copiii cu defi-
ciență de auz procesul autoreglării vorbirii este 

exclus. Copilul tebuie învățat să recunoască tona-
lități, sunete și să realizeze transferul acustic.
Însușirea limbajului are la bază mai multe 
componente: componenta senzorio-motorie, 
componenta intelectuală și componenta afec-
tivă, necesare în egală măsură în procesul de 
recuperare.
Procesul formării abilităților de comunicare 
la copiii cu deficiențe de auz este condiționat 
de:
-nivelul deficitului auditiv;
-prezența eventualelor deficiențe asociate;
-momentul și corectitudinea diagnosticării;
-tipul protezării;
-calitatea programului de intervenție și 
recuperare.
echipa PaPiLLON CLiNiQue, instituie 
procedee specifice și strategii logopedice 
pentru ca rezultatele recuperării auditive 
să fie cât mai bune, copilul să se bucure de 
normalitate, iar familia să poată participa 
activ la acest proces.
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Planul dietetic în caz  
de anemie feriprivă

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

nutriţie

Anemia apare atunci când nivelul de 
celule roșii din sânge este scăzut. 
Celulele roșii conțin o substanță numită 

hemoglobină, o proteină bogată în fier, care 
este responsabilă cu transportul oxigenului 
către țesuturile organismului. Un număr 
scăzut de celule roșii înseamnă un nivel 
scăzut de oxigen în organism.

Conform Organizației Mondiale a Sănătătii, 
la nivel global, 24,8% din totalul populației 
suferă de anemie. Cel mai frecvent anemia 
apare la copiii preșcolari și la femei.
Cea mai frecventă cauză a anemiei este defi-
citul de fier. În acest caz anemia se numește 
anemie feriprivă. 

Alte cauze pot fi: sâgerările/ hemoragiile; defi-
ciența de vitamina B12 sau acid folic; existența 
unei boli parazitare sau tumorale, incapaci-
tatea organismului de a produce suficiente 
globule roșii.

Printre cele mai comune simptome se 
numară: oboseală persistentă, slăbiciune 
musculară, stare de letargie, piele palidă sau 
gălbuie, bătăi neregulate ale inimii, furnicături 
în picioare, extremități reci,
Dificultăți de respirație, amețeală, unghii 
fragile, dureri de cap.

Un plan de alimentație optim pentru anemia 
feriprivă conține alimente bogate în fier și alte 
vitamine esențiale și alimente care favori-
zează absorbția fierului.

Alimentele conțin două tipuri de fier: hem și 
non-hem. Fierul hem se găsește în alimente 

de origine animală, mai ales în carne, ficat și 
fructe de mare. Fierul non-hem este conținut 
de diverse alimente de origine vegetală și 
alimente fortificate cu fier. În acest sens sunt 
recomandate următoarele alimente:
 carnea roșie, în special ficatul, rinichii, 
carnea de vită, carnea de miel
 peștele și fructele de mare. Tonul la conservă 
sau proaspăt, macroul și somonul sunt cei mai 
bogați în acest nutrient
 gălbenușul de ou
 leguminoasele: fasole boabe uscată, linte, 
năut, mazăre 
 oleaginoase : semințe de susan (pasta de 
susan), seminţe de floarea soarelui, semințe 
de dovleac, semințe de cânepă, fistic, migdale 
dulci, alune de pădure, nuci, caju 
 legume cu frunze verzi: spanac, salata verde, 
varza kale, frunze pătrunjel, broccoli
 drojdia de bere
 cereale (germenii de grâu, ovăz, hrişcă, orz, 
secară, mei, porumb).
 fructe uscate(smochine, prune)

Fierul din sursele animale se absoarbe 
mult mai bine decât cel din surse vegetale. 
Absorbția fierului crește în prezența vitaminei 
C, astfel încât produsele de origine animală 
și leguminoasele se asociază întotdeauna cu 
salate de legume (frunze verzi) și lămâie.

O anemie la care simptomele nu sunt preg-
nante, poate fi tratată prin creșterea consu-
mului de alimente bogate în fier, obținându-se 
o amelioare. Cel mai probabil, dacă suferi de 
anemie, va fi nevoie să iei un medicament cu 
prescripție sau un supliment alimentar până 
când nivelul de fier se va corecta.
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Gălbenele, folosite din Antichitate pentru a 
colora textilele datorită culorii lor galbene, 
astăzi își găsesc locul în bucătăriile și 

produsele noastre cosmetice.
Pentru fabricarea acestora din urmă, compo-
nentele gălbenelelor sunt cele mai renumite 
pentru numeroasele lor proprietăți medicinale. 
Putem găsi printre numeroșii compuși activi ai 
gălbenelei:
• Acizi grași esențiali precum acidul oleic (omega 
6).
• Vitamina F care îmbunătățește sănătatea pielii 
și ajută la eliminarea colesterolului din sânge.
• Beta-carotenul, un antioxidant care protejează 
pielea de razele UV ale soarelui.
• Flavonoide care acționează împotriva radica-
lilor liberi responsabili de îmbătrânirea prema-
tură a corpului, în special a pielii.
• Esteri care sunt compuși organici cu proprietăți 
antiinflamatorii și puteri puternice de vindecare.
Datorită câmpului lor larg de acțiune, gălbenele 
pot fi consumate sub formă de ceaiuri din plante 
sau aplicate pe piele pentru:
• Ajută la vindecarea straturilor superioare 
ale epidermei în caz de iritații, arsuri sau răni 
neinfectate.
• Aduce suplete, moliciune și elasticitate pe piele.
• Protejează celulele corpului de degenerare care 
duce la îmbătrânirea lor și apoi la distrugerea lor.
• Tratează afecțiuni ale pielii, cum ar fi acnee, 
psoriazis, eczeme sau infecții cu drojdie.

• Tratează pielea crăpată, eritemul, abraziile sau 
tăieturile superficiale.
• Ameliorează supărarea stomacului, cum ar fi 
balonarea.
• Reglează ciclurile menstruale și calmează 
durerile în timpul perioadelor.
• Consolidează sistemul imunitar în caz de tuse, 
răceală sau gripă.
• Ajută la reglarea funcției hepatice și a nivelului 
de colesterol din sânge.

utilizări diferite ale gălbenelelor
Gălbenele sub formă de cremă sau care intră în 
compoziția uleiurilor vegetale pot fi utilizate pe 
piele sub următoarele forme:
• Creme și balsamuri care conțin o rată de 2 până 
la 5% de gălbenele.
• Un ulei pur sau vegetal care conține gălbenele.
• O tinctură sau o infuzie răcită cu sau fără utili-
zarea unei comprese.
În plus, pot acționa în interiorul corpului dacă 
sunt ingerate sub formă de:
• Ceai de plante sau infuzie cu o linguriță pe cană, 
de până la 3 ori pe zi.
• Sub formă de extract lichid sau tinctură, diluat 
în etanol, la o rată de 0,5 până la 1 ml diluat pe zi.
Bine de știut: în caz de inflamație a gingiilor, 
mucoaselor sau gâtului, gălbenele pot fi consu-
mate și sub formă de apă de gură.

Sursa: phytotherapie.ooreka.fr

naturist

GălbeNele,  
minunea galbenă a naturii



Sc MoldoVa conStrUct 

nord Srl

ANGAJEAZĂ:

 personal spălătorie auto;

 muncitori calificaţi şi necalificaţi 

în domeniul construcţiilor;

OFERIM CAZARE ȘI SALARII 

MOTIVANTE!

Relaţii la 0374.461.955 sau 

0745.45.46.47

Sc SPrint car Srl  

angazează:

Şofer autoutilitară

Manipulator covoare

relaţii la sediul din  

Piaţa doi Băieţi spre dancu  

sau la telefon 0746.839.664

 www.revistabranche.ro |  | februarie 2021 | 17



18 | februarie 2021 |  | www.revistabranche.ro

MăRaRul,  
5 beneficii și câteva contraindicații

alimentație

Cunoscut din cele mai vechi timpuri, mărarul conține vitamine  
și minerale considerate esențiale pentru organism.  

În plus, oferă puține calorii. Din aceste motive, medicina 
alternativă îl include în mod regulat printre remediile 

sale naturale.

P r i n c i p a l e l e  b e n e f i c i i  a l e  m ă r a r u l u i

1 Proprietăți antioxidante
Semințele și frunzele de mărar sunt o sursă de diverși 
nutrienți care se remarcă prin proprietăți antioxidante 

dovedite. Printre ele puteți găsi;
• Terpenoide sau izoprenoizi: compuși aromatici de 
origine vegetală care ar combate unele afecțiuni ale 
creierului, ficatului, inimii și rinichilor.
• Flavonoide: o serie de metaboliți secundari care 
sunt asociați cu o reducere a riscului de boli 
de inimă, accident vascular cerebral și 
anumite tipuri de cancer, precum și îmbu-
nătățirea sănătății creierului.
• Tanini: compuși fenolici care, conform 
dovezilor științifice, au efecte antioxi-
dante și antimicrobiene.
• Vitamina C: o sursă cunoscută și dove-
dită de antioxidanți.
Potrivit studiilor publicate în Journal 
of Biomedical Science and Antioxidants, 
aportul de alimente bogate în această 
substanță ar putea reduce inflamația 
cronică și minimiza riscul de a dezvolta boli 
de inimă, Alzheimer, artrita reumatoidă și 
unele tipuri de cancer.

2 Ar reduce nivelul zahărului din sânge
S-a demonstrat că a avea niveluri 
ridicate de zahăr din sânge poate 

declanșa boli cronice, inclusiv rezis-
tența la insulină și diabetul zaharat 



de tip 2, printre altele. Din fericire, există dovezi științifice că mărarul ar putea acționa 
ca un agent hipoglicemiant; adică un medicament special pentru scăderea nivelului de 
glucoză din sânge. Potrivit unui studiu efectuat pe animale cu diabet, administrarea unei 
doze zilnice de extract de mărar pe stomacul gol ar putea afecta pozitiv nivelul zahărului 

din sânge. Cu toate acestea, este nevoie de cercetări umane concludente.

3 Ar avea proprietăți anti-cancer
Uleiul esențial de mărar conține monoterpene. Aceste componente esențiale 
ale florilor sunt legate de terpene și, potrivit unui studiu publicat în Archivum 

Immunologiae și Therapiae Experimentalis, ar avea proprietăți antiinflamatoare, anti-
virale, antifungice și anticanceroase.

D-limonenul, în mod specific, este un monoterpen care ar putea preveni 
cancerul pulmonar, de sân și de colon. Cu toate acestea, și în ciuda concen-

trației ridicate a acestei substanțe în mărar, sunt necesare mai multe 
cercetări pentru a certifica eficacitatea acesteia în prevenirea acestei 

boli.

4 Ar consolida sistemul imunitar
Mărarul conține 4% din aportul zilnic recomandat de 
vitamina A, care nu numai că ar permite un sistem 

imunitar sănătos, dar ar putea contribui și la îmbună-
tățirea vederii și a stării pielii. De asemenea, furnizează 
8% din doza zilnică de vitamina C, cunoscută pentru 

stimularea sistemului imunitar, formarea țesutului 
osos și metabolismul.

5 Ar ameliora crampele menstruale
Conform diferitelor studii publicate în Journal 
of Research in Medical Sciences și Cochrane 

Database of Systematic Reviews, mărarul este 
compus din uleiuri esențiale care ar putea calma 
durerile și crampele care apar în perioada respec-

tivă. Pe de altă parte, un studiu pe animale a arătat 
că extractul de mărar ar putea crește durata 
ciclului și concentrația de progesteron. Cu toate 
acestea, sunt necesare încă mai multe cercetări 

la oameni.

C o n t r a i n d i c aț i i
Deși consumul său este sigur, există 
cazuri în care aportul de mărar ar putea 
declanșa reacții alergice. Cele mai 

frecvente simptome sunt vărsăturile, 
diareea, mâncărimea gurii, gâtul umflat 
și umflăturile roșii pe limbă.
Consumul de tablete de mărar sau 
extracte nu este recomandat în timpul 

sarcinii și alăptării, deoarece nu există sufici-
ente cercetări cu privire la posibilele lor efecte.
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