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În primăvară...

În primăvară, un firicel de lumină ce transpare prin voalul 
delicat al unui ghiocel victorios, e darul cel mai de preţ pe care 
îl putem primi; un praf de aur dintr-o cupă ușor brumată de-o 
adiere uitată de frigul iernii izgonit. Se pare că e parfumată 
c-un aer nou, de prospeţime, cochet și jucăuș. Se plimb-agale 
și molatec perechi de musculiţe zăpăcite de-un soare parcă 
mai puţin apatic și parcă mai galant, lăsând în urmă dâre de 
lumină-mprăștiată cu largheţe. Ce mai contează dacă suflul 
îngheţat înc-a rămas, deși o amintire, printre copaci cu straie 
mândre, niţel sărăcăcioase însă! Urmează să apară puzderie 
de flori și ornamente bogat ţesute, croșetate, aplicate de-un 
mare artizan în catifele și mătăsuri. Atunci se-ntrec, vezi bine, 
dichisuri și rafinamente la casele de-aristocraţi.Pe străzi, nedu-
merire generală, căci vezi săltând prin sticla din vitrine sau la 
câte-un guler de mantou, cu margini garnisite din belșug, vreun 
mărţișor timid, cu fire de mătase ori gablonţ de sărbătoare. E 
semn că primăvara, doamna, începe-a se găti de promenadă-n 
văzul lumii - la boulevard - și se arată generoasă, împărţind 
trusoul ei cu accesorii colorate. 

Luisa Maria Ţuculeanu
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pediatrie

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

ce este scarlatina?
Spre deosebire de celelalte boli ale copilăriei (varicelă, rubeolă, rujeolă și oreion), scarla-
tina este cauzată de o bacterie și nu de un virus. Responsabile de apariția ei sunt anumite 
serotipuri de streptococ beta hemolitic de grup A (SGA, Streptococcus pyogenes), care 
produc toxina eritrogenă sau eritrotoxină.

cum se transmite scarlatina la copii?
Sursa de transmitere este reprezentată de către omul bolnav (angină, scarlatină, impetigo 
– infecție cutanată determinată de streptococ) sau omul sănătos (purtătorul faringian de 
streptococ).

Modalitatea de transmitere pe cale respiratorie, prin inhalarea particulelor de salivă ale 
unei persoane infectate. Tusea, strănutul şi folosirea aceluiaşi pahar ori a tacâmurilor la 
comun sunt alte metode prin care scarlatina poate fi transmisă de la o persoană la alta.
O receptivitate mare pentru scarlatină o au copiii sub 10 ani, grupa de vârstă cel mai frec-
vent afectată fiind 5-9 ani.



cum se manifestă scarlatina?
Perioada de incubație a bolii durează în medie 3 - 5 zile. Debutul ei este brusc, prin febră înaltă 
(39 - 40 grade celsius), frisoane, cefalee, odinofagie (dureri la nivelul gâtului) şi stare general 
alterată. Uneori, manifestări digestive (vărsături, dureriabdominale). La aproximativ 2 zile de 
la aparitia anginei, toxina secretată de streptococ difuzează în organism declanşând o erupţie 
cutanată – exantemul micropapulos, aspră la atingere, nepruriginoasă, localizată iniţial la nivelul 
toracelui, ulterior se extinde la nivelul întregului corp.  Pe față, bolnavul prezintă paloare în jurul 
nărilor și gurii, care contrastează cu roșeaț apomeților, aspect descris ca „mascalui Filatov” sau 
„facies pălmuit”. La nivelul limbii, apare iniţial o depunere alb cenusie care ulterior se transform 
într-o zonă descuamată cu aspect roşu stacojiu numită «limbă zmeurie». Acest aspect al limbii se 
va reepiteliza recăpătându-şi aspectul normal după aproximativ 9 zile de la debutul simptomato-
logiei. După aproximativ o săptămână febra scade, exantemul dispare şi apare o descuamare fină 
cu coji la nivelul tegumentului corpului, la nivelul palmelor şi a labei piciorului.

complicaţiile care pot aparea în scarlatină: 
- toxice (în prima săptămână a bolii): miocardită, hepatită, nefrită, suprarenalită, edem cerebral 
acut;
- septice (precoce şi tardive): otită, sinuzită, limfadenită, adenoflegmon, septicemie, meningită 
purulentă, endocardită;
- alergice (la a 15-21-a zi de la debut şi mai târziu): cardită reumatismală, reumatism articular 
acut, glomerul onefrită difuză acută, eritem nodos, purpură trombocitopenică, stare febrilă cu 
adenită.

ce analize sunt necesare pentru depistarea scarlatinei?
Pentru a confirma agentul infecțios se recomandă efectuarea unui exudat faringian pentru a 
evidenţia streptococul beta-hemolitic de grup A. Acesta se recoltează dimineața, înainte de 
a mânca și a spăla dinții, înainte de începerea tratamentului. Utile sunt și analizele de sânge, 
care în scarlatină relevă un VSH accelerat și un număr crescut al leucocitelor neutrofile (PMN) 
și eozinofile (EO). Analiza ASLO (care măsoară nivelul anticorpilor antistreptolizină) nu are 
relevanță în faza acută a bolii, deoarece anticorpii se fac în timpul infecției, cresc progresiv 
și ating un titru protector din a treia săptămână, în săptămânile 4-5 având valoare maximă. 
Important de reținut este că menţinerea crescută a titrului ASLO după acest interval exprimă 
evoluţia către sindrom poststreptococic sau către complicaţii tardive.

cum se tratează scarlatina la copii?
Tratamentul etiologic constă în antibioterapie cu penicilină. La copiii alergici la penicilină, se 
poate folosi tratamentul cu eritromicină, claritromicină, azitromicină. La acesta se asociază 
tratament simptomatic: antitermice (paracetamol, ibuprofen), antiseptic bucofaringiene și 
vitamina C. 
Regimul alimentar, repausul şi aplicarea 
regulilor de igienă de bază fac parte din trata-
mentul corect al scarlatinei.

Măsuri de prevenție în scarlatină:
- Izolarea la domiciliu a copiilor bolnavi 
previne răspândirea infecției în colectivități.
- Evitarea spațiilor închise, agglomerate.
- Evitarea contactului cu persoanele bolnave.
- Dezinfectarea periodică a jucăriilor și supra-
fețelor cu care copiii vin frecvent în contact.
- Spălarea corectă a mâinilor cu apă și săpun 
este pasul celmai important în prevenirea 
acestei infecții.
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Eritemul pernio 
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar
dermato-venerologie, doctor în ştiinţe medicale, 
competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Eritemul pernio  sau pernioza/degeră-
tura  – sunt termeni înrudiți și se aplică 
manifestărilor declanșate și agravate 

de acțiunea directă a frigului, combinat cu 
umezeala și vântul la nivelul pielii, în special 
la extremități. Aceștia acționează fie direct 
asupra celulelor și a fluidelor extracelulare, 
fie prin diverse mecanisme indirecte asupra 
integrității circulației locale. 

Dacă acțiunea frigului continuă asupra orga-
nismului se produc leziuni ireversibile ale 
vaselor, nervilor, mușchilor și, în acest caz, 
vorbim de adevărata degerătura, severă, 
care beneficiază doar de tratament chirur-
gical – excizia țesuturilor afectate până la 
amputație în situații extreme.

Eritemul pernio apare iarna, dar și în 
anotimpul de trecere, când oamenii nu mai 
sunt atenți la măsurile de protecție împo-
triva frigului. Cel mai adesea sunt afectați 
copiii, femeile, cei care muncesc în condiții 
de frig. Leziunile  apar de obicei la tempera-
turi  foarte  scăzute care ar trebui să aducă 
pielea la o temperatură apropiată înghe-
țului. Câte odată apar și după expunere la 
temperatură   moderat scăzută, dar asociată 
cu umezeala și vântul  sau cțnd pielea  nu 
este protejată corespunzator anotimpului. 
Uneori există condiții associate, de exemplu 
afecțiunile tiroidiene, diabetul sau sexul 
feminin.  

 Leziunile  apar la extremitatea membrelor 
superioare și inferioare, coapse, pavilioanele 
urechilor, pleoape, obraji. La început mici 
plăci eritemato-violacee, supradenivelate, 
uneori cu o veziculă sau bulă pe suprafață 
(aspect “in cocarda“  sau “semn de tras la 
țintă“ ) și, în mod characteristic, asociate  
cu durere  sau arsură și prurit (mâncărime) 
local. Pot evolua către placarde intinse  

roșii–violacee care se ulcerează central (o 
“rană“ dureroasă, cu risc de suprainfectare).  

Cu îngrijiri locale, blânde (antiseptice, vaso-
dilatatoare, creme cu antibiotice) și bine-
înteles cu protecție împotriva frigului, se 
vindecă lent, lăsând o modificare tempo-
rară de culoare pentru câteva săptămâni.                                                                                                                     
Este o manifestare diferită de uricaria a 
“frigore“, unde adesea este vorba de un meca-
nism  declanșator imunologic și leziunile nu sunt 
prezente doar la extremități. Aceasta  poate 
însoți boli sistemice, pe când degerătura simplă 
sau eritemul pernio apare după simpla expunere 
a pielii incorect protejate la frig, umezeală, vânt.

Unele medicamente pot fi declanșatoare 
sau agravante, cum ar fi beta-blocantele, 
vasoconstrictoare.

În ultimul an s-au descris manifestări foarte 
asemănătoare eritemului pernio la degetele 
de la picioare în cazul infecțiilor COVID19 
(covid toes),  dar și la mâini (mai rar), încât 
este de preferat testarea persoanei respec-
tive, la cea mai mică suspiciune.

 Evident cel mai ușor este să previi o boala 
decât să o tratezi, așa că alegeți  expunerea 
doar timp limitat la frig, umezeală și vânt a 
copiilor mici, persoanelor bolnave, a celor cu 
circulație periferică deficitară și cu îmbră-
căminte adecvată, de preferat din materiale 
naturale, în straturi suprapuse care să reali-
zeze o “pernă“ de aer protectoare între ele.

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/drmadeleinenechiforiasi
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Ce este oxigenoterapia hiperbară?
Oxigenoterapia hiperbară este o formă de 
tratament medical care stimulează rege-
nerarea celulară prin creșterea cantităţii 
de oxygen disponibil ţesuturilor. În timpul 
tratamentului, pacientul respiră oxygen 
pur la o presiune crescută, de obicei peste 2 
atmosfere, în acest fel oxigenul este dizolvat 
direct în plasmă și poate fi transportat în 
zone ale corpului unde circulaţia sangvină 
este diminuată sau blocată. Astfel, canti-
tatea de oxygen crescută la nivel tisular 
întreţine metabolismul cellular în ţesuturile 
hipoxice și stimulează regenerarea celulară 
precum și formarea de vase sangvine noi prin 
neovascularizaţie. 

Când se poate folosi această terapie?
Deși indicaţia iniţială pentru oxigenoterapia 
hiperbară este boala de decompresie, aceasta 
este folosită pentru o serie de afecţiuni grave 
precum: intoxicaţia cu monoxid de carbon, 
arsuri, emboliagazoasă, sindromul de stri-
vire, abcese intracraniene, gangrene gazoasă, 
osteomielita refractară, infecţiile necrozante 
ale ţesuturilor moi, ulcerul diabetic. De 
asemenea este folosită ca și terapie adjuvantă 
pentru recuperarea post accident vascular 
cerebral, după intervenţiile chirurgicale, în 
consolidarea fracturilor și scurtarea timpului 
de recuperare, tratamentul bolilor autoi-
mune, migrene. Această terapie este utilizată 
și de mulţi sportivi de top pentru recuperarea 

interviu

Oxigenoterapia
hiperbară
Autor: dr. Cătălin Tîlvescu
Centrul Medical Nova Vita Tîrgu Mureş 



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

Tîrgu Mureș, Jud. Mureș, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro

după diverse accidentări precum și pentru 
îmbunătăţirea performanţelor, oxigenote-
rapia hiperbară nefiind considerată metodă 
de dopaj.

Există complicaţii?
Medicina hiperbară este o metodă modernă 
și inovativă de tratament, recunoscută la 
nivel mondial pentru rezultatele de succes 
pe care le oferă. Este considerată de mulţi un 
tratament-minune, există persoane care au 
reușitsă evite chiar intervenţii chirurgicale cu 
ajutorul oxigenoterapiei hiperbare, persoane 
cu diverse afecţiuni care s-au vindecat mult 
mai rapid decât în mod normal, persoane cu 
fracturi care s-au vindecat de până la 5 ori 
mai rapid.
Dacă tratamentul este efectuat în condiţii de 
siguranţă, complicaţiile sunt rare și includ: 
leziuni ale timpanului, diplopie tranzi-
torie, pneumotorace cauzat de barotraumă 
(extrem de rar), singura contraindicaţie 
absolută fiind pneumotoracele activ.

Ce tip de cameră se folosește la Centrul 
Medical Nova Vita?
În cadrul clinicii Nova Vita, oxigenote-
rapia hiperbară se realizează într-o cameră 
monoloc Perry Sigma 36 presurizată cu 

oxigen 100%, cu flux continuu, pe baza unor 
protocoale terapeutice. Acest lucru permite 
efectuarea ședinţelor de oxigenoterapie în 
mod personalizat pentru fiecare pacient, 
în funcţie de necesităţi. Toţi pacienţii sunt 
evaluaţi înaintea începerii tratamentului 
pentru a evita complicaţiile și sunt monito-
rizaţi în mod continuu pe toată durata trata-
mentului, timp în care vizionează programe 
TV, ascultă muzică sau se odihnesc. Camera 
hiperbară din cadrul Centrului Medical Nova 
Vita Târgu Mureș este un model unic în ţară, 
iar terapia cu oxigen oferă la rândul său rezul-
tate deosebite.
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Terapia ocupațională în  
recuperarea copiilor cu autism
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

Autismul este o afecțiune neurobiologică 
care poate afecta în mod diferit viața și 
comportamentul unui copil, interacți-

unea cu mediul și cu familia sa, în funcție de 
nivelul de tulburare. Este considerată una 
dintre cele mai frecvente tulburari ale copilă-
riei. Copilul răspunde diferit, atipic pentru că 
percepe și procesează diferit stimulii din jurul 
său.
Pentru o recuperare de calitate, adaptată la 
nevoile personale trebuie evaluat de echipa 
multidisciplinară, gradul de afectare pe toate 
ariile de dezvoltare ale copilului, dar și mediul 
în care acesta crește. În ziua de astăzi sunt 
foarte multe metode de terapie care pot ajuta 
copiii cu autism și este indicat să se aleagă 
cea mai bună variant pentru fiecare copil în 
parte și familia lui, în funcție de vârsta, nivelul 

tulburării și potențialul său adaptativ.
Una dintre cele mai bune forme de terapie 
care ajută copiii în recuperare este terapia 
ocupațională care s-a dovedit a fi extrem de 
utilă întrucât îi ajută pe aceștia să proceseze 
realitatea și evenimentele care se petrec în 
jurul lor zi de zi într-un mod rațional și comfor-
tabil. Barierele senzoriale sunt principala difi-
cultate care îi împiedică pe cei cu autism să 
se implice în activitățile sociale, de aceea un 
ajutor în această zonă prin intermediul acestei 
terapii este bine venit pentru copiii cu autism.

ce este terapia ocupatională?
Scopul terapiei ocupaționale este să ajute 
oamenii să își dezvolte abilități necesare atât 
învățării, cât și în activitățile zilnice, pentru a-și 
reface, întări sau îmbunătăţi performanţele și 



pentru diminuarea sau corectarea patologiei, 
pentru menţinerea stării de sănătate. Spectrul 
de acţiune al terapiei ocupaţionale include 
problem fizice, psihice, cognitive, psihologice 
şi psihosociale. Un copil cu tulburări în dezvol-
tare va învăța să relaționeze cu membrii fami-
liei și să dezvolte relații sociale cu alți copii.
Beneficiile terapiei ocupationale în terapia de 
recuperare la copiii cu autism:
 dobândirea autonomie și a independenței 
personale;
 dezvoltarea abilităților de organizare, rutina 
zilnică;
 dezvoltarea abilității de a învăța și procesa 
informații noi;
 dezvoltarea motricitații fine și grosiere;
 dezvoltarea abilității de a stabili ușor și 
eficient interacțiuni sociale;
 dezvoltarea abilității de a-și gestiona simțu-
rile fără a fi copleșiți;
 dezvoltarea atenției și a concentrării întrucât 
nu vor mai avea episoade nervoase provocate 

de efortul de a procesa mai multe informații;
 integrare senzorială, vor ști să facă dife-
rența între stimuli și nu vor mai avea stări de 
anxietate;
 dezvoltarea și menținerea echilibrului 
corporal;
 exercitii care să-i ajute să înțeleagă modul 
în care propriul corp se încadrează în spațiul 
din jurul lor.
În concluzie, există multe metode de terapie 
și este important ca părinții și terapeuții să 
înțeleagă care dintre ele se potrivește cel mai 
bine copilului. 

Echipa PAPILLON CLINIQUE este pregătită 
prin protocolul de intervenție să constru-
iască un program eficient care să includă și 
terapia ocupațională și să îi ajute pe cei din 
spectrul autist să gestioneze diverse situații 
și să interacționeze cu mediul și cu diverse 
persoane. Programările se pot face de luni 
până vineri la telefon 0722.297.527.
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 Dieta antiinflamatorie
     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
     Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
     0728.082.951
      www.marianachelariu.ro

nutriţie

Inflamația este un mecanism de apărare 
a organismului, un mod natural de a se 
proteja de substanțele dăunătoare și 

de a se recupera în urma unei leziuni. Atunci 
când devine cronică, inflamația favorizează 
apariția unei liste întregi de afecțiuni. Artrita, 
astmul, diabetul, afecțiunile cardiovascu-
lare, Alzheimerul și Parkinsonul, sindromul 
de colon iritabil, ba chiar și unele tipuri de 
cancer – toate sunt asociate cu inflamația 
persistentă.
În acest context, alimentația joacă un rol 
important. O dietă sau regim antiinflamator 
poate ajuta la contracararea inflamaţei 
cronice. Dieta antiinflamatoare reprezintă 
o modalitate de selectare şi de preparare a 
alimentelor, bazată pe ştiinţă, care poate ajuta 
oamenii să obţina şi să menţină o sănătate 
optimă pe parcursul vieţii lor.
Ea pune accentul pe:
 consumul crescut de fructe și legume 
proaspete, bogate în substanțe fitochimice cu 
puternice proprietăți antiiflamatorii;
 adăugarea constantă a unei surse de acizi 
grasi de tip Omega-3;

 reducerea consumului de făinuri rafinate, 
zahăr, sare, carne procesată și grăsimi 
saturate

alimentele recomandate:
Peștele gras. Somonul, macroul, tonul și 
sardinele conțin cantități ridicate de acizi grași 
esențiali Omega-3 ce combat inflamația.
Fructele oleaginoase și semințele. Fructele 
oleaginoase conțin un tip sănătos de grăsime 
care ajută la oprirea inflamației. Uleiul de 
măsline și avocado sunt, de asemenea, surse 
bune.
Legumele crucifere. Broccoli, conopida, 
guliile, varza, kale sunt pline de antioxidanți și 
compuși unici care combat inflamația cronică.
Leguminoase. Leguminoasele sunt bogate în 
fibre și conțin o cantitate crescută de antioxi-
danți și alte substanțe antiinflamatoare.
ardeiul iute. Este considerat unul dintre cele 
mai bune remedii naturale în caz de artrită, 
psoriazis și neuropatie, datorită capsaicinei 
din compoziție care acționează prin inhi-
barea substanțelor asociate cu procesele 
inflmatorii.
Ghimbirul și turmericul. Aceste două condi-
mente asiatice conțin gingerol și curcumin, 
două substanțe care au efecte comparabile 
cu cele ale medicamentelor antiinflmatoare 
nesteroidiene, însă fără efecte secudare.
Fructele de pădure. Aceste fructe, prin conți-
nutul ridicat de antioxidanți, inhibă proce-
sele inflamatorii și stimulează regenerarea 
organismului.
ierburile aromatice și condimentele, 
precum pătrunjelul, usturoiul, piperul negru, 
scorțișoara, rozmarinul, cardamonul, corian-
drul, cuișoarele sau busuiocul.
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Pentru vindecarea ulcerelor gastrice, alimen-
tația corectă are rolul cel mai important, 
indiferent de intensitatea crizelor dure-

roase, deoarece se urmărește cruțarea mucoasei 
stomacului și duodenului, cu rol de pansament 
gastric.

Durata regimului alimentar este de luni de zile, 
necesită multă răbdare și perseverență, pentru a 
se asigura o vindecare completă, evitând reapariția 
durerilor după 6-7 luni. Se recomandă ca bolnavul 
să ia 4-6 mese mici, egale cantitativ, ultima masă 
fiind înainte de ora 20. Se va mânca încet, meste-
când bine, fără a bea lichide în timpul mesei. După 
fiecare masă, bolnavul va sta culcat, punând pe 
abdomen o compresă caldă sau cataplasmă cu 
făină de porumb.

În faza dureroasă se permite doar un regim 
hidric de 2-3 zile cu 200 ml lapte dulce, care 

neutralizează acidul clorhidric și oprește secreția 
gastrică. Laptele se amestecă, în părți egale, cu un 
ceai medicinal (tei, măceșe, mușețel), consumând 
6-7 pahare pe zi, la intervale de 3 ore. Eventual, 
se adaugă câteva picături de suc de lămâie. Pe 
masură ce durerile se atenuează, se introduc supe 
de orez strecurate, smântâna, biscuiți moi, pâine 
albă și uscata (circa 400 de grame) și albușuri de 
ouă crude, bătute spumă.

După dispariția simptomelor de boală se pot 
consuma supe călduțe de legume (varză, salate, 
mărar, tomate), piureuri pasate din legume și 
cartofi, grâu germinat, orez și griș, soteuri, budinci, 
sufleuri, unt proaspat, ulei crud. Treptat, se trece 
la brânza proaspătă de vaci, caș nesarat, urdă, 
telemea desărată, paste făinoase bine fierte, 
mămăligă prăjită, fulgi de ovăz, ouă fierte moi, 
omletă în aburi, cartofi copți sau fierți în coajă, care 
se zdrobesc și se amestecă cu lapte acru și morcov 

naturist

Alimentația corectă grăbește 
vindecarea ulcerelor gastrice
Autor: Ing. Drd. Daniela Troia
www.helbalrom.ro

Foto: picjumbo.com
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ras. Din această fază se poate începe consumul 
de carne de pasăre sau vițel, fără grăsime (fiartă, 
înăbușită sau sub formă de perișoare fierte la 
aburi), pește alb, slab (știucă, șalău, păstrăv, biban), 
preparat numai rasol.

Ca desert se consumă legume fragede cu celuloză 
moale (morcov, spanac, salată verde, conopidă, 
dovlecei, păstăi de fasole, cartofi (fierți, copți sau 
piure). Sunt admise prăjituri cu mere dulci, brân-
zoaice, creme de vanilie și orez cu lapte.

O atenție deosebită trebuie acordată curei de 
dezintoxicare a organismului, folosind semințe de 
dovleac puțin prăjite și nesărate (4-5 pumni pe zi), 
borș din tărâțe de grâu din care se consumă 1,5-2 
litri pe zi, având efect de eliminare a toxinelor prin 
transpirație.

O altă cură va utiliza un macerat din amestecul, în 
părți egale, cu zeamă de lămâie, alcool 40%, miere 
de salcâm și ulei de măsline, din care se va lua 
câte 50 ml de 3 ori pe zi, cu 10-15 minute înainte 
de mese. Eficientă este și cura de grâu germinat 

(100 g pe zi), amestecat cu ulei de măsline și 500 
de grame fructe tăiate în cuburi mici.

Fructele recomandate sunt: mere și pere (curățate 
de coajă), prune, piersici, caise, struguri, pepene 
verde, portocale, lămâi, mandarine, stafide.

Ca băuturi se vor consuma apă minerală plată 
între mese și sucuri de legume (ușor îndulcite) 
din morcov, sfeclă roșie, țelină dată pe răzătoare, 
varză albă, spanac și cartofi cruzi, care se iau cu 15 
minute înainte de mese. Sucul de varză proaspată 
este deosebit de valoros având proprietăți protec-
toare și cicatrizante datorită conținutului ridicat în 
mucilagii și vitamine.

Dupa mese se beau sucuri din fructe neacide (mere, 
pere, gutui, caise, piersici, cireșe, agrișe), siropuri 
și compoturi puțin îndulcite. Se exclud categoric 
alcoolurile tari, tutunul, cafeaua naturală (mai ales 
pe stomacul gol), cacao, ceai rusesc, ciocolata, 
siropuri sintetice cu cofeină (de tip Coca-Cola) și 
abuzul de medicamente de sinteză chimică, cu 
acțiune iritantă.
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Aloe verA,  
5 beneficii pentru sănătate

naturist

Gelul de aloe vera este bogat în vitamine 
și minerale. Puteți să-l aplicați local 
sau să-l consumați direct și să profitați 

de numeroasele sale avantaje. Descoperiți 
cele mai bune 5 beneficii ale Aloe vera 
pentru sănătate.

1Sănătatea dentară
Aloe vera menține o sănătate orală 
bună. Elimină acumularea plăcii, reduce 

sângerările și inflamația gingiilor. Această 
plantă este, de asemenea, eficientă în 
tratarea gingivitei și a parodontitei. În plus, 
Aloe vera stimulează vindecarea ulcerelor 
bucale și ameliorează durerea.

2Pierderea în greutate
Aloe vera îmbunătățește digestia și 
stimulează procesul de curățare al 

organismului. Utilizarea acestei plante ajută 
astfel la reducerea încărcăturii toxice din 
organism, motiv pentru care ajută digestia 
și asigură energie. Datorită acestor două 
caracteristici, această plantă favorizează 
pierderea în greutate.
Gustul sucului de aloe vera este destul de 
puternic. Dacă nu îl puteți bea așa cum este, 
îl puteți încorpora într-un smoothie sănătos.

3o bună îngrijire naturală pentru păr 
și scalp
Fără îndoială, această plantă oferă un 

tratament natural fantastic pentru scalp: 
ajută la reducerea mâncărimii și inflamației 

asociate cu mătreața și uscăciunea. Datorită 
proprietăților sale antibacteriene și antifun-
gice, Aloe vera ajută la eliminarea mătreții, 
a psoriazisului și a dermatitei, afecțiuni care 
pot provoca leziuni dureroase la nivelul 
scalpului.
Pe de altă parte, prin aportul său de vita-
mine și minerale ajută la promovarea creș-
terii părului și la hrănirea foliculilor.

4aloe vera ajută la ameliorarea 
inflamației
Toată lumea știe că Aloe vera are 

multe proprietăți antiinflamatorii. Aceste 
proprietăți pot ameliora sindroamele intes-
tinului iritabil și chiar inflamația articula-
țiilor. Această plantă ajută, de asemenea, 
la reducerea durerii asociate inflamației. 
Această caracteristică oferă o calitate 
mai bună a vieții pacienților care suferă de 
aceste inconveniente. Prin urmare, nu este 
surprinzător faptul că tot mai mulți analge-
zici conțin această plantă în compoziția lor.

5Beneficiile pe piele
Aloe vera este un ingredient natural 
utilizat pe scară largă în fabricarea 

produselor cosmetice. Datorită conținutului 
ridicat de apă (peste 99%), este un ingre-
dient minunat pentru hidratarea și întine-
rirea pielii. Ajută la creșterea elasticității și 
flexibilității pielii. De asemenea, promovează 
o mai bună penetrare a oxigenului în celule.

În plus, aloe vera este un adevărat trata-
ment eficient pentru pielea predispusă 
la acnee, deoarece absoarbe excesul de 
grăsime și înfundă porii, ceea ce ajută și la 
prevenirea apariției punctelor negre.
Vă recomandăm să aplicați gel de Aloe vera 
direct pe cosuri folosind mișcări circulare 
ușoare, astfel încât produsul să pătrundă 
bine în piele. Puteți repeta operația de mai 
multe ori pe parcursul zilei.

Sursa: amelioretasante.com





20 | martie 2021 |  | www.revistabranche.ro

7 alimente  
bogate în fosfor

alimente

Știți importanța fosforului? Vă spunem 
cum să îl includeți în dietă prin 7 
alimente care sunt o sursă de minerale. 

1. Semințe de floarea-soarelui
100 de grame de semințe de floarea-soarelui 
conțin 660 miligrame fosfor. În plus, au și 
alte minerale, precum potasiu și magneziu. 
Modul în care sunt consumate poate crește 
cantitatea de fosfor care este furnizată în 
mod semnificativ.
Dacă le prăjești sau le prăjești și adaugi 
sare, vei consuma 1.155 miligrame. Pe 
de altă parte, dacă le consumați ca făină 
parțial degresată, abia veți consuma 689 
miligrame.
Pentru a vă bucura de beneficiile sale și a 
le include într-o dietă sănătoasă, pregătiți 
salate sau salate de fructe, cu piureuri, 
sucuri și chiar paste.

2. ouă
În cazul ouălor, puteți obține 220 de 
miligrame de fosfor, 22% din valoarea 
zilnică recomandată pentru adultul mediu. 
Gălbenușul de ou vă va oferi puțin mai mult 
fosfor, aproximativ 390 miligrame la 100 de 
grame.
Dar dacă îl consumați singur, atunci ar 
trebui să aveți grijă cu colesterolul pe care 
îl consumați, deoarece acesta oferă aproxi-
mativ 1000 de miligrame. 

3. Pâine integrală din grâu
Pâinea integrală din grâu integral oferă 212 
miligrame de fosfor, comparativ cu pâinea 
albă care oferă doar 87 miligrame. Diferența 
este că pentru a face făina integrală de 
grâu se folosește cu tărâțe. Tărâțele sunt 
bogate în fibre și cea mai mare cantitate de 
fosfor este concentrată aici, precum și alte 
minerale.
Dacă preferați, puteți adăuga tărâțe de 
grâu sucurilor și supelor pentru a crește 
fibrele insolubile și fosfor. În 100 de grame 
de tărâțe de grâu puteți obține 1013 mili-
grame% de fosfor.
Pâinea integrală din grâu poate fi inclusă în 
dietă cu unt pe pâine prăjită gustoasă, înso-
țită de un suc natural. De asemenea, puteți 
pune ouă pe farfurie sau fructe.

4. Soia
Potrivit Societății Argentine de Nutriție, soia 
este una dintre cele mai complete legumi-
noase din punct de vedere nutrițional. Nu 
numai pentru aportul ridicat de proteine 
de aproape 40%, ci și pentru vitamine și 
minerale, printre care se remarcă fosforul 
cu aproximativ 700 miligrame. Alte legu-
minoase precum fasolea roșie sau neagră 
conțin 400 miligrame fosfor.
Așa-numitul lapte de soia sub formă de 
pudră oferă ceva mai mult (717 miligrame), 
iar făina de soia degresată conține mai puțin 
(593 miligrame). În funcție de ingredientele 
pe care le adăugați, puteți crește concen-
trația din dietă.
Dacă pregătiți un shake de lapte de soia 
cu ovăz și banane, puteți crește aportul de 
fosfor cu 1240 miligrame. Orice altă cereală, 
cum ar fi orz perlat sau orez brun, crește, de 
asemenea, raportul.
Pentru a îmbunătăți absorbția fosforului din 
soia și pentru a reduce antinutrienții, puteți 
urma aceste recomandări:
Înmuiați boabele timp de 8 până la 12 ore.
Gătiți-l bine până se înmoaie.
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Se germinează timp de 3 zile la temperatura 
camerei și pe întuneric.
Fermentează-l timp de 2 zile în mod natural 
cu propria sa floră sălbatică și apoi gătește-l.

5. germen de grâu prăjit gata de 
mâncare
Această cereală gata de consum aduce 
o contribuție importantă a fosforului în 
dietă, cu 1146 miligrame, acoperind 115% 
din valoarea zilnică recomandată. În plus, 
puteți obține, de asemenea, 10% grăsimi 
polinesaturate de tip omega 3, 30% proteine 
și aproape 16% fibre. Dacă îl combinați cu 
lapte, de exemplu, puteți crește proporția 
de aminoacizi esențiali lizină, care lipsește 
în proteine din cereale.

6. Brânză
În funcție de tipul de brânză pe care îl consu-
mați, va avea mai mult sau mai puțin fosfor. În 
cazul brânzeturilor americane, acestea conțin 
827 mg de fosfor. În comparație, mozzarella 
fără grăsimi, conține 656 miligrame.

7. Sardinele
Sardinele conțin 490 miligrame de fosfor. 
Fiind, printre pești, cei care îl posedă cel mai 
mult. De fapt, ele pot furniza 20% din ceea 
ce este necesar de către organism. Sunt 
acompaniamentul perfect pentru orez și 
este posibil să le preparați la cuptor, făcute 
în crochete sau cu roșii.

importanța fosforului în corpul uman
Fosforul este necesar pentru a produce 
energie. Este unul dintre cele trei minerale 
esențiale pentru buna funcționare a orga-
nismului. De fapt, este prezent în 98% din 
conținutul de minerale al ființei umane.
De asemenea, reglează proteinele și consti-
tuenții membranelor celulare. Alte funcții 
importante sunt că, împreună cu calciul, 
oferă rezistență la oase și dinți.
Deci, este important să mâncați o dietă 
adecvată și echilibrată, cu un aport regulat 
de fosfor. Acesta este unul dintre mineralele 
esențiale pentru viață.

Sursa: mejorconsalud.com


