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De Paști, cu lumină
Lumina Învierii ne înseninează sufletul și-aduce, totodată, 
pace, alb și soare în natură. Ne înnoim cu fiecare creangă înflo-
rită, bogată, răsfirată la porţi de case văruite și gătite; oricare 
strop trandafiriu lăsat printre copaci, cu verde crud ori auriu 
scăpat de mii insecte călătoare; salut înălţat cu glas de bucurie 
și izbândă, ce-anunţă că Mântuitorul a-nviat. În coșul pregătit 
cu dărnicie și zăbavă sunt grijile, tristeţile uitate-anume sub un 
nor de-arome aburinde, calde precum pâinea din cuptor, ames-
tecate cu veșminte roșii de ouă-ncondeiate. Lumina care dăru-
iește viaţă împrăștie speranţă și arde imaterial, se lasă peste 
oameni, și mângâie cu o chemare. Așteaptă, caută, răspunde. 
Hristos a Înviat!

Luisa Maria Ţuculeanu
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pediatrie

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

Sănătatea copilului este cea mai impor-
tantă pentru orice părinte. Indiferent de 
vârstă, un control de rutină al copilului 

sănătos este important atât pentru sugari, 
copii mici, cât și pentru adolescenți. Uneori, 
un copil aparent sănătos ar putea ascunde o 
problemă medicală, care depistată din timp, 
va putea beneficia de un tratament adecvat. 
Astfel,  este necesară opinia unui specialist 
și realizarea unor investigatii pentru a putea 
contura un tablou complet. 
Vaccinările și răcelile sunt probabil cele mai 
frecvente motive pentru un consult medical 
al copilului. Însă, este recomandat parin-
ților să ia în calcul controalele de rutină, 
deorece acestea pot preveni sau pot ajuta la 
o tratare eficientă a anumitor boli.

ce cuprinde controlul de rutină? 
• Examen clinic complet
• Bilanț nutrițional (greutate, talie, peri-
metre, indice de masă corporală, dentiție 
etc.)
• Bilant de dezvoltare neuro-psihică pe 
etape de vârstă
• Elemente de puericultură – discuția cu 
părinții privind elementele de îngrijire ale 
unui copil normal, în funcție de vârstă
• Imunizări conform vârstei 
• Recomandări privind screeningul auditiv și 
vizual
La fiecare bilanț pediatric, în primii ani de 
viață, se va urmări cu atenție: dezvoltarea 
neuropsihomotorie a copilului, creșterea în 
greutate, alimentația și se conturează isto-
ricul familial și personal de boli.

când trebuie efectuat un bilanț pedia-
tric (control de rutină)?
Se recomandă un bilanț pediatric la fiecare 
dintre vârstele:  2 săptămâni, 1 lună, 2 luni, 
4 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni, un an jumătate, 
2 ani și mai apoi anual.

care sunt beneficiile controalelor 
pediatrice?
• prevenția bolilor prin efectuarea unor 
investigații de rutină, adaptarea stilului de 
viață și al alimentației (prevenirea anemiei 
feriprive, a obezității, a îmbolnăvirilor)

• depistarea din timp a unor probleme de 
sănătate, care ulterior pot fi tratate prin 
intervenții minime cu șanse mai mari de 
vindecare (ex. displazie congenitală de șold, 
deficit de auz, malformații cardiace, alergii 



sau intoleranțe, autism, depresie sau adicții).
• urmărirea dezvoltării copilului ( fiecare 
copil se dezvoltă diferit, astfel că medicul 
pediatru poate evalua dezvoltarea copi-
lului și observa atunci când sunt motive de 
îngrijorare)
• consolidarea unei echipei medic – copil 
- părinte prin vizite regulate la  pediatru, 
astfel dezvoltând o relație de prietenie între 
medic și copil, precum și șansa părintelui de 
a adresa întrebări medicului specialist și de 
a primi informații medicale corecte legate 
de sănătatea copilului.
Cu ocazia unui control de rutină,  medicul 
pediatru  poate remarca anumite anomalii în 
dezvoltarea copilului, cum ar fi:
• creștere anormală a taliei/ greutății
• efectele unui aport insuficient de vitamina 
D – rahitism
• un aport insuficient de fier – anemie 
carențială
• anomalii cardiace – sufluri sau aritmii
• anomalii ale tensiunii arteriale – HTA

• semne clinice sugestive pentru o anomalie 
/ întârziere în dezvoltarea neuro-psihică - 
retard, spasticitate/hipotonie etc.
Ultimele studii efectuate în țara noastră 
arată că, în rândul copiilor cu vârste între 
0-2 ani, unul din doi copii are un deficit 
nutrițional, printre cele mai des întâlnite 
fiind carența de fier și de vitamina D. Aceste 
carențe pot avea repercursiuni importante 
asupra sănătății copilului:
• scăderea imunității
• retard în dezvoltare
• creșterea insuficientă în greutate și înăl - 
țime
• deformări osoase.
La controalele periodice,  medicul  poate 
oferi sfaturi cum pot fi evitate aceste 
carențe nutriționale, având o alimentație 
echilibrată și când este necesară admnis-
trarea suplimentară a anumitor vitamine 
sau micronutrienți. În numărul următor, 
vom detalia bilanțul pediatric în funcție de 
vârsta micuțului.
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MERELE vERzI,  
8 beneficii incredibile 

naturist

Merele verzi sunt preferatele multor 
oameni pentru gustul lor acru incon-
fundabil. Cu toate acestea, adevărul 

este că toată lumea ar trebui să profite de ele 
în dieta lor obișnuită din mai multe motive.

Știm că toate merele sunt sănătoase. Cu 
toate acestea, acest soi ascunde mici avan-
taje față de celelalte. Antioxidanții săi și, în 
special, acea atingere acidă, îl fac perfect 
pentru orice dietă menită să slăbească sau 
să regleze zahărul din sânge.

1. Promovează un tranzit intestinal bun
Fără suc de mere, fără gemuri. Cel mai bine 
este să consumi un măr verde cu tot și coaja 
acestuia. Doar așa vom profita de contribuția 

sa excelentă în fibre, ideală pentru a ne 
bucura de un bun tranzit intestinal.
Fibra, departe de a fi un nutrient, este un 
mediator indispensabil echilibrului și metabo-
lismului nostru intern. La rândul nostru, ne 
confruntăm cu o componentă vegetală care 
conține polizaharide și lignină, vitală pentru 
menținerea corectă a microbiotei colonului.

2. ajută metabolismul
Datorită mineralelor conținute în mărul 
verde, suntem capabili să începem metabo-
lismul. Potasiul și manganul susțin acest 
proces benefic.
Amintiți-vă întotdeauna că sărind peste 
micul dejun vă încetiniți metabolismul. Pe de 
altă parte, dacă te obișnuiești să începi ziua 
cu puțină făină de ovăz combinată cu măr 
verde și o ceașcă de ceai alb, vei observa 
beneficiile.
La rândul lor, acestea optimizează sănătatea 
ficatului. Nu putem uita că un echilibru bun în 
sănătatea ficatului nostru afectează o mare 
parte a bunăstării noastre generale.

3. Satisface apetitul
Dacă vrei să slăbești într-un mod sănătos, 
începe să mănânci două mere verzi pe zi. 
Dacă, în plus, mențineți o dietă echilibrată, 
acest fruct vă poate ajuta să evitați gustările 
dintre mese. Luați o mușcătură bună dintr-un 
măr verde când simțiți poftă de delicatese 
sau când aveți nevoie de puțină energie 
suplimentară.

4. Surse de calciu și potasiu
Mărul verde este bogat în vitaminele A și E. 
De asemenea, acest fruct delicios conține 
cantități bune de calciu, bor și potasiu. Prin 
urmare, este bogat în antioxidanți, care sunt 
foarte importanți pentru a menține o sănă-
tate bună, după cum arată diverse studii.
Calciul favorizează coagularea sângelui, 
participă și la absorbția vitaminei B12. În 
timp ce, la rândul său, potasiul participă la 



echilibrul osmotic și intervine în metabo-
lismul carbohidraților.

5. Promovează coagularea sângelui
O modalitate de a ne crește nivelul de vita-
mina K și, prin urmare, de a promova vinde-
carea rănilor noastre, este să mâncăm mere 
verzi în mod regulat.
Vitamina K acționează ca un compus anti-he-
moragic și este foarte frecvent să suferim 
o deficiență a acestui nutrient atunci când 
trecem printr-o boală.

6. Previn diabetul
Merele verzi nu sunt potrivite doar pentru 
prevenirea diabetului, ci sunt, de asemenea, 
foarte recomandate pentru a completa dieta 
pacienților care deja suferă de acesta.
După cum știm deja, majoritatea fructelor 
sunt excluse din dietele diabeticilor din 
cauza fructozei. Cu toate acestea, mărul 
verde este o excepție. Cheia este să te bucuri 
de el brut, așa cum subliniază experții de la 
Medical News Today.

7. Împotriva îmbătrânirii premature
Dacă doriți să vă bucurați de o piele mai 
tânără, nu ezitați să beneficiați de merele 
verzi. Conținutul lor ridicat de antioxidanți 
promovează sănătatea pielii și a celulelor, în 
general. Acest lucru se traduce prin hidra-
tare, elasticitate și prospețime.

8. reduc inflamația
Coaja mărului verde conține enzime care 
ne ajută să protejăm așa-numitele celule 
T. Este un tip de limfocit care luptă împo-
triva inflamației. În plus, pectina ne oferă 
minerale și vitamine foarte adecvate pentru 
a menține o stare bună de sănătate, în 
general.

Pentru a obține toate beneficiile merelor 
verzi, este esențial să încercăm să le obținem 
din cultivarea ecologică, deoarece este bine 
să le consumăm cu tot cu coajă pentru a 
profita și de nutrienții din această parte.

Sursa: mejorconsalaud.com
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Terapia enzimatică pentru 
restructurarea tegumentelor 
feței și decolteului
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar
dermato-venerologie, doctor în ştiinţe medicale, 
competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Introducerea în practica dermatologiei 
estetice a cocktailurilor enzimatice a 
modificat profund înțelegerea proce-

sului de îmbătrânire la toate nivelurile  
tegumentului.
Produsele folosite în terapia enzimatică 
conțin amestecuri, în proporții variabile, de 
enzime obținute prin sinteză - colagenază, 
lipază, liază - în funcție de zona căreia ne 
adresăm.

Beneficiile terapiei enzimatice:
- ajută la ameliorarea semnificativă a unor 
reacții de “reconstrucție“, de resinteză a 
fibrelor de colagen și elastină
- asigură o funcționare mult mai eficientă a 
fibroblastilor
- îmbunătățește vascularizația, drenajul 
limfatic
- reduce edemul și inflamația în aria tratată.

cum folosim cocktailurilor enzimatice?
La nivelul feței le folosim pentru contracția 
colagenului, tegumente “lăsate“, deshidra-
tate, cu multe riduri  superficiale, pungi 
sub ochi, cearcăne cu cicatrici inestetice, 
vechi (de exemplu, în urma acneei, trauma-
tismelor, arsurilor) - în ansamblu pentru o 
calitate mai bună a tegumentelor.
Pentru regiunea gâtului și decolteului, 
ținta o reprezintă pielea ridată, lăsată (ce 
tradează ușor vârsta), dar și bărbia dublă și 
linia mandibulară “căzută“, șerpuită.
Alte patologii care beneficiază de ameliorări 
nesperate sunt:
- vergeturile
- celulita
- cicatricile inestetice hipertrofice/cheloide, 
după arsuri
- lipoame etc.

durata tratamentului
În general, este nevoie de 2-3 tratamente 
efectuate la un interval de 3-4 săptămâni. 
Injectarea se face cu ace fine sau canulă, 
durerea este de intensitate scăzută sau 
moderată. De asemenea, înaintea înce-
perii procedurii se poate aplica o cremă 
anestezică.

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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Dispozitivele Lyapko  
și hepertensiunea

terapii alternative

Hipertensiunea arterială (HTA) este caracte-
rizată prin depășirea constantă a valorilor 
tensiunii arteriale normale. Complicațiile 

și consecințele hipertensiunii arteriale pot fi: 
infarctul miocardic, hipertrofia miocardică, boala 
cardiacă ischemică (IHD), insuficiența cardiacă, 
accidentulvascular cerebral (AVC), nefroscleroza, 
sângerările interne, retinopatiile, tulburările de 
vedere - de la glaucom, la orbire.
În tratamentul hipertensiunii sunt utilizate cu 
succes metode non-medicamentoase și alterna-
tive care se completează reciproc.
Metodele de tratament non-medicamentos 
pot fi prescrise absolut tuturor pacienților cu 
hipertensiune, chiar dacă persoanele urmează 
un tratament homeopatic, cu remedii naturiste 
(fitoterapeutice, gemoterapice etc.). Oamenii de 
știință au demonstrat că tratamentul non-me-
dicamentos nu este inferior ca eficacitate trata-
mentului medicamentos. Acesta constă într-un 
complex de proceduri care activează producția de 
compuși care ajută la relaxarea vaselor de sânge 
și la îmbunătățirea fluxului sanguin, înlăturând 
astfel cauzele hipertensiunii. Mai jos urmează 
descrierea modului de stabilizare a TA cu ajutorul 
diferitor dispozitive Lyapko,  cu denumiri speci-
fice, al căror vizualizare poate fi făcută pe www.
aplex.ro.

i. Puncte de prim ajutor de urgență într-o 
criză hipertensivă
La creșterea bruscă a tensiunii (TA), acționarea 
asupra punctul ST 9 (Ren Ying) vă va permite să 
o reduceți rapid cu 1,0-1,5 unități. Efectul nu va 
dura mult însă, stimularea acestui punct va înlă-
tura pentru o scurtă perioadă simptomul, dar nu 

și cauza bolii. Punctul 
este situat pe gât, unde 
se simte pulsul.
Acționând ușor prin sti-
mularea gâtului în zona 
punctului dat timp de 5 
minute cu Picăturica, 
Camarad-ul sau 
roler-ul facial, puteți 
reduce rapid tensiunea 
arterială. 
O modalitate sigură 
de a regla tensiunea 

arterială la orice vârstă 
este de a acționa 
asupra punctului R 1 
(YunQuan). Metodele 
de acțiune asupra 
acestui punct pot fi 
diferite:
 un efect mai rapid 
poate fi obținut folosind 
roler-ul facial sau Bila 
cu ace.
 presarea timp de 
2-3 min a punctu- 
lui cu unul din dispozitivele Picăturica, Camarad, 
sau a Branțurilor.

Punctele IG 11 (situat deasupra tendonului,  în 
centrul flexiei interioare a cotului) și VB 20 (situat 
la baza craniului) sunt  eficiente  în reducerea tensi-
unii arteriale dacă se acționează asupra lor zilnic. 
În cazul acestor  puncte se va aplica procedura de 
dispersie energetică. Se vor utiliza în acest scop 
rolerul facial, plăcuța Camarad sau Picăturica.
Punctul SP 6 al meridianului splină-pancreas este 
implicat, de asemenea, în tratamentul hiperten-
siunii. Acesta se află pe glezna internă, în spatele 
tibiei, la aproximativ 3 degete deasupra maleolei 
interne. Putem fixa pe zona punctului, pe o peri-
oadă de armonizare (10-12 min) Brâul bebi sau 
universal sau plăcuța Picăturica.
În finalul acestui capitol atenționăm asupra necesi-
tății verificării de câteva ori pe zi a tensiunii arteriale 
în vederea reglării individuale a timpului optim de 
stimulare sau dispersie, precum și a dozelor de 
medicamente hipertensive administrate în interior 
(cu scopul reducerii lor treptate). Chiar dacă reușiți 
operativ să reduceți TA, în nici un caz nu întrerupeți 
brusc administrarea remediilor interne. Treptat, zi 
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de zi, reduceți doza, până la 1/8 din medicament sau 
remediu din plante. 

ii. alte moduri de aplicare a dispozitivelor 
pentru combaterea hipertensiunii.
Terapia se începe cu aplicarea dispozitivelor plate 
pe zonele 0-4 al coloanei vertebrale (după cum e 
afișat în pozele ce urmează), conform prescripțiilor 
din instrucțiunile de utilizare. O atenție deosebită 
trebuie acordată timpului de aplicare – dispersie. 
Combinarea exercițiilor de respirație expuse mai 
jos cu utilizarea unuia din dispozitivele Șans sau 
Cuadro în poziția culcat (întins în pat), vă asigură 
în scurt timp normalizarea TA.
Exerciții de respirație:
 inspirați cinci secunde, expirați  cinci secunde, 

cu o pauză imperceptibilă între inspir și expir. Se 
execută timp de 5 minute, de 3 ori pe zi;
 pentru 6 secunde inspirați, țineți respirația timp 
de 3 secunde apoi expirați 6 secunde (sau 5-3-5, 
după cum doriți).
Aceste exerciții vă pot reduce ritmul cardiac,  
tensiunea arterială și nivelul de cortizon 
(hormonul stresului) cu 20%.
Pentru  creșterea  fluxului de sânge de la cap spre 
inimă și reducerea  mai eficientă a  tensiunii arteriale, 
este recomandată prelucrarea mușchilor gambei cu 
un  roler universal sau mare timp de 7-10 minute, 
urmată de utilizarea benzilor timp de 10-15 minute.
În final vă recomandăm să folosiți și Branțurile, 
așezat sau stând  în picioare, imitând mersul pe jos 
cu ele. 
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Distanțarea socială  
și remedii terapeutice
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

terapii

Distanțarea socială, regulile, de orice 
tip, sunt acceptate diferit de oameni în 
funcție de o serie de criterii, dar și de 

nevoi personale. Ele sunt stabilite de familie 
sau societate plecând de la premisa că oferă 
siguranță. Și, în cele mai multe cazuri așa se 
și întâmplă, obiectivul este atins prin respec-
tarea lor. Interdicțiile au o nuanță mai aspră în 
sensul că ele sunt clare, măsurabile și neres-
pectarea lor atrage sancțiuni.

În ultima perioadă, presărată cu multiple 
restricții, urmărim aproape zilnic în ce zonă 
de restricții suntem pentru a ști ce reguli 
să respectăm și ce culoar să urmăm. Orice 

schimbare presupune reașezarea agendei și a 
rutinei zilnice atât la copii, cât și la adulți.

Deși timpul pentru noi înșine este necesar și 
poate fi o pauză binevenită, o perioadă lungă 
și impusă extern poate avea un impact semni-
ficativ asupra stării noastre generale. Lipsa 
actuală de certitudine cu privire la momentul 
în care se va termina distanțarea socială 
poate, de asemenea, să compună probleme 
legate de izolarea prelungită.

Când ne atingem suntem mai puțin ostili și 
furioși. Această stare noua pe care o încercăm 
cu toții poate duce la:
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• probleme de somn,
• un sistem imunitar slăbit,
• sentimente de depresie sau anxietate,
• alte complicații de sănătate,
• tulburări emoționale. 

Consecințele izolării sociale și ale singurătății 
sunt preocupări vitale cu care se confruntă 
acum atât adulții, cât și copiii. Din fericire, 
există câteva lucruri pe care le puteți face 
pentru a vă ajuta să vă simțiți mai bine:
• Folosiți tehnologia pentru a rămâne conectat 
cu familia și prietenii 
• Mențineți un program, o rutină zilnică și o 
igienă de îngrijire personală  
• Alegeți o varietate de activități și alternați-le 
pentru a evita monotonia
• Preocupați-vă de hobby-uri și încurajați copiii 
în activități interesante 
• Ieșiți afară și faceți mișcare, rămâneți activi. 
Sănătatea corporală are beneficii mentale

• Rămâneți centrat, mențineți echilibrul 
personal continuând cu activități de mișcare, 
de echilibru prin yoga, chiar găsirea liniștii în 
momente simple, cum ar fi să stai cu o ceașcă 
de cafea sau ceai, să te uiți pe fereastră sau 
să asculți muzică frumoasă te poate ajuta să 
te așezi
• Căutați sprijin specializat. Dacă aveți deja 
un consilier sau un terapeut care vă sprijină, 
explorați această oportunitate fie prin vizite 
la birou, telefonic, fie consiliere online.

Echipa Papillon Clinique vă stă la dispoziție 
cu metode terapeutice de adaptare la noile 
condiții sociale și emoționale și evoluția 
către alte forme de interacțiune, permi-
țându-vă  să obțineți sprijinul de care aveți 
nevoie.
Contactați-ne pentru o programare!
Telefon 0722.297.527
www.papillonclinique.ro
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Ce alegem să mâncăm 
la cină?

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

nutriţie

Cina, pentru mulți, reprezintă adesea singura masă pe care o mâncăm împreună cu familia 
sau cu prietenii. Trebuie să o planificăm atent, să fie echilibrată din punct de vedere 
caloric și nutritiv, să fie cea mai ușoară dintre cele trei mese principale ale zilei. 

Metabolismul este adaptat perioadelor zilei, spre seară, nevoile energetice ale organismului 
scad și trebuie să avem grijă la cât și ce mâncăm, deoarece surplusul de energie provenit din 
alimente va merge direct spre celulele adipoase, deci, ne vom îngrășa.

În timpul nopţii, funcţiile noastre vitale au nevoie numai de energia minimă necesară funcțio-
nării, de metabolismul bazal. Este important să cunoaştem acest comportament metabolic şi 
să ne adaptăm, deoarece astfel ne vom menţine sănătoşi şi nu vom lua în greutate. 
Cina trebuie să conţină nutrienţi care să ne dea senzaţia de saţietate, dar cu bună digestibilitate, 
să ne ajute la menținerea unei greutăți optime pe termen lung și să aducă un somn odihnitor.

când luăm cina?
Este foarte importantă ora la care iei cina: cu 3-4 ore înainte de culcare. De ce?  Ca să îi oferi 
organismului timpul necesar pentru a-și face digestia, să eviți apariția balonărilor și a altor 
probleme digestive care pot să alunge un somn odihnitor.

ce alegem pentru cină?
Pentru o cină sănătoasă și echilibrată nutrițional, puteti alege din următoarele alimente, în 
cantitățile potrivite cu nevoile individuale:
– cărnuri slabe: pui, curcan, vită, pește, pregătite simplu, dietetic, fără prăjeli
– brânzeturi/lactate cu conținut redus de grăsimi
– legume și vegetale sub formă de salate sau supe cremă

– cereale integrale (pâine, paste, orez) în canti-
tate limitată. Dacă suntem într-o perioadă 
când vrem să scădem în greutate, limităm 
ponderea acestei categorii.

ce trebuie să evităm seara?
– mese copioase și bogate în grăsimi
– pâinea albă
- dulciurile de orice fel
– sucurile de fructe și chiar fructele
– cafeaua și produsele cu cofeină
– alcoolul (se consumă doar ocazional și în 
cantitate redusă)
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Procesul îmbătrânirii este grăbit de o alimen-
tație nesănătoasă. Din nefericire, majori-
tatea oamenilor își pun inima și creierul în 

slujba stomacului și trăiesc ca să mănânce. În 
acest mod, omul își roade firul vieții cu proprii săi 
dinți și își grăbește sfârșitul devenind, la bătrâ-
nețe, o epavă stinsă, într-un trup care a fost prea 
mult îmbuibat.

Introducerea cărnii în alimentație, prin vână-
toare și creșterea animalelor, a fost considerată 
cauza principală a scurtării duratei de viață. În 
„Geneza” din Vechiul Testament se subliniază 
că Tatăl Ceresc a spus primilor oameni: „Iată 
că v-am dat vouă orice pom care are în el rod cu 
sămânță. Aceasta să fie hrana voastră”. Cei care 
au mâncat numai roadele scrise în Scriptură au 
ajuns la vârste matusalemice.

Mesele copioase cu cărnuri, slănină, afumă-
turi, mezeluri, conserve, alcooluri tari, cafele 
și tutun dau multă satisfacție pe moment dar, 
după 50 de ani, dereglează ritmul digestiei și 
favorizează apariția multor boli și a obezității, cu 
consecințe grave asupra activității in imi i . 

Mâncărurile greu digerabile rămân mult timp 
în stomac și intestine, se alterează și produc 
substanțe toxice care declanșează boli digestive 
(gastrite, ulcere, colite, balonări, constipații, 
cancer de colon). În unele cazuri măresc conți-
nutul de colesterol și lipide din sânge, care se 
depun pe pereții vaselor sanguine, favorizând 
apariția unor boli grave ca ateroscleroza, arte-
rite, tromboflebite, ulcere varicoase. 

De asemenea, consumul în exces de dulciuri 
concentrate solicită prea mult pancresul și duc 
la diabet zaharat. Un adult sănătos cu o activi-
tate moderată, are nevoie de 500-800 g fructe și 
legume care aduc necesarul de vitamine, mine-
rale și glucide. Adoptarea unui regim alimentar 
naturist cu legume și fructe, pâine intermediară și 
cereal integrale, produse lactate degresate, ulei 
vegetal (mai ales de măsline), pește slab, produse 
apicole etc,  asigură o alimentație completă pentru 
menținerea energiei organismului, fără să ducă la 
anemierea trupului și a minții. Această alimen-
tație corectă asigură menținerea unei greutăți 
corporale în limite ideale, permite irigarea optimă 
a creierului, inimii și arterelor, evită ateroscleroza 

și intoxicarea organismului.

Rația alimentară zilnică trebuie 
să fie divizată în 3 mese, servite 
la ore fixe, mai mult la micul 
dejun și mai puţin la cină. 
Pentru eliminarea toxinelor, 
consumul zilnic de lichide 

să nu fie sub 2 litri, luate 
sub formă de apă plată, 
compoturi, sucuri și 

ceaiuri. 

alimentație

Alimentația tinereții prelungite
Autor: Ing. Drd. Daniela Troia
www.helbalrom.ro



Putem clasifica alimentele în două grupe:
a)  alimente care mențin tinerețea organismului: 
legume (varză, morcov, spanac, fasole, soia, 
tomate, mazăre, ceapa, usturoi, ardei gras) și 
fructe (cireșe, caise, piersici, pepene verde și 
galben, struguri, banane, coacăze, fragi, nuci, 
alune); carne slabă de pasăre și curcan; peşte 
(păstrăv, scrumbie, somon, heringi); pâine inte-
grală și graham cu secară; cereale (fulgi de ovăz, 
supă de griș); lactate degresate (lapte dulce, 
iaurt, branză proaspată); apa potabilă (2,5 litri 
zilnic + 500 ml din alimente).
b) alimente care grăbesc îmbătrânirea organis-
mului: carne de porc, vită și pește gras, untură; 
produse din carne (șuncă, slănină, mezeluri, 
cârnați, afumături); lapte integral și brânză grasă; 
cartofi prăjiţi, unt, margarine hidrogenate cu 
aditivi (E-uri); pâine albă, sare, piper, produse de 
patiserie; băuturi alcoholice tari, siropuri sintetice, 
cafea, ciocolată.

Mintea exercită un control permanent asupra 
întregului organism. Orice mișcare a corpului se 
face după primirea comenzii de la creier, iar orice 

afecțiune a corpului (infecție, inflamație, îmbol-
năvire) influențează mintea. 

Sănătatea fizică este mult inflențată de factorii 
mentali, spirituali și sociali. S-ar putea spune că 
îmbătrânirea, sub aspect psihologic, începe din 
momentul pensionării, bazată pe vârsta cronologică. 
Toți membrii societății, tineri și seniori, vor trebui 
să considere că este total greșită teoria că, prin 
trecerea anilor, cu sau fără voia lor, oamenii devin 
inutili societății și sunt excluși din viața publică.

În România, unde densitatea populației este 
sub media țărilor europene, soluția optimă în 
rezolvarea problemelor vârstnicilor nu este 
excluderea lor din activitate, ci găsirea pârghiilor 
de antrenare în activitate pentru cei capabili de 
muncă și creație.
Bucurați-vă, doamnelor și domnilor, de frumu-
șetea zilelor trăite, admirați răsăritul soarelui, 
multumiți lui Dumnezeu pentru fiecare zi adău-
gată la viața dumneavoastră, pentru ciripitul 
păsărelelor, pentru nopțile înstelate de vară și 
pentru zăpada strălucitoare a iernii.
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