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Când fluturii scriu versuri…
Vara se domoleşte, lâncezeşte, se rafinează şi devine mai puţin 
înăbuşitoare, filtrează miresme de flori discrete şi pastelate. 
Odată cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului şi lumina 
devine mai blândă, cu străluciri ca de sidef; e strecurată prin 
sită de mătase peste verdele olive, cu transparente nostalgii 
de toamnă. Fluturi mari şi mici, coloraţi ori doar pudraţi scriu 
versuri pe file de cer catifelat. Îşi deapănă în zborul lor albastru 
amintiri din timpurile când copii de-o şchioapă mergeau la 
scăldat sau făceau bărcuţe de hârtie şi le lăsau pe râu, în jos, 
acompaniaţi de-un patruped flocos, jucau mingea în iarba înaltă 
până la nori sau culegeau pere de aur, cu gust de rai, din copacul 
bunicilor. Fluturi călători, din vremuri de-altădată, luaţi cu voi 
pe-aripi de borangic să avântaţi în zbor, în cântec de păsărele, 
gânduri plăpânde, sfioase ori temătoare, spre zări de bucurie, cu 
miros de iasomie!

Luisa Maria Ţuculeanu
Tablou realizat de Elvira Roman
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Candidoza orală la 
nou-născuţi şi sugari
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

pediatrie

Candidoza orală la bebeluși este un 
subiect de mare interes pentru 
proaspetele mămici, deoarece este 

o problemă care apare în mod special la 
sugari.

Ce este candidoza orală?
Candida sau candidoza orală este o infec-
ție provocată de ciuperci de fermentație, 
care se regăsesc în mod natural în siste-
mul digestiv. Cea mai frecventă ciupercă 
dintre toate este Candida albicans, care 
apare ca rezultat al unui dezechilibru al 
florei din organism, pe fondul unei imuni-
tăţi scăzute.
Copii nu au capacitatea de a lupta cu bac-
teriile așa cum o face un adult, de aceea 
în primii ani de viață este foarte important 
ca părinții să aibă grijă de stilul de viață 
al copilului lor și de mediul în care trăieș-
te. Candidoza  este frecvent întalnită la 
nou-născuti şi sugari şi se manifestă prin 
apariţia unor depozite albe la nivelul limbii 
şi pe mucoasa obrajilor.

Diferența dintre candidoza orală şi 
depozitele de lapte?
Candidoza orală la sugari poate fi foarte 
uşor confundată cu depozitele de lapte. 
Astfel, pe lângă faptul că depozitele de 
lapte nu cauzează disconfort şi irascibilita-
te, acestea pot fi diferenţiate prin faptul că 
atunci când se indepărtează depozitele de la 
nivelul mucoasei orale, în cazul candidozei, 

aceasta rămâne inflamată, de o culoare 
roşu aprins.

Care sunt simptomele candidozei 
orale la sugari?
Semnele unei posibile infecții cu Candida 
albicans nu se manifestă doar la nivelul 
gurii, ci și în starea generală a copilului:
• Pete albe pe toată suprafața gurii, care 
nu dispar după curăţare: este primul 
simptom al candidei orale.
• Disconfort la înghițire: infecția îi va 
provoca celui mic durere și dificultate la 
înghițire, ca urmare este foarte posibil ca 
el să refuze mesele până cand infecția nu 
se vindecă.
• Iritație în zona genitală: frecvent, candi-
da nu se manifestă doar la nivel oral, ci și la 
nivelul zonei genitale. Dacă a trecut o peri-
oadă mai lungă de timp fără ca sugarul să 
primească tratament, vor apărea, treptat, 
papule mici roșiatice, atât în zona genitală, 
cât și în pliurile pielii.
• Irascibilitate și plâns: Copilul poate să 
plângă mult și să se agite continuu, ca ur-
mare a disconfortului produs de leziunile 
candidozice. 
• Sângerare: leziunile produse de candida 
bucală nu trebuie îndepărtate, deoarece îi 
vor provoca sângerări local, iar situația va 
deveni și mai neplăcută.
• Lipsa poftei de mâncare: Mesele trebuie 
respectate, chiar dacă copilul este irascibil. 
Sfatul unui pediatru este necesar, dacă 



acesta nu dorește să mănânce mai mult de 
o zi sau două.

Care sunt cauzele candidozei la 
bebelusi?
Infecțiile micotice apar adesea la per-
soanele cu un sistem imunitar slăbit, iar 
nou-născuţii şi sugarii, având un sistem 
imunitar incomplet dezvoltat, sunt foarte 
vulnerabili la dezvoltarea infecţiei:
• Obiecte nesterilizate: Ciuperca respon-
sabilă de apariția candidei orale la copii 
există pe suzetele și biberoanele neste-
rilizate. Astfel, este recomandat ca după 
fiecare masă cu biberonul și după fiecare 
utilizare a suzetei, ambele să fie sterilizate. 
• Bacteria provine de la mamă: Dereglă-
rile hormonale din timpul sarcinii fac ca 
această ciupercă să crească, iar vaginul 
mamei se transformă într-un loc unde exis-
tă milioane de astfel de microorganisme. 
De aceea, în momentul nașterii naturale 
există șanse foarte mari ca bebelușul să fie 

infectat.
• Antibioticele: se întâmplă frecvent ca be-
belușii sub trei luni să fie tratați pentru alte 
patologii cu antibiotice, acestea provocand 
un dezechilibru al florei intestinale. De ase-
menea, atenția mamei trebuie să fie foarte 
mare și după terminarea tratamentului, 
timp de măcar trei sau patru zile, întrucât 
antibioticele sunt cu eliberare prelungită.
• Sânul mamei: după fiecare repriză de 
alăptat, mamele trebuie neapărat să-și 
curețe cu atenție sânii. Orice urmă de lapte 
care rămâne mult timp pe mameloane, re-
prezintă un mediu propice pentru formarea 
bacteriilor. Sugarul care a luat candida de 
la sânul mamei, transmite înapoi aceeași 
infecție. 

Cum se tratează candidoza orală a 
nou-născuţilor sau a sugarilor?
Depistarea la timp a candidozei este foarte 
importantă, deoarece administrarea unui 
tratament precoce va face ca perioada de 
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vindecare să fie una mai scurtă. Dacă și 
mama este infectată, atunci tratamentul 
va fi atât pentru ea, cât și pentru copil. Me-
dicul pediatru este cel care decide conduit 
terapeutică.
Tratamentul candidozei este unul simplu, 
dar trebuie urmat cu stricteţe. Cavitatea 
bucală a nou-născutului sau a sugarului 
trebuie curăţată de mai multe ori pe zi cu 
o soluţie preparată din apa cu bicarbonat 
de sodiu (1 linguriţa de bicarbonat de so-
diu la 250 ml apă). Cu o compresă sterilă 
îmbibată în soluţia obţinută se curăţă toată 
cavitatea orală (limba, mucoasa interioară 
a obrajilor și palatal dur).
În cazul în care mama alăptează, acelaşi 
tratament trebuie făcut şi pe areolele ma-
mare, spălate înainte de fiecare alăptare 
cu apă cu bicarbonat de sodiu, precum şi o 
igienă riguroasă (sutienele schimbate zilnic 
şi spalate la 60 de grade C; tampoanele de 
sân trebuie schimbate cât mai des posibil, 
deoarece umiditatea stimulează dezvolta-
rea candidozei).
Dacă sugarul  este hrănit cu lapte praf, 
biberoanele trebuie sterilizate înainte de 
fiecare masă, iar suzeta, inelele de dentiţie 
şi oricare alte obiecte pe care bebeluşul le 
bagă în gură trebuie spălate riguros sau 

sterilizate, dacă este posibil.
Dacă după 3 zile nu se observă nici o ameli-
orare, se recomandă evaluarea copilului de 
către medicul pediatru. Acesta, de obicei, 
va recomanda o solutie antifungică care se 
foloseste pe o perioadă de până la 14 zile, 
pentru a evita orice recidivă.

Cum poate fi prevenită apariția can-
didozei bucale?
Principala metodă de prevenire rămâne 
spălarea mâinilor cu apă şi săpun, precum 
şi spălarea riguroasă şi sterilizarea biberoa-
nelor, iar în cazul alăptării,  igiena mame-
loanelor cât mai des posibil şi păstrarea 
acestora cât mai uscată.
Pentru a evita transmiterea de la mamă la 
copil şi invers a infecției, este recomandat 
ca mamele să consume suplimente ali-
mentare cu vitamina C și echinaceea pen-
tru întărirea sistemului imunitar și grăbirea 
vindecării.
Mămicile trebuie să fie atente la simpto-
mele pe care le au bebelușii lor și trebuie 
să consulte un medic pediatru când au 
descoperit problema. Deseori tratamentul 
nu trebuie prescris doar pentru copil, ci și 
pentru mamă, întrucât această ciupercă se 
transmite cel mai ușor de la unul la altul.
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Recuperarea medicală 
în neurologie
Autor: Fizioterapeut Zahiu Claudia

Recuperarea medicală în neurologie 
este special concepută pentru paci-
enții cu boli ale sistemului nervos. 

Recuperarea neurologică poate îmbunătăți, 
adesea, funcția, bunăstarea pacientului  și 
reduce simptomele.
Programul recuperator al pacientului 
depinde de tipul de afecțiune, de stadiul 
pacientului și de factorii biologici, de aceea 
în cadrul WorkTape Medical fizioterapeutul, 
împreună cu echipa de medici, vor crea un 
program individualizat.
Unele dintre afecțiunile care pot beneficia 
de recuperare neurologică pot include:
Tulburări vasculare: accidente vasculare 

cerebrale ischemice (cauzate de cheaguri 
de sânge), accidente vasculare hemoragice 
(cauzate de sângerare în creier), hematom 
subdural și atacuri ischemice tranzitorii.
Infecții: meningita, encefalita, poliomielita 
și abcese cerebrale.
Traume: leziuni ale creierului și măduvei 
spinării.
Tulburări structurale sau neuromuscula-
re: paralizia Bell, spondiloza cervicală, sin-
dromul de tunel carpian, tumorile cerebrale, 
neuropatie periferică, distrofie musculară și 
sindromul Guillain-Barré.
Tulburări funcționale: dureri de cap, tulbu-
rări de convulsie, amețeli și nevralgii.

kinetoterapie



Tulburări degenerative: boala Parkinson, 
scleroza multiplă, scleroza laterală amio-
trofică, boala Alzheimer.
Metodele terapeutice specifice cuprind ki-
netoterapie, stimulare electrică musculară 
și alte metode fizicale, terapie ocupațională 
etc.

Rolul real al fizioterapiei este acela de 
adjuvant prețios al recuperării, cuprinzând 
tehnici deloc de neglijat. Cu ajutorul fiziote-
rapiei putem trata aproape orice boală care 
afectează mușchii, nervii sau articulațiile.
Fizioterapia are importante efecte antialgi-
ce (calmarea durerii), antiinflamatorii (elimi-
narea inflamațiilor articulare și musculare), 
decontracturante (eliminarea contractu-
rilor), miorelaxante (relaxare musculară), 
antiedematoase (eliminarea umflăturilor 
rezultate din infiltrarea unui lichid seros 
intr-un țesut celular subcutanat), creșterea 

tonusului mucular, etc.
WORK TAPE MEDICAL a achiziționat 
pentru pacienții centrului cușca ROCHER, 
echipament de bază în programul recupera-
tor neurologic. Cu ajutorul acesteia putem 
îmbunătăți coordonarea, mobilitatea, dar și 
rezistența pacientului.

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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În articolul de astăzi vorbim despre cum se 
administrează corect picăturile de ochi, ast-
fel încât să nu irosești jumătate de flacon, 

pentru că picăturile nu ajung în ochi.
Avem pentru tine cțteva recomandări care îți va 
ușura munca:

1. Spală-te foarte bine pe mâini
Indiferent că ne punem lentilele de contact sau 
picături în ochi, trebuie să avem grijă să ne spă-
lăm bine pe mâini, pentru a evita apariția unei 
infecții. După aceea le uscăm folosind un prosop 
care nu lasă scame.

2. Verifică data de expirare a picăturilor
Încă un lucru important e să verifici dacă pică-
turile nu sunt expirate. Există mai multe variante 
pe piață, iar majoritatea expiră după 30 de zile 
de la deschidere sau sunt picături care au ter-
men de valabilitate un an. Dacă îți aplici picături 
de ochi expirate, sunt șanse mari să dezvolți o 
infecție.

3. Agită recipientul înainte de a aplica 
picăturile
Pentru a te asigura că soluția este uniformă, poți 
agita sticluța pentru 10 secunde.

4. Atunci când scoți capacul recipientului, 
așează-l pe o suprafață curată
În loc să pui direct pe masă capacul, folo-
sește un șervețel curat, astfel încât parti-
culele de pe masă să nu ajungă în picăturile 
de ochi. După ce scoți capacul, analizează 
gura recipientului. Dacă este colorată, po-
sibil ca soluția să fie contaminată sau al-
terată și nu îți recomandăm să o folosești. 
În același timp, asigură-te că gura sticlei 
este intactă.

5. Folosește mâna non-dominantă pentru a 
ține pleoapa inferioară
Acest pas te ajută să mărești suprafața pe care 
trebuie să ajungă picăturile. Folosește vârfurile 
degetelor, astfel încât să nu te zgârii singur.

oftalmologie

Cum să îţi pui  
picăturile de ochi?



6. Cu mâna dominantă administrezi 
picăturile
După ce ai realizat ceilalți pași, urmează să îți 
administrezi picăturile, câte o picătură în fiecare 
ochi. Privirea va fi în sus, iar picăturile le admi-
nistrezi aproape de pleoapa inferioară.
După ce ai introdus picătura, încearcă să ții 
ochiul închis, astfel încât picăturile să se afle 
mai mult timp în contact cu ochiul.

Dacă ai obiceiul de a clipi des atunci când îți pui 
picăturile și nu mai ajung în ochi, atunci avem un 
sfat util pentru tine. Poți să îți administrezi pică-
turile cu ochii închiși. Așează-te confortabil pe 
pat, cu ochii închiși și administrează-ți o picătură 
în capătul dinspre nas al ochiului.

Apoi, deschide ochii și vei simți cum intră pică-
tura în ochi, se uniformizează și închide înapoi 
ochii, astfel încât substanța să se afle mai mult 
timp în contact cu ochiul.

De asemenea, nu atinge ochii cu flaconul de la 
picături, pentru a nu contamina flaconul.
Dacă ai mai multe medicamente de administrat, 
indicat este să aștepți 5-10 minute între admi-
nistrări, pentru a nu îndepărta prima substanță 
introdusă în ochi.

Dacă porți lentile de contact, ar fi bine să le scoți 
înainte de a administra picăturile. În caz că doc-
torul a spus să nu le scoți, doar atunci poți folosi 
picăturile cu tot cu lentile.
În special atunci când ai adormit cu lentilele de 
contact, ar fi indicat să folosești niște picături 
pentru a le îndepărta dimineață, pentru că ochiul 
e mai uscat.

Iași, Str. Anastasie Panu, Nr. 20
www.congruent.cool 0731 522 221
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Terapia TECAR este unul dintre cele 
mai moderne tratamente folosite cu 
succes la ora actuală în fiziokineto-

terapie, având multiple efecte rapide și de 
durată în ortopedie, terapia durerii, reuma-
tologie și medicină sportivă.

Terapia TECAR activează procesele na-
turale de autovindecare şi cu efect antiin-
flamator, ajungând în straturile profunde. 
Este posibilă efectuarea aplicaţiilor imediat 
după un traumatism sau în faza acută a unui 
proces inflamator, efectele benefice resim-
țindu-se de la prima ședință.
Efecte terapeutice:
• anatialgic (reduce durerea cu 81% dovedit 
clinic);
• antiinflamator, antiedematos;
• decontracturant;
• îmbunătățirea circulației sângelui;
• favorizează drenajul limfatic X6;
• stimulează producția de colagen și 
elestina;
• accelerează procesele metabolice de vin-
decare a țesuturilor;
• crește mobilitatea articulară;
• recuperare X2 mai rapidă.
Indicații
• dureri acute articulare sau la nivelul coloa-
nei vertebrale (cervicalgia, lombalgii etc);

• dureri cronice articulare sau la nivelul 
coloanei vertebrale (gonartroza, coxartroza, 
alte artroze, periartrite, etc.);
• contracturi muscular;
• afecțiuni posttraumatice;
• afecțiuni ligamentare sau tendinoase (ten-
dinite, tenosinovite, fasceita plantara, etc.);
• afecțiuni neurologice (de ex. lombosciati-
că, nevralgia cervico-brahială);
• recuperare postfracturi, reconstructie 
ligamentară.
Rezultate vizibile de la prima ședință! 
Implanturile metalice NU reprezintă 
contraindicații!

Terapia Tecar Beauty regenerează și revi-
talizează toate straturile pielii prin stimula-
rea profundă a proceselor de regenerare. 
De la prima ședință pielea iși va redobândi 
strălucirea naturală. Terapia stimulează 
producția de colagen și elestină ajutând la 
redefinirea structurii pilelii.
Efectele terapiei Tecar Beauty:
• redefinește structura pielii;
• stimulează drenajul limfatic;
• elimină retenția de apă (de ex. cearcănele);
• reduce ridurile si imperfectiunile pielii;
• ajută la atenuarea sau chiar eliminarea 
cicatricilor postacnee;

terapie

Terapia TECAR  
la Helios Kinetic

Autor: dr. Magdalena Aprică, medic primar Recuperare medicală



• redefinește conturul facial (efect de lifting);
• reduce sau chiar elimină depozitele locali-
zate de grăsime (de ex. bărbia dublă).
Tratamentul include 5 pași:
• stimularea circulației în puncte fixe;
• activarea fibroblastelor și a fibrelor de 
colagen;
• remodelare cu efect de face-lift;
• tonifiere;
• revenire.
Programul TECAR BEAUTY poate fi definit 
astfel:
Eficace – Terapia Tecar si-a demonstrat 
eficacitatea într-o gama largă de patologii.
Rapid – efectele sunt vizibile de la prima 
ședință și se stabilizează in 3-5-10 ședințe 
în funcție de efectul urmărit.
De durată - efectele se mențin prin sedințe 
de întreținere lunar.
Confortabil – tratamentul este plăcut, fiind 
neinvaziv și nedureros.
Terapia TECAR INTIMITY la Helios 
Kinetic

WinBack INTIMITY este o nouă terapie 
de recuperare în afecțiunile ginecologice și 
urologice.
Winback Intimity este un bioaccelerator ce 
utilizează curenți de înaltă frecvență pentru 
a înlătura durerea și pentru a accelera pro-
cesul de vindecare.
Beneficii:
• înlătură durerile vaginale;
• favorizează îmbunătățirea relației de cuplu 
(a vieții sexuale);
• elimină incontinența urinară;
• tonifică musculatura planșeului pelvian.

• reabilitare 2 x mai rapidă!
• vindecare 97 %!
• alinarea durerii 81% - imediată și de durată
Care sunt efectele terapiei tecar în regiu-
nea pelvină?
• accelerează efectul de vindecare;
• întărește musculature;
• efect tensor pe țesutul necontractil al 
planșeului pelvin prin stimularea producției 
de colagen;
• mărește troficitatea țesutului;
• îmbunătățește vascularizația;
• Ameliorează rapid durerile.
Indicații
Vindecare post – partum (Epiziotomie, 
Cezariana)
• înlătură aderențele cicatricilor;
• accelerează vindecarea;
• efect de tonifiere pe țesuturile pelviene;
• antiinflamator;
• antiedematos.
Tulburări urinare (Incontinență urinară de 
stress și post-partum, disurie)
• antiinflamator;
• hidratarea țesuturilor;
• tonifierea musculară;
• stimularea țesuturilor;
Dureri pelvine (Vulvodinie, Vaginism)
• antalgia imediată;
• hidratarea țesuturilor;
•  tonifierea musculară;
•  stimularea țesuturilor;
• restaurarea troficității vaginale.

Helios Kinetic
Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78A, Bloc Newton 
– lângă LIDL
0332.401.213 / 0771.230.190
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De ce privesc unii copii 
jocul de pe margine? 
Autor: Iren IONIȚĂ, psihoterapeut și consilier educațional

psihoterapie

Întâlnim, deseori, copii care stau 
retrași și privesc jocul celorlalți. 
Sunt interesați, dar nu îndrăznesc. 

Explicația părinților: timiditatea. Oare 
așa este?
Copilul mic este curios, el trece peste 
orice bariere pentru a ajunge la ceea 
ce dorește. Copiii care “nu îndrăznesc” 
sunt aceea care nu doresc să se angaje-
ze în activități pe care nu le cunosc.
Jocul imaginativ, jocul simbolic cu 
obiecte sau cu oameni nu se dezvoltă 
în mod spontan la copiii cu tulburări de 
dezvoltare, ca în cazul celorlalți. Jocul 
acestora este repetitiv, stereotip, luând 
forme mai simple sau mai complexe.

Activitățile stereotipe au drept scop 
autostimularea. Printre formele simple 
întâlnim învârtirea jucăriilor, lovirea a 
doua jucării între ele, mișcarea degete-
lor, agitarea obiectelor, zgârierea unor 
suprafețe, umblatul de-a lungul unor 
linii sau unghiuri, pipăirea unor texturi 
speciale, legănatul, săritul ca mingea 
sau de pe un picior pe altul, lovirea 
capului, scrâșnitul dinților, mormăitul 
repetitiv sau producerea altor sunete, 
Forme mai complexe pot fi: atașarea 
de obiecte neobișnuite, bizare, interese 
și preocupări speciale pentru anumite 
obiecte sau subiecte, aliniatul sau aran-
jarea obiectelor în anumite feluri.
Lipsa imaginației duce și la tipare com-
portamentale rigide de tipul rezistenței 
la schimbare și a insistenței pe rutina 
zilnică: a urma exact același drum spre 
anumite locuri, aceleași ritualuri de joc, 
aceleași alimente consumate zilnic, re-
petarea unei mișcări corporale. Adesea 
orice minimă schimbare într-o anumită 
rutină este deosebit de frustrantă.
Tulburările la nivelul imaginației sunt 
foarte variate. Cea mai evidentă mani-
festare a afectării imaginației la copii 
este lipsa jocului de rol, deși unii pot 
copia și reproduce secvențe de joc.
Imaginația și creativitatea sunt rezul-
tatul asocierii experiențelor trecute cu 
cele prezente și realizarea planurilor 
pentru viitor. Persoanele cu tulburări de 
dezvoltare, în special cele din spectrul 
autism, indiferent de nivelul lor intelec-
tual, au dificultăți majore în predicție și 
imaginație.
Copiii cu tulburări din spectrul autism 
folosesc rar o persoană în cadrul unui 



joc structurat și nu direcționează jocul 
către alte persoane, adică nu împărtă-
șesc experiențele lor.
Aceste probleme pot fi însă diminuate 
considerabil dacă există intervenție 
timpurie și educație permanentă pentru 
formarea sau sporirea abilităților socia-
le și de comunicare ale persoanelor cu 
diverse tulburări.
Abordarea creativă în terapia copiilor cu 
tulburări neuropsihice și neuromotorii 
este esențială pentru o dezvoltare com-
pensatorie care să faciliteze integrarea 
în comunitate.
Experiența senzorială este, de aseme-
nea, importantă pentru cunoașterea 
lumii, cunoașterea de sine și ajută la 
proiectarea în diverse forme a obictelor 
și persoanelor cu care se întâlnește 
zilnic.
Serviciile PAPILLON CLINIQUE sunt 
axate pe oferirea terapiei corespun- 

zătoare copiilor cu nevoi de dezvoltare 
și consilierea familiei pentru a asigura 
suportul emoțional și comportamental în 
recuperare abilităților și conștientizării de 
sine a copilului.

Echipa PAPILLON CLINIQUE 
vă așteaptă la o evaluare clinică!
Pentru programări  
telefon 0722 297 527, 
de luni până vineri, 
între orele 08:00-18:00.
Bacău 0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Pe 26 iulie, 
S ă n ă t a t e a , 
Frumuseţea 

şi Grija s-au în-
tâlnit sub acelaşi 
acoperiş! Gala 
anuală care cele-
brează reuşitele 
din domenii-cheie 
ale stării noastre 
de bine, Health, 
Beauty & Lifes-
tyle, şi-a desem-
nat câştigătorii 
la Castelul de la 
marginea Capita-
lei. În mijlocul ve-
rii, la Royal Palace 
Ballroom, au fost 
premiate brand-uri 
de top şi perso-
nalităţi cu poveşti 
fascinante, care au 
devenit un etalon 
printre cei care 
caută produse şi 
servicii de calitate. 
Cristina Obreja a 

fost premiată, în cadrul Galei Health, Beauty and Lifestyle, cu titlul de AMBASA-
DOR AL STOMATOLOGIEI BIOLOGICE LASER.
Știm că procedurile minim invazive au cucerit domeniul esteticii. Dar posibil nu 
știați faptul că și stomatologia poate fi minim invazivă. Cristina Obreja este me-
dicul dentist cu viziune, care a pus bazele stomatologiei biologice în România și 
care tratează cauzele, nu doar simptomele, prin intermediul ultratehnologiei vii-
torului: laserul dentar. Se întâmplă în cadrul lanțului de clinici stomatologice pe 
care le-a fondat, Life Dental Spa, acolo unde stomatologia viitorului este adusă 
în prezent. Ce înseamnă asta? Că ne putem lua adio de la teamă, durere și de la 
lungile perioade de recuperare după diverse proceduri dentare. Life Dental Spa, 
care funcționează și în regim de franciză, a devenit afacerea la cheie din România 

stomatologie

Doctor Cristina Obreja,  
ambasador al stomatologiei 

biologice laser 



cu cea mai mare marjă de profit. 
“Împreună vreau să schimbăm para-
digma în stomatologia românească, să 
înțelegem că se poate și o stomatologie 
fără durere, minim invazivă, bazată pe 
concepte biologice… O stomatologie 
care pune în centrul atenției pacientul!”, 
Dr. Cristina Obreja. 
Cristina Obreja, medicul care a pus ba-
zele stomatologiei biologice în România 
a dezvoltat un protocol holistic de trata-
ment cu laser al parodontozei. Viziunea 
clinicilor de stomatologie biologică Life 
Dental Spa a fost mereu crearea unui 
spațiu unde oamenii găsesc vindecare 
și li se redă frumusețea din interior, spre 
exterior. Abilitățile sale ca medic nu vin 
doar din aplicarea celor învățate în anii 
de școală, ci din faptul că dincolo de 
tratamentele convenționale, Dr. Cristi-
na Obreja a căutat să aducă pacienților 
săi o altfel de abordare a sănătății. 

Stomatologia biologică urmărește reali-
zarea de tratamente minim-invazive, cu 
materiale înalt biocompatibile și ultra-
tehnologie prietenoasă cu organismul 
uman. Ea se adresează nu doar simpto-
melor, ci și cauzelor afecțiunilor, pe care 
le identifică și le elimină. Departe de a se 
limita la un tratament dentar local, așa 
cum se întâmplă în medicina dentară 
clasică, la clinica Life Dental Spa, sto-
matologia holistică vizează identificarea 
și înlăturarea cauzelor reale ale proble-
melor dentare, care, de obicei, rezidă în 
obiceiurile alimentare și de igienă.
“Stomatologia biologică tratează oa-
meni, nu doar dinți”, spune Dr. Cristina 
Obreja. 
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