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Stimaţi membri,

INTERVIU
- Corina Dănilă

Aşa cum v-am promis în primăvara anului 2004,
v-am pregătit pentru această toamnă multe
noutăţi.
După cum veţi observa, revista Clubului Sănătăţii
Walmark are un nou design graﬁc şi un conţinut
mult mai atractiv. Începând cu acest număr al
revistei inaugurăm noi rubrici, astfel încât ﬁecărui
membru al familiei Dumneavoastră îi este
dedicată cel puţin o pagină. „Pagina bărbaţilor”
este utilă domnilor, tratând probleme speciﬁce acestora. Rubrica „Probleme feminine” va ﬁ
dedicată unor interesante articole despre prevenirea şi tratarea afecţiunilor doamnelor. Suntem
convinşi că persoanele mai înaintate în vârstă vor
ﬁ încântate de rubricile „Anii trec...” şi „Tradiţie şi
ştiinţă”, în care vor găsi informaţii utile despre îngrijirea articulaţiilor şi despre medicina tradiţională.
Ne-am gândit şi la copii, cărora le-am pregătit
o pagină plină de jocuri şi concursuri. Noua
rubrică „Ştiaţi că?“ prezintă informaţii medicale
mai puţin cunoscute de către mulţi dintre noi.
Acestea şi multe altele aşteaptă să ﬁe descoperite şi parcurse de către Dumneavoastră.
În al treilea an de existenţă, Clubul Sănătăţii
Walmark încearcă să ﬁe cu mult mai aproape
de Dumneavoastră. În luna august Walmark a
lansat noul site al Clubului Sănătăţii pe care îl
puteţi accesa la adresa www.csw.ro, adresă la
care vă puteţi modiﬁca datele Dumneavoastră
de identiﬁcare ca membru al Clubului, puteţi
adresa întrebări legate de produsele Walmark
consultantului nostru medical şi, de asemenea, puteţi lansa simplu şi rapid comenzi online
pentru produsele noastre. Începând cu luna
octombrie 2004 serviciul clienţi vine în întâmpinarea dorinţelor Dumneavoastră punându-vă la
dispoziţie un număr apelabil gratuit 0 800 800
CSW (0 800 800 279). Mai multe informaţii
despre aceste noi facilităţi pe care vi le oferim,
dar şi despre noile oferte speciale, puteţi găsi în
paginile revistei.
În speranţa că veţi beneﬁcia şi Dumneavoastră
de serviciile pe care vi le oferim, vă urez multă
sănătate.
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CORINA DĂNILĂ
Vedetă a postului Acasă, Corina Dănilă se poate numi
o femeie împlinită în adevăratul sens al cuvântului ...
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Odată cu înaintarea în vârstă, tot
mai mulţi bărbaţi încep să resimtă
neplăcerile cauzate de bolile prostatei.
O afecţiune foarte frecvent întâlnită
este hiperplazia benignă a prostatei
(BPH), cunoscută de secole ca ﬁind o
cauză principală a disfuncţiilor urinare.
Hiperplazia benignă a prostatei este o boală
care începe să apară în formă microscopică încă
de la vârsta de 30 de ani, însă primele simptome clinice se manifestă în marea majoritate
după 50 ani, chiar dacă boala se poate întâlni
izolat şi la indivizi mai tineri. Aceste simptome
se manifestă cel mai frecvent prin următorul
tablou clinic: urinări frecvente, în special noaptea, cu fragmentarea somnului; ﬂux urinar slab;
diﬁcultate în a urina (micţiuni diﬁcile, cu iniţiere
greoaie a ﬂuxului urinar); jet urinar intermitent (începe şi se opreşte de mai multe ori);
incontinenţă urinară (bolnavul pierde involuntar urină – în picături sau jet slab); senzaţie de
urinare incompletă.
Riscul de apariţie a acestei boli (BPH) creşte
odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, boala este
rareori simptomatică înainte de 40 de ani, însă
peste 50% dintre bărbaţii cu vârstă de 60 de

SFATUL MEDICULUI
ani şi peste 90% dintre cei de 70-80 de ani au
simptomele de BPH.
Hiperplazia prostatică severă poate duce în
timp la apariţia de complicaţii importante, inclusiv la imposibilitatea eliminării urinei din vezica
urinară. Retenţia de urină şi forţarea funcţiei
vezicii urinare pot cauza infecţii recurente de
tract urinar. La un mic procent din bărbaţi apare blocarea eliminării urinei (aşa-numitul „bloc
vezical”), apar litiazele urinare („pietrele” în
vezică şi/sau rinichi) şi, consecutiv, grade variabile de deteriorare a structurii şi funcţiei vezicii
urinare şi rinichilor.
Până de curând, intervenţia chirurgicală era
metoda terapeutică preferată în cazul BPH. În
ultimul deceniu s-a constatat însă o redirijare a
interesului specialiştilor spre terapii ne-chirurgicale. Pe lângă tratamentele medicamentoase
clasice, medicina naturală oferă o cale de a preveni îmbolnăvirea prostatei şi de a creşte calitatea vieţii sexuale, reprezentată de utilizarea
pe scară tot mai largă a unor plante medicinale
care prezintă efecte beneﬁce incontestabile
în ameliorarea simptomatologiei BPH: palmierul pitic (Serenoa repens), tomatele, urzica
(Urtica dioica), strugurii ursului (Arctostaphylos
uva-ursi), seminţele de dovleac.

Walmark vine acum în sprijinul Dumneavoastră
cu noul produs Prostenal, un supliment alimentar dedicat exclusiv bărbaţilor. Formula
complexă a produsului include toate extractele din plante mai sus-amintite, cu efecte
beneﬁce multiple în ameliorarea tulburărilor
de funcţionare a prostatei şi a manifestărilor
determinate de hiperplazia benignă a prostatei. De acum, folosind Prostenal în doză
de 1 capsulă / zi, puteţi repurta o importantă
Victorie asupra tulburărilor prostatei.
Dr. Ion Bulacu
Consultant medical Walmark
e-mail: dr.bulacu@walmark.ro
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Usturoiul scade valorile prea mari ale tensiunii arteriale?

... ?

În Grecia se utilizează de mii de ani usturoiul în acest scop. Şi, conform datelor acumulate
şi din alte ţări, s-a observat că circa 40% din cazuri se pot vindeca doar folosind usturoiul în
alimentaţie. Îmbunătăţirea stării de sănătate se poate constata după numai trei sau cinci zile.

Cimbrul ajută în lupta împotriva mătreţii?

Cimbrul are o acţiune uşor antiseptică ceea ce, în cazul mătreţii, are o mare importanţă
terapeutică. Vă recomandăm să ﬁerbeţi timp de 10 minute circa 200 ml de apă cu 2 linguriţe
de cimbru uscat, lăsaţi decoctul să se răcească, strecuraţi-l şi aplicaţi-l pe părul proaspăt
spălat şi umed. Masaţi uşor pielea capului şi nu clătiţi părul timp de un sfert de oră.

Porumbul întăreşte imunitatea organismului?

În afara efectelor diuretice şi antiinﬂamatorii, porumbul împiedică ﬁxarea leucocitelor de pereţii
mucoaselor, acest fapt datorându-se ﬁtosterolilor conţinuţi în mare cantitate în această plantă.
Astfel se explică şi capacitatea porumbului de a atenua diferite procese inﬂamatorii din organism şi de a împiedica agravarea infecţiilor căilor urinare.

Vitamina C poate apăra împotriva cancerului?

Prin efectele sale imunostimulator şi antioxidant, vitamina C sporeşte rezistenţa organismului împotriva tuturor bolilor, deci şi împotriva apariţiei tumorilor. Însă, pentru a avea aceste
proprietăţi, ea trebuie să ﬁe într-o cantitate suﬁcientă în organism. Vitamina C ajută la regenerarea celulelor şi ţesuturilor bolnave şi creşte activitatea leucocitelor. De asemenea,
stimulează funcţia secretorie a glandelor (creşte producţia de hormoni), luptând în felul acesta
împotriva stresului. Ajutând organismul să lupte împotriva radicalilor liberi, vitamina C poate
apăra organismul de apariţia tumorilor, însă nu-l poate vindeca. Sunt însă cunoscute şi cazuri în
care, în stadii incipiente, cu doze de 4 g de vitamina C zilnic s-au obţinut rezultate uimitoare.

Orgasmul are inﬂuenţă asupra sănătăţii?

Dacă actul sexual nu este încheiat cu „punctul culminant”, evacuarea sângelui din organele
sexuale se face foarte încet, ceea ce reprezintă o mare încărcare energetică negativă pentru
întregul organism. Un fenomen însoţitor poate ﬁ senzaţia de presiune până la uşoară durere
în regiunea hipogastrică sau în regiunea coloanei lombare. Dacă acest lucru se produce
foarte frecvent, la femei creşte riscul apariţiei menstruaţiilor dureroase (dismenoree), apar
tulburări cantitative ale ciclului menstrual (oligo- sau chiar amenoree) sau pot apărea alte
diverse afecţiuni ginecologice. Absenţa orgasmului are o importantă inﬂuenţă mai ales asupra psihicului, putând ﬁ la originea apariţiei iritabilităţii crescute, a durerilor de cap sau a
depresiilor.

Castanul sălbatic are efecte antiinﬂamatorii?

Coaja şi seminţele castanului sălbatic conţin substanţe foarte eﬁciente, în special în tratarea
insuﬁcienţei venoase şi a vaselor capilare fragile. S-a demonstrat că substanţele antiinﬂamatorii conţinute în extractul din seminţele de castan cresc tonusul vaselor de sânge.
Aescina conţinută în coajă micşorează permeabilitatea vaselor capilare şi sporeşte
rezistenţa acestora. Extractul de castan sălbatic este una din componentele active ale
produsului Varixinal, destinat ameliorării simptomelor din boala varicoasă.

În medicina populară varza este considerată o adevărată comoară ?

Se foloseşte mai ales zeama de varză acră, dar cine nu o suportă poate folosi şi zeama de varză
proaspătă. Vindecă furunculele şi durerile uşoare reumatice şi nevralgice şi scade nivelul colesterolului. Zeama de varză proaspătă are efect beneﬁc împotriva anemiei şi a diabetului. Deşi prezintă
atâtea avantaje, varza nu trebuie consumată în exces de persoanele cu disfuncţii ale glandei tiroide.
Pentru persoanele cu afecţiuni ale stomacului, este de preferat varza proaspăt tăiată (tocată).
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GAMA SPECTRUM

VITAMINE PENTRU ÎNTREAGA ZI
ÎNTR-O SINGURĂ TABLETĂ

Odată cu apropierea anotimpului rece, este foarte important să ne pregătim organismul pentru a face faţă pe deplin „asaltului” îmbolnăvirilor de
sezon. O modalitate eﬁcientă de întărire a capacităţii de apărare împotriva potenţialilor agresori din mediul înconjurător (virusuri, bacterii, fungi
etc.) este reprezentată de suplimentarea rezervelor energetice ale corpului nostru. Astfel, pentru a îmbunătăţi reacţia imună nespeciﬁcă a organismului, se pot administra complexe de multivitamine şi multiminerale, precum şi diverse extracte naturale cu rol de întărire a imunităţii (de ex.,
Echinaceae purpurea, Coenzima Q10 ş.a.).
Vitaminele şi mineralele sunt esenţiale pentru dezvoltarea normală şi pentru optimizarea metabolismului organismului uman. Rolul vitaminelor a
fost subevaluat o mare perioadă de timp, dar cercetările moderne au demonstrat importanţa lor în buna funcţionare a organismului şi în creşterea
capacităţii de adaptare la ritmul de viaţă modernă. Walmark a conceput gama de complexe de vitamine şi minerale Spectrum, ce asigură întregul
spectru de compuşi nutritivi necesari persoanelor din toate domeniile de activitate, ﬁecare produs ﬁind special creat pentru a acoperi o gamă
speciﬁcă de nevoi energetice.

Energy Q10 Spectrum

este cel mai nou produs al gamei Spectrum. A fost creat special pentru persoanele ce depun în
mod constant efort psihic şi ﬁzic. Acest produs conţine principalele vitamine şi minerale indispensabile funcţionării normale a organismului, ﬁind îmbogăţit cu Coenzima Q10, care asigură aportul
suplimentar de energie necesară activităţii cardiace, musculare şi hepatice. Componentele acestui
produs au efect retard, ﬁind eliberate treptat în organism pentru a asigura un nivel constant al
substanţelor active pe tot parcursul zilei. Energy Q10 Spectrum are un efect adjuvant şi întăritor
în caz de oboseală cronică, de scădere a capacităţii de concentrare şi slăbire a organismului şi, de
asemenea, creşte capacitatea de a depune efort.

Imuno Spectrum

conţine principalele vitamine şi minerale în doze ideale pentru asigurarea necesităţilor omului
sănătos, precum şi pentru susţinerea mecanismelor de apărare ale organismului. Este îmbogăţit
cu extract din planta Echinaceae purpurea, care are o eﬁcienţă dovedită în stimularea imunităţii
organismului, crescând rezistenţa la boli infecţioase. Imuno Spectrum a fost creat special pentru
prevenirea bolilor de sezon: gripă, răceală sau guturai. Echinaceae protejează celulele sănătoase
împotriva atacurilor bacteriene şi virale prin stimularea activităţii sistemului imunitar. Datorită acestui fapt, Imuno Spectrum este în mod special eﬁcient înainte de apariţia bolii, ca o măsură de
prevenire a apariţiei răcelilor, gripei şi febrei.

ABC Spectrum

oferă tot necesarul zilnic de vitamine, minerale şi oligoelemente. Conţine 14 vitamine şi 18
minerale, ﬁind cea mai completă formulă de pe piaţa farmaceutică actuală. Prin aportul de
substanţe antioxidante (seleniu, vitaminele A, C şi E), ABC Spectrum protejează organismul uman
de acţiunea nocivă a radicalilor liberi şi previne apariţia bolilor cauzate de condiţiile civilizaţiei actuale. Este recomandat pentru susţinerea efortului de adaptare a organismului în perioada de
creştere şi dezvoltare, graviditate, precum şi persoanelor care depun efort ﬁzic intens pentru
creşterea capacităţii de efort.
În perioadele caracterizate prin stres crescut, poluare accentuată a mediului şi în perioadele de
creştere a solicitărilor ﬁzice şi psihice, pentru o funcţionare armonioasă organismul uman are
nevoie de susţinerea funcţiilor nervoase, cel mai potrivit ﬁind extractul de Ginseng, care este
considerat cel mai bun adaptogen. Senior Spectrum reprezintă o combinaţie specială de
extract de Ginseng, vitamine şi minerale, care se completează reciproc în funcţiile lor. Este suportul ideal de care are nevoie organismul dumneavoastră pentru a face faţă oricărei situaţii.

În vederea combaterii celor 2 consecinţe principale ale instalării sezonului rece (scăderea apărării
imune şi a nivelului de energizare a organismului), Walmark vă recomandă pachetul promoţional
„SPECTRUM – ENERGIE ŞI SĂNĂTATE”. Acest pachet conţine 2 produse din gama
Spectrum (1 cutie de Energy Q10 Spectrum şi 1 cutie de Imuno Spectrum), care vă vor proteja
împotriva răcelilor şi gripelor şi, totodată, vă vor ajuta să vă simţiţi în formă şi plini de energie.
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POŞTA REDACŢIEI !

SCRISOAREA LUNII

Când reclama NU exagerează…

Când am citit reclamele şi articolele care
descriu Coenzima Q10, mi-am spus că se
exagerează ca de obicei, la fel ca şi în promovarea detergenţilor. „Întineriţi, dobândiţi
noi forţe, vă protejaţi inima“... Mi se părea
totuşi puţin cam mult. Poate şi datorită faptului că acum câţiva ani am suferit un infarct şi ştiu cum se simte un om la care unul
dintre principalele organe începe să sufere.
În ﬁnal, deoarece în ultimul timp nu mă
simţeam deloc bine, iar doctorul îmi recomandase şi el asta, am optat pentru Coenzima Q10 produsă de dumneavoastră.
Am fost plăcut surprins. Într-adevăr, am început să mă simt mai bine, am o condiţie
ﬁzică mai bună şi mult mai multă linişte
suﬂetească. Recunosc faptul că voi privi
în continuare cu un ochi critic reclamele,
dar trebuie să admit că, în cazul Coenzimei
Q10, reclama nu a exagerat.

Am slăbit fără a face greva foamei
Dna. Agáta Baroňová
Încă de mică îmi plăceau toate mâncărurile – înghiţeam practic orice. În clasa a VI-a
aveam incredibila greutate de 75 de kilograme. Raportat la cei 160 cm ai mei, era
un lucru care îmi dădea serios de gândit... Slăbiciunea pentru mâncărurile bune se
oglindea tot mai mult în silueta mea, până când m-am suit odată pe cântar, iar acul
arăta că mai sunt doar cinci liniuţe până la suta de kilograme. Am reuşit să-mi adun
restul de voinţă şi m-am decis să fac un pas hotărâtor: “Trebuie să-mi demonstrez mie
însămi că mă pot alimenta măcar 14 zile ca un om normal. Voi mânca mai puţin,
renunţ la dulciurile mele preferate şi vom mai vedea...”. De spus e uşor, de făcut e
mai greu. Cele mai rele erau serile. Până la urmă, m-am hotărât să-mi astâmpăr foamea folosind Viaredin cocktail. Şi am fost foarte mulţumită. Am reuşit să-mi potolesc
foamea exagerată şi mă bucur de asta!

Ing. Josef Stuchlík

Stimată doamnă, vă felicităm pentru voinţa deosebită de care aţi dat dovadă în
lupta cu kilogramele şi cu pofta de mâncare exagerată. În fond, aţi câştigat cea
mai diﬁcilă bătălie din viaţa unui om: v-aţi învins pe Dumneavoastră însevă! Aţi fost
capabilă să vă înfrânaţi apetitul şi, nu mai puţin important, aţi dorit (şi aţi reuşit) să
aveţi o siluetă de invidiat! Dorim să adăugăm doar că suntem mândri că v-am putut
oferi un sprijin în recâştigarea sănătăţii! Redacţia
Asta zic şi eu viteză
Acum câteva luni am fost uimită de viteza cu care mi-a parvenit pachetul din partea societăţii
dumneavoastră. Produsele comandate le-am primit la şase zile de la comanda mea telefonică.
Am crezut că a fost doar o întâmplare norocoasă. Dar deoarece şi următoarele două comenzi leam primit într-un termen foarte scurt, pot constata că la dumneavoastră s-a produs schimbarea.
Clienţii societăţii Walmark pot ﬁ întotdeauna mulţumiţi.
Doina Adam, Bucureşti
Stimată doamnă, începând cu luna iulie 2004, serviciul de trimitere a
coletelor s-a îmbunătăţit, comenzile din Bucureşti ﬁind onorate în 4 zile
lucrătoare, iar cele din provincie în maxim 10 zile. Redacţia

Vă recomand călduros Varixinal
Am 34 de ani. Au trecut deja 4 ani de la
o operaţie de varice şi de trei ori mi s-a
efectuat sclerozare a venelor. Am avut
probleme şi cu hemoroizii, iar unguentele şi băile locale ajutau doar pentru
câteva săptămâni. Cam acum un an am
început să iau produsul dumneavoastră
Varixinal. După câteva tablete am
scăpat de problemele cu scaunul şi, în
scurt timp, şi de hemoroizi. A dispărut şi
senzaţia de picioare grele. Pentru toate
femeile care au astfel de probleme, le
recomand călduros Varixinal.
Lenka Štegnerová
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Măsurile preventive oferă
siguranţă

În această primăvară, pe lângă
oboseala acumulată pe durata iernii, s-au adunat şi stresul, extenuarea şi nervozitatea, care m-au doborât. Seara, în timpul săptămânii,
adormeam cu greu, mă simţeam
mereu obosită, nu aveam chef de
nimic. Nimic nu-mi plăcea, nu mă
interesa nimic. Fiecare obligaţie era
pentru mine o foarte mare încercare. În această perioadă au apărut
modiﬁcări organizatorice la servici,
precum şi mici dispute şi incidente
în cadrul relaţiilor cu ceilalţi. Nu
reuşeam să mă liniştesc, să mă concentrez, nu mă puteam odihni. S-au
mai adăugat şi probleme cu stomacul, care alternau cu atacarea
frigiderului. Bunătăţile alese nu mă
ajutau, doar kilogramele sporeau.
Din întâmplare, am citit în catalogul
dumneavoastră despre StresVit şi mi
s-a părut că este un preparat făcut
anume pentru mine. Şi, trebuie să
mărturisesc cu sinceritate că nu
m-am aşteptat ca efectele şi sentimentul de uşurare să ﬁe atât de
rapide. Am devenit mai liniştită, am
mai multă bună dispoziţie. Acum
mă bucur de concediu dar, imediat
după începerea serviciului, voi relua
administrarea StresVit-ului. Măsurile
preventive oferă siguranţă!
Renata Špačková

PA
GI
NA
Dr. Martin Bardoň, urolog
În practica de zi cu zi sunt uneori
profund surprins de cât de bine cunosc unii dintre pacienţii mei localizarea
toaletelor din oraş; aceştia îşi pregătesc
cu mare grijă itinerariul atunci când
merg la cumpărături sau la diferite
instituţii. Alţi pacienţi îşi rezolvă problema prin limitarea aportului de lichide
înainte de un drum planiﬁcat. Sursa
majorităţii acestor diﬁcultăţi o constituie hiperplazia de prostată. Primele
semne pot apărea la bărbaţi în jurul
vârstei de patruzeci de ani. Rezultatele
statistice arată că aproximativ jumătate
dintre bărbaţii în vârstă de 50-60 de
ani au probleme cu urinarea. Odată cu
înaintarea în vârstă creşte proporţional
numărul celor care suferă de boli ale
prostatei.

O problemă strict bărbătească
Prostata este un organ al aparatului uro-genital bărbătesc. Glanda se
aﬂă poziţionată sub vezica urinară
şi înconjură uretra, după ieşirea din
vezica urinară. Această distribuţie
anatomică duce în timp la multe
probleme de sănătate care apar după
ce prostata începe să-şi modiﬁce
mărimea. Creşterea mărimii şi a volumului prostatei produce o compresie
a acelei părţi din uretră care trece prin
prostată. Concomitent cu creşterea
comprimării prostatei de către fundul
vezicii urinare, se produce o deteriorare a gradului de eliminare a urinei.
Cauza apariţiei acestei afecţiuni nu este
deocamdată cunoscută, dar se pare că
un rol principal îl joacă modiﬁcările
hormonale, legate în special de procesul de îmbătrânire.

completă a urinării. Acest semn clinic nedorit apare mai frecvent după
ingerarea de alcool, după întreţinerea
de relaţii sexuale sau după o răceală.

La ce trebuie să ﬁm atenţi

Semnalele de avertizare sunt
reprezentate de: ﬂux urinar slab;
jet urinar intermitent (începe şi se
opreşte de mai multe ori); diﬁcultăţi
la urinare (iniţiere greoaie a ﬂuxului urinar); diﬁcultate în a opri urinarea; urinări frecvente, în special
noaptea, cu fragmentarea somnului;
incontinenţă urinară (bolnavul pierde
involuntar urină – în picături sau jet
slab); senzaţia de golire incompletă a
vezicii urinare.

PROBLEMELE PROSTATEI
PACIENŢII SECŢIEI DE UROLOGIE FOLOSESC O HARTĂ PROPRIE A TOALETELOR
DIN ORAŞ
Simptomele sunt adesea trecute A doua grupă principală o constituie
simptomele „obstructive”, în care diﬁcu vederea
Într-o primă grupă intră aşa-zisele
simptome „iritative”. Din practică pot
conﬁrma faptul că persoanele care
suferă de tulburări de funcţionare
a prostatei (cu senzaţia de urinare
urgentă, imediată) au o calitate a vieţii
mult afectată – apar diﬁcultăţi în timpul
transportului cu autobuzul, al mersului
la teatru sau ﬁlm etc. De asemenea,
supărătoare este şi frecventa urinare
din timpul nopţii, când femeile devin
involuntar „co-pacienţi” ai soţilor şi
partenerilor lor.

Uneori bărbaţii se

tem să recunoască
„Am patruzeci şi patru de ani şi mă simt ca la paisprezece,
atunci când am cumpărat pentru prima dată prezervative. La
cumpărarea produsului pentru problemele cu prostata, mă trec
aceleaşi călduri...” – aşa aﬁrmă majoritatea bărbaţilor suferinzi de
prostată.
Deşi, înainte de toate, ar trebui să ne îngrijim de sănătatea
personală, cel mai adesea bărbaţii preferă să nu îşi comunice boala
decât să se jeneze recunoscând că au probleme. Această atitudine
este extrem de dăunătoare deoarece, pe lângă disconfortul creat,
pericolul subaprecierii semnelor de avertizare poate duce la afectarea căilor urinare şi la alterarea chiar severă a funcţiei rinichilor.

L-AM ÎNTREBAT PE:
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cultatea majoră este legată de imposibilitatea golirii complete a vezicii. Treptat,
musculatura vezicii urinare nu mai
reuşeşte să dezvolte energia necesară
eliminării complete şi relativ rapide a
urinei. Odată cu dezvoltarea bolii, în
vezică rămâne un volum tot mai mare
de urină reziduală (resturi de urină care
nu au fost eliminate). Acest lucru poate
provoca inﬂamaţia căilor urinare, formarea de calculi (pietre) şi înrăutăţirea
funcţiei rinichilor. Apogeul negativ al
evoluţiei bolii este constituit de dispariţia

Ce este de făcut

Întotdeauna este bine să consultaţi
doctorul. La începutul bolii, în cazul
hiperplaziei benigne de prostată
(BPH), este suﬁcientă doar urmărirea
cazului de către medicul urolog,
pentru a ﬁ surprinsă la timp apariţia
primelor complicaţii. În această fază le
recomandăm pacienţilor folosirea de
produse naturale, pe bază de plante.
Substanţele active care duc la limitarea
dezvoltării prostatei şi au efect antiinﬂamator le recomand pacienţilor mei
să le obţină din suplimentul alimentar Prostenal. Datorită combinaţiei
complexe şi atentei dozări a extractelor de plante, Prostenal are o inﬂuenţă
favorabilă în cazul problemelor cu
prostata. În acelaşi timp, recomand
să se efectueze anumite modiﬁcări ale
regimului de viaţă şi ale meniului. Este
bine să ne ferim de consumul exagerat de alcool, cafea, mâncăruri condimentate şi de fumat.

PROSTENAL - UN ATU

ÎMPOTRIVA PROBLEMELOR PROSTATEI
Prostenal este un produs special, care asigură o îngrijire complexă a prostatei. El
conţine extracte de plante care au o inﬂuenţă favorabilă în ameliorarea tulburărilor
prostatei. Combinaţia de Saw Palmetto (palmier pitic), licopen, Strugurii-ursului,
urzică şi ulei din seminţe de dovleac reprezintă un mod important de prevenire a
apariţiei şi de ameliorare a hiperplaziei benigne a prostatei (BHP). De exemplu, în
Germania şi Austria ﬁtoterapia este folosită în 90% din cazuri, chiar de la apariţia
primelor simptome.
Prostenal este destinat în primul rând prevenirii bolii, dar constituie o modalitate
terapeutică eﬁcientă şi pentru bărbatul care suferă deja de diﬁcultăţi cu prostata.
Prostenal are o inﬂuenţă beneﬁcă asupra stării de sănătate a prostatei, ajută la o
corectă funcţionare a aparatului uro-genital (are efecte pozitive şi asupra potenţei
masculine) şi ajută la scăderea inﬂamaţiilor tractului urinar.

Pavel Trávníček
Aţi recunoaşte dacă aţi avea
probleme cu prostata?
Problemele cu prostata pur şi
simplu trebuie să ﬁe recunoscute. La urma urmelor, aceasta
este o boală ca oricare alta, iar
recunoaşterea ei nu ne împiedică
să rămânem la fel de demni ca
înainte. Mai mult, aş putea spune
că e un semn de bărbăţie să îţi
recunoşti problemele şi să le faci
faţă.
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Corina

Dănilă

Interviu

Vedetă a postului Acasă, Corina Dănilă
se poate numi o femeie împlinită în
adevăratul sens al cuvântului. Actriţă,
cântăreaţă, prezentatoare TV şi mai
nou ... mamă. Nu am putut să nu remarc,
în discuţia avută, emoţia şi căldura pe
care le avea Corina când povestea despre
ﬁica sa, Rianna…
Andreea Lica: Toamna acestui an înseamnă începutul unei noi grile de programe a postului de
televiziune Acasă şi, totodată, revenirea ta pe
micile ecrane. Care sunt noutăţile?
Corina Dănilă: Începând cu luna septembrie, postul
Acasă le-a pregătit o surpriză telespectatorilor săi:
prima telenovelă românescă. Nu pot decât să vă
dezvălui titlul serialului “Numai iubirea” şi faptul că
eu voi interpreta rolul principal feminin. Dacă aş
spune mai multe n-ar mai ﬁ surpriză, nu-i aşa?
A.L.: În viaţa ta s-a petrecut un lucru minunat, ai
devenit mamă! Te-a schimbat mult acest fapt?
C.D.: Este privilegiul dat femeii de către bunul
Dumnezeu pentru a se împlini. Până a o avea pe
Rianna în viaţa noastră, cred că mi-am imaginat
doar o foarte mică parte din totul unitar pe care îl
experimentez acum. Vă daţi seama că eu continui
să-mi imaginez cum va ﬁ pe mai departe: când
va începe să vorbească, să meargă, să-şi exprime
întru totul personalitatea şi, nu în ultimul rând, ce
drum va dori să urmeze în viaţă.

A.L.: Mulţi părinţi îşi pun problema: fetiţă sau băiat?
Voi ce v-aţi dorit mai mult?
C.D.: Îi mulţumesc Domnului în ﬁecare zi că
am un copil sănătos, frumos şi foarte bun. Am
considerat că este nedrept să am “pretenţia” de a
ﬁ fetiţă sau băiat, ﬁind vorba despre primul copil.
Ne bucurăm foarte tare că avem o fetiţă. E foarte
delicată şi înţelegătoare. Norris o divinizează, iar
ea îl adora.
A.L.: Din câte ştiu sarcina ta nu a fost una dintre
cele mai uşoare. Ai mai lua-o de la capăt?
C.D.: Probleme au fost, dar ştii cum se spune:
“nici o sarcină nu seamănă cu alta, chiar ﬁind
vorba despre aceeaşi femeie”. Aceasta mă
încurajează să-mi mai doresc un copil. Sigur că nu
acum, ci peste doi-trei ani. N-aş vrea ca Rianna să
copilărească fără un frate şi să trăiască mai apoi în
lumea asta, din ce în ce mai diﬁcilă, fără un sprijin
de sânge. Oricum, un zâmbet din partea copilului
tău anulează instantaneu orice amintire neplăcută
din perioada sarcinii sau a naşterii.
A.L. Care a fost gama de sentimente şi senzaţii prin
care ai trecut tu şi, împreună cu tine, Norris, alături
de Rianna, în primele ei luni de viaţă?
C.D.: Bine spus “gama de sentimente”. Aş adăuga
doar că vorbim despre senzaţii unice trăite la o
intensitate copleşitoare uneori. De la teama că
s-ar putea întâmpla ceva cu copilul sau cu mine,
teama pe care Norris a trăit-o în timpul operaţiei
de cezariană şi pe care am simţit-o şi eu din plin,
până la fericirea care te inundă în momentul în
care vezi puiul de om, amestecată cu spaima
– justiﬁcată în acel moment – că nu vei ﬁ în stare
să te ridici la înălţimea aşteptărilor sau să faci faţă
oboselii ﬁzice instalate.

Un gând pentru cititorii revistei
„Clubul Sănătăţii Walmark“
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A.L.: Cum v-aţi descoperit una pe cealaltă?
C.D.: Relaţia dintre noi două se dezvoltă pe zi ce
trece din ce în ce mai frumos. N-am reuşit să-mi
dau seama când mi-a zâmbit mie pentru prima dată
pentru că ea zâmbeşte tot timpul. Se linişteşte şi
dacă simte că sunt cu ea Norris sau mama mea. În
prima noapte când am adus-o acasă n-am dormit
deloc nici eu, nici Norris. Stăteam amândoi lângă
pătuţul ei şi nu puteam să ne mişcăm de lângă
ea. Ne-am dorit-o atât de mult acasă, lângă noi
(după o lună de stat în maternitate), încât atunci
când am adus-o nu ştiam ce să facem de bucurie.
A fost cel mai frumos cadou de ziua mea. Sigur
că au urmat şi alte nopţi de nesomn, însă acum
Rianna doarme foarte bine noaptea. Am un ajutor
de bază în persoana mamei mele, fără de care
nu cred că am ﬁ făcut faţă oboselii şi vreau să-i
mulţumesc din suﬂet pentru tot ce face pentru
Rianna şi pentru noi.
A.L.: Acum, când ai responsabilitatea întregii familii,
cum înţelegi să ai grijă de sănătatea lor?
C.D.: Consider că o alimentaţie regulată şi
sănătoasă, însoţită de un program riguros de sport
în aer liber, ne-ar ajuta pe toţi să ducem o viaţă cât
mai sănătoasă cu putinţă. Din păcate, noi avem
un program de lucru extrem de încărcat şi de
haotic, care nu ne permite să facem întotdeauna
ceea ce ar trebui. Mai sărim peste mese, mâncăm
mult seara, nu facem destul sport şi, mai presus
de toate, intervine factorul numit "stress". În ceea
ce o priveşte pe fetiţa noastră, Rianna, avem grijă
să-i respectăm programul de mâncare, de somn,
de joacă şi de plimbare în aer liber. La sfârşit de
săptămână ne permitem să evadăm din Bucureşti.
Mergem la munte, iar aerul tare de acolo îi prieşte
Riannei de minune.
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CEA MAI BUNĂ REŢETĂ E MIŞCAREA
STUDIILE CLINICE AU

CONFIRMAT EFICIENŢA
MAXIMĂ A PRODUSULUI
ARTROSTOP PLUS!
Numeroase studii dovedesc
faptul că substanţele active ale
produsului ArtroStop PLUS
ocupă un loc justiﬁcat în proﬁlaxia şi eliminarea îmbolnăvirilor
articulare degenerative. Printre
aceste studii a fost inclus şi cel
efectuat de compania Walmark
privitor la eﬁcienţa produsului
ArtroStop PLUS.

3 capre, un purcel, iepuri, găini, albine – toate astea trebuie îngrijite zil-

nic de doamna Marie Žídková din Bučávka, un mic sătuc din Osoblažsko, Republica Cehă.
Practic, asta înseamnă să te scoli la patru dimineaţa, să mulgi şi să scoţi caprele la păscut,
să toci nutreţul, să hrăneşti animalele, să întorci fânul, să coseşti iarba, să faci căpiţe, să
scoţi gunoiul din grajd, să aduci din nou caprele în grajd, să le mulgi, să le hrăneşti… Între
timp, trebuie să ai grijă şi de gospodărie – să faci curăţenie, să găteşti, să speli.

Când am vizitat-o pe doamna Marie Žídková de 74 de
ani, am bănuit după scrisori
şi convorbirile telefonice
că ne aşteaptă o doamnă
veselă, plină de dragoste de
viaţă, cu soare în suﬂet. Nu
ne-am înşelat. Este drept,
ne-a întâmpinat o bunicuţă,
dar cu inima unei femei tinere.
Anul trecut şi-a rupt două
vertebre. Doctorii nu i-au
dat prea multe speranţe.
„La început, nici nu voiau
să-mi dea drumul din spital,
spuneau că o să rămân în
cărucior toată viaţa. Numai
că …cine s-ar ﬁ ocupat de
gospodăria mea? Doctorul
a fost împotrivă, dar eu miam făcut rost de un corset şi
cu el am făcut tot ce trebuia.
Iar acum mă descurc şi fără
corset“ “ ne mărturiseşte cu
nonşalanţă doamna Marie.
„Dar, imediat după ce miam revenit cu coloana, au
apărut probleme cu încheieturile. Mai ales cu genunchii.
Iarna în special, durerea era
11

insuportabilă. Din fericire, nepotul
meu care locuieşte la oraş mi-a adus
ca dar de Crăciun nişte tablete pentru articulaţii. Nu prea am crezut în
ele. Ştiţi cum e, bătrâneţea nu prea
crede în ce e nou. Am început însă
să le iau şi, într-adevăr, m-au ajutat.
Durerea a trecut repede şi acum pot
să mă mişc fără probleme.“
Am fost impresionaţi de pofta de viaţă
a interlocutoarei noastre. Cum face

de arată aşa de tânără?...
De unde atâta vitalitate la
74 de ani?... „E simplu.
Cea mai bună reţetă este
mişcarea, să ai permanent
ce face. Eu nu fac nimic
special pentru mine. Dar
am mereu de lucru. În jurul
meu am natura, soarele şi
liniştea. Şi totuşi, când mă
mai învinge câte o boală,
am la îndemână untura de
iepure, laptele de capră şi
mierea“ – râde ea, şi noi
odată cu ea, gândindu-ne
cum ne vom îndulci ceaiul
cu mierea din borcan,
miere adevărată, garantat
antialergică, cu care am
plecat din vizită…

Eﬁcacitatea produsului ArtroStop PLUS
în terapia osteoartrozei a fost testată
pe un lot de 735 de pacienţi care au
folosit ArtroStop PLUS pe o perioadă
de trei luni, în doza recomandată (3
tablete pe zi).
După o administrare de trei luni s-a
constatat o scădere semniﬁcativă a
durerilor articulare şi, în mod analog,
îmbunătăţirea mişcărilor articulare.
Odată cu ameliorarea simptomelor bolii, la majoritatea persoanelor
a crescut amploarea mobilităţii
articulaţiilor – şi anume, de la 57 la
72%. Ameliorarea simptomelor osteoartrozei a fost înregistrată la 88% din
totalul persoanelor incluse în studiu.
Dr. Ivo Skácel, reumatolog şi
internist, concluzionează: „Studiile
au demonstrat proﬁlul de
înaltă siguranţă al produsului
ArtroStop PLUS şi eﬁcienţa sa
ridicată în atenuarea sindromului dureros şi a bolilor degenerative ale articulaţiilor.“ „După
trei luni de administrare, pacienţii
menţionează micşorarea durerilor
articulare şi îmbunătăţirea mobilităţii.
Scade totodată şi frecvenţa apariţiei
inﬂamaţiilor articulare. De asemenea, recomand produsele ArtroStop
şi sportivilor de performanţă, ca o
măsură de prevenire a bolilor degenerative ale articulaţiilor. ArtroStop PLUS
este folosit şi de membrii echipei de
hochey de la HC Trinec“ adaugă Dr.
Ingrid Walicova, medic primar recuperare ﬁzică.
Meritul principal al produsului
ArtroStop PLUS constă în armonizarea tuturor componentelor sale active
într-o proporţie care ameliorează
simptomatologia bolii artrozice. Totul
fără nici un fel de efecte nedorite.
Aceste rezultate vorbesc de la sine
despre modul în care ArtroStop
PLUS ne face să avem nişte articulaţii
sănătoase, fără dureri.
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TOAMNA ÎNSEAMNĂ BOGĂŢIE
Toamna este anotimpul culesului, al domniei
culorilor şi gusturilor, al mulţumirii pentru
munca bine făcută şi al armoniei. Suntem plini
de soare, de vitamine, de natură şi ne simţim
minunat. Toamna este perioada în care domnesc
galbenul, formele rotunde şi gustul dulce. Este
bine să ne bucurăm din plin de toate acestea şi să ne pregătim pentru iarnă. După vara
ﬁerbinte şi agitată se aşterne liniştea, o atenuare
a caracterului exploziv, devenim mai lenţi şi mai
înţelepţi. În această perioadă se poate armoniza funcţionarea organelor aparatului digestiv
– stomacul, splina şi pancreasul.
Noiembrie este luna bilanţurilor, al încheierii de
conturi, pentru a putea întâmpina sfârşitul de

an cu prietenii şi familia în jurul unei mese frumos
aranjate. Toamna târzie este caracterizată de culorile maro sau mov, formele metalice şi gustul picant.
În această perioadă, cel mai bine este să se mănânce
fructe uscate şi legume murate, care ne întăresc
sănătatea. Nu uitaţi că este timpul puriﬁcării.
Sortarea şi bilanţurile ar trebui să ne facă să scăpăm
de tot ceea ce nu este necesar, de surplusuri şi
inutilităţi. Doar aşa putem face loc pentru primirea
noilor trăiri, experienţe şi bucurii.

Vă urează o toamnă frumoasă,

Jana Muronova, consultantă ﬁtoterapeutică
şi astrologică.

„Pentru ca ﬁecare om să cunoască
exact care este mâncarea ce îi face rău
sănătăţii şi pe cea care-i prieşte, pentru
ca să ştie să aibă grijă de sănătatea sa“ –
aşa este scris în Regimentele sănătăţii,
cărţi de învăţătură care au sumarizat
cele mai importante cunoştinţe ale
ştiinţei medicale în domeniul nutriţiei.
Primul Regiment al sănătăţii a fost scris
la începutul sec. XVI de către Jan Kopp
din Raumental, medicul personal al
regelui Ferdinand I. Din cele notate
acolo, reţinem câteva învăţăminte:
“Salatele mâncate seara ne fac somnul
mai uşor”, „Foaia de varză scade
durerile de încheieturi”, „Untul cel
cu multă grăsime nu li se recomandă
persoanelor în vârstă” etc.
Se pare că ştiinţa hrănirii i-a preocupat
pe învăţaţii vremii din cele mai vechi
timpuri. Astfel ne explicăm faptul că,
încă din timpul lui Carol al IV-lea,
meşterul Havel (doctorul său) a întocmit pentru rege un regulament special
al hrănirii corecte. De exemplu, el
aﬁrmă următoarele: “Carnea slabă
trebuie să ﬁe consumată întotdeauna
înainte de cea grasă”, „Ce e crud să
nu ﬁe servit cu mâncare semiﬁartă”,
„Nu mânca peşte şi lapte la acelaşi
fel, nici lapte cu vin, pentru că te poţi
îmbolnăvi de stomac”.

Vânăta

alimentul sănătăţii perfecte
O veche tradiţie chinezească spune că vânăta este unul
dintre alimentele care armonizează forţele elementare
YIN şi YANG în corpul nostru. Adevărul este că această
legumă conţine o cantitate crescută de provitamina A şi
de microelemente – molibden, mangan şi bor. Prezenţa
manganului explică legenda orientală referitoare la capacitatea de stimulare sexuală a vinetei. Doctorii sunt de părere
că un consum crescut de vinete are efect favorabil asupra
scăderii nivelului colesterolului din sânge.
Se pare că vânăta provine din vechea Indie. Mai târziu s-a
răspândit şi în Africa şi, între secolele XIII şi XV, a ajuns şi
în Europa. Astăzi se aﬂă pe locul 7 în producţia mondială
de legume. Este foarte îndrăgită mai ales în India, China,
Japonia, Indonezia, Grecia, Turcia sau în regiunile din sudul
Rusiei şi al SUA.

Vânătă prăjită
2 vinete, făină, sare, ulei pentru prăjit
Vinetele curăţate se taie pe lungime
şi se sărează. Le lăsăm cam 1/2 de
oră la scurs. Fiecare felie se dă prin
făină şi se prăjeşte rapid, pe ambele
părţi, în uleiul încins. Se serveşte cu
cartoﬁ ﬁerţi şi un sos picant de iaurt
– se amestecă iaurtul cu sare, piper
şi usturoi.

Fără îndoială, vânăta este un aliment foarte gustos, cu
un gust uşor condimentat şi dulce, căutată mai ales de
gurmanzi. În bucătărie are o largă întrebuinţare. Astfel,
din legumele proaspete se pot prepara salate aromate, iar
vinetele înnăbuşite formează combinaţii foarte atrăgătoare
cu alte legume şi usturoi. Poate ﬁ ﬁartă şi prăjită, coaptă sau
folosită ca pastă ori umplutură.
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De ce ne cade
PĂRUL ?

Ce reprezintă căderea părului?
De fapt, această întrebare ar suna mai corect astfel:
„Când putem considera că trebuie să ne îngrijorăm
de căderea părului?”... Această nouă întrebare este
mai adecvată deoarece, din punct de vedere medical, un anumit ritm de pierdere a ﬁrelor de păr este
considerat normal, ﬁziologic vorbind. Părul, ﬁind un
ţesut inert al corpului nostru (precum unghiile sau
celulele superﬁciale ale pielii), are un ritm continuu,
dar variabil, de creştere şi refacere.
Cât păr este normal să pierdem zilnic?
Studiile ştiinţiﬁce medicale au demonstrat că, la un
adult, o rată de pierdere a ﬁrelor de păr situată între 40–80 ﬁre/zi este considerată ca ﬁind în limite
normale. Dacă această cădere nu este cauzată de
o boală evidenţiată clinic, persoana în cauză poate
ﬁ liniştită – nu are nevoie de un tratament de specialitate. În orice caz, dacă apar episoade de pierdere accelerată a podoabei capilare sau dacă această
pierdere se face zonal, pe arii circumscrise şi de la
rădăcina ﬁrului de păr, este obligatoriu necesar un
tratament speciﬁc.
Cauze ale căderii părului
Există mai mulţi factori incriminaţi în căderea părului,
după cum urmează:
1. Factori locali
a) Afecţiunile dermatologice ale pielii capului:
- infecţii tegumentare ale scalpului: fungi (Tinea capitis), pioderma, siﬁlis secundar etc.;
- afectări non-infecţioase: mătreaţă, psoriazis, licheni
plani, eczeme etc.
b) Expunerea locală la compuşi toxici: abuzul de
şampon, săpunuri, loţiuni pe bază de substanţe de
sinteză.
c) Lipsa de îngrijire a scalpului: măsurile neigienice
de îngrijire a pielii capului pot duce la căderea
părului. De exemplu, spălatul pe cap la intervale mari, supraexpunerea neprotejată la factori

Are părul nostru nevoie
de vitamine ?

Cercetările biochimice actuale au arătat că, la apariţia
unor dezechilibre în aportul energetic al organismului, primele care suferă modiﬁcări patologice sunt
părul şi unghiile, ﬁind cel mai puţin vascularizate din
organism. La nivelul părului, deﬁcitul de substanţe
nutritive se manifestă prin creşterea încetinită şi deteriorarea progresivă a calităţii (îşi pierde aspectul
strălucitor, mătăsos, devine mat, friabil, se rupe uşor
la pieptănat), apariţia mătreţii şi albirea precoce.
Ce putem face ca să avem un păr sănătos?
Părul nostru se aﬂă sub atacul permanent al unor
agenţi nocivi, ﬁe din mediul înconjurător (fum,
praf, radiaţii solare, ploaie acidă ş.a.), ﬁe rezultatul preocupării de a arăta mai bine (folosirea de şampoane puternice, sprayuri ﬁxative,
coafarea şi vopsirea părului etc)... Pentru a veni
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de mediu externi (raze solare, ploaie, zăpadă,
vânt etc.).
2. Factori generali
a) Nutriţia deﬁcitară: absolut toate carenţele
nutriţionale pot afecta negativ calitatea părului.
Deﬁcitul de vitamina A şi de vitamine din complexul B duc la alterarea calităţii ﬁrului de păr. Un
aport alimentar redus în proteine, ﬁer, calciu, magneziu, zinc şi alte minerale poate afecta creşterea
părului. Carenţele de ﬁer se pot datora unei largi
game de factori, cum ar ﬁ: sângerări masive, lipsa
ﬁerului în alimentaţie, tulburări de tranzit digestiv, anomalii genetice, sindrom de malabsorbţie,
colon iritabil ş.a.
b) Variaţiile hormonale: variaţiile anumitor hormoni (androgeni, estrogeni, progesteron) pe durata diferitelor etape ale vieţii (menopauza, sarcina,
perioada post-natală) pot produce pierderi excesive ale podoabei capilare. De asemenea, hormonii tiroidieni constituie un alt factor hormonal
important, responsabil de calitatea părului.
c) Perioadele de convalescenţă: este cunoscut
faptul că unele boli acute lasă organismul fără
rezerve energetice, cu consecinţe neplăcute şi
asupra părului (pneumoniile, infecţiile virale, febra
tifoidă, cancerul etc.).
d) Administrarea prelungită de medicamente şi
droguri: se cunosc deja o întreagă serie de medicamente ce afectează rădăcina ﬁrului de păr şi
determină tulburări ale creşterii acestuia; astfel, se
vizează administrarea pe termen lung de substanţe
din chimioterapie, anticanceroase, steroizi, antibiotice, antiepileptice, antihipertensive şi tablete
contraceptive, ca ﬁind un factor important în
căderea părului.
3. Factori psihologici
Tonusul psihic joacă un rol important în menţinerea
sănătăţii organismului şi, pe de altă parte, în
apariţia unor afecţiuni, cum ar ﬁ căderea părului.

în sprijinul dumneavoastră, ﬁrma Walmark
a lansat în România noul produs VITAMINE
PENTRU PĂR, fabricat în S.U.A. de către renumita
companie Nature’s Bounty, ce are o tradiţie de
peste 30 de ani, lucrează conform celor mai riguroase standarde, iar produsele sale nu conţin compuşi
de sinteză sau aditivi.
Produsul VITAMINE PENTRU PĂR conţine o
bogată gamă de vitamine: vitamina B12 (ciancobalamină), vitamina PP (niacină - intervine în
sinteza hormonilor sexuali, prevenind căderea
părului), colină, inozitol, pantotenat de calciu
(vitamina B5), acid paraaminobenzoic (PABA),
ce conferă părului volum, strălucire şi vitalitate.
Formula produsului include şi minerale (ﬁer, iod,
zinc, cupru, mangan) necesare ﬁrului de păr.
Acest produs poate ﬁ administrat în orice perioadă a anului, dar mai ales iarna şi primăvara.
Se recomandă 1 tabletă zilnic, cu puţină apă.
Doctor Ion Bulacu

Stresul este deja o condiţie prevalentă a societăţii
actuale. Orice emoţie puternică (pozitivă ori
negativă) trăită cu intensitate timp mai îndelungat
poate cauza tulburări generale ale organismului,
afectând şi funcţiile ﬁziologice care determină
creşterea ﬁrului de păr.
Ca exemple de factori psihici amintim: anxietatea, depresiile, stresul legat de disfuncţiile
maritale, problemele la locul de muncă, factori de
stres majori (pierderea unui membru al familiei,
divorţul, falimentul în afaceri) etc. Similar, anumite
atitudini nesănătoase cum ar ﬁ: comportamentul
agresiv, exprimarea violentă, personalităţile compulsive ş.a. pot duce la alterarea stării de sănătate
a întregului organism.
4. Alţi factori
Toxinele industriale, poluarea apei potabile şi
menajere (cu concentraţii crescute de metale,
minerale, compuşi radioactivi), infecţii ale pielii,
alergii de natură diversă etc.
Cunoscând şi conştientizând multiplele pericole ce ameninţă calitatea părului nostru,
putem evita deprecierea acestuia şi păstra
timp îndelungat frumuseţea şi vitalitatea
podoabei noastre capilare.

Vitamine
pentru păr?
De ce nu?
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GINKO BILOBA

Un produs bogat în substanţe active

Extractul de Gingko biloba a fost intens utilizat încă din momentul apariţiei medicinei tradiţionale
chineze. Frunzele arborelui conţin peste 60 de substanţe bioactive cunoscute. Extractul de
Gingko are efecte vasodilatatorii şi îmbunătăţeşte în mod evident circulaţia sângelui. Astfel, aportul de sânge creşte mai ales în creier, inimă şi membrele inferioare, aducând celulelor substanţe
nutritive şi oxigenul atât de necesar. În acelaşi timp se produce o ameliorare a activităţii diferitelor
organe, cu o îmbunătăţire evidentă a funcţiilor creierului. De asemenea, are efect antioxidant şi
ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire. Scade coagulabilitatea sângelui şi, în felul acesta,
previne infarctul miocardic şi accidentele vasculare cerebrale. Poate încetini dezvoltarea bolii
Alzheimer, este beneﬁc în caz de depresie şi anxietate, îmbunătăţeşte memoria. Ajută în cazul
tulburărilor circulatorii ale membrelor inferioare, al durerilor de cap, diminuă ţiuiturile din urechi
şi înrăutăţirea auzului, şi ajută în caz de afecţiuni ale ochilor legate de diabet.

GINKOPRIM

O combinaţie ideală : Gingko biloba şi magneziu

Compoziţia produsului GinkoPrim (concentraţia ridicată de Gingko biloba în combinaţia unică cu
magneziu) este ideală pentru corectarea tulburărilor de memorie, pentru îmbunătăţirea capacităţilor
intelectuale şi pentru ameliorarea depresiilor şi stărilor de anxietate. De asemenea, GinkoPrim este
util persoanelor care suferă de extremităţi reci şi combate diﬁcultăţile auditive de natură vasculară.
Componenta principală a produsului GinkoPrim este extractul standardizat din frunzele arborelui Gingko biloba, care se numără printre cele mai frecvent folosite extracte naturale la nivelul
întregului glob. Acesta conţine o serie de substanţe active (ﬂavonoide şi lactone terpenice) care
se completează reciproc în privinţa efectelor beneﬁce asupra organismului: îmbunătăţesc circulaţia
sângelui (efect reologic) şi, astfel, cresc aportul de oxigen şi substanţe nutritive în toate organele
corpului uman (cel mai puternic efect se manifestă în regiunea creierului, urechilor şi extremităţilor).
Creşterea aﬂuxului de sânge spre creier îmbunătăţeşte substanţial funcţiile cerebrale, puterea de
concentrare şi memoria. Suplimentar, GinkoPrim conţine şi magneziu, mineral esenţial funcţionării
celulei nervoase, adesea absorbit în cantitate insuﬁcientă din alimentaţie. Magneziul ajută la prevenirea apariţiei multor boli cronice, inﬂuenţează în mod pozitiv sistemul nervos, ajută la o activitate
corectă a inimii şi sporeşte rezistenţa organismului.

MEMOPLUS

Cum să faci faţă examenelor

MemoPlus este un produs care acţionează favorabil asupra capacităţii de concentrare şi a memoriei. Combinaţia celor cinci substanţe active inﬂuenţează pozitiv nu numai capacităţile psihice, ci şi
întreaga condiţie a individului. Extractul de Gingko biloba sprijină buna circulaţie a sângelui în creier şi, prin acest fapt, funcţiile de gândire, concentrare şi memorare. Extractul de Echinaceae ajută
la menţinerea unei corecte funcţionări a sistemului imunitar. Guarana este o plantă binecunoscută
pentru efectul său de înlăturare a oboselii. Printre manifestările cunoscute ale deﬁcitului de vitamina B12 se numără oboseala, depresia şi scăderea memoriei. Insuﬁcientul aport de magneziu
duce la creşterea excitabilităţii nervoase şi la pierderea capacităţii de concentrare. MemoPlus este
ideal mai ales pentru persoanele care depun efort intelectual, dar poate ﬁ folosit cu succes de
orice persoană care are nevoie de creşterea capacităţilor psihice.
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Dr. Juraj Seraﬁn
neurolog

DE CE SA COMBINĂM GINGKO
CU MAGNEZIU

Nu demult am avut în cabinet un pacient de 73 de ani care
suferea de tulburări de echilibru. Era obligat să folosească
bastonul, iar în timpul mersului îl supărau foarte tare durerile din gambe. După o lună de tratament, echilibrul i
s-a îmbunătăţit atât de mult încât era capabil să meargă fără
baston, iar durerile se atenuaseră. Soţia lui a observat că
uită mai puţin, iar pacientul însuşi se simţea în general mai
bine. Folosise un preparat cu extract din Gingko biloba.
De ce este Gingko atât de popular?
Oamenii au început să îşi preţuiască mai mult sănătatea şi încearcă
să prevină diferite boli. Îşi îmbunătăţesc condiţia ﬁzică prin sport,
prin diferite exerciţii şi introduc în meniu diferiţi suplimenţi
nutriţionali care compensează insuﬁcienţa unor elemente din
hrana obişnuită. Încearcă să-şi rezolve unele probleme singuri,
cu ajutorul unor produse aﬂate pe piaţa farmaceutică, pe cât
posibil pe bază naturală. Unul dintre acestea este tocmai Gingko
biloba care, pentru efectele sale curative, şi-a câştigat o meritată
popularitate. Are o inﬂuenţă favorabilă asupra sistemului vascular, îmbunătăţind în primul rând circulaţia sângelui în creier şi în
membrele inferioare. Reuşeşte să amelioreze ameţelile, ţiuitul
în urechi, surditatea vasculară sau durerile de cap. Mai ales la
persoanele în vârstă, îmbunătăţeşte memoria.
Gingko şi prevenţia
Gingko biloba are un efect preventiv împotriva accidentelor vasculare cerebrale şi a infarctului de miocard. Se poate
recomanda în special pacienţilor mai în vârstă, cu o presupusă
insuﬁcienţă vasculară cerebrală care se poate manifesta printr-o
labilitate a emoţiilor, prin deteriorarea memoriei, afectarea echilibrului, ţiuit în urechi sau senzaţie de membre inferioare reci.
Gingko asociat cu magneziu – Combinaţia ideală
Magneziul completează în mod beneﬁc acţiunea Gingko biloba
asupra sistemului vascular şi nervos. În plus, majoritatea populaţiei
are un aport insuﬁcient de magneziu în alimentaţie. Magneziul
este important pentru o activitate normală a muşchilor şi nervilor, împiedică apariţia „pietrelor” cu conţinut de calciu la rinichi
şi vezica biliară, ajută la menţinerea sănătăţii aparatului cardiovascular, oferă protecţie împotriva infarctului de miocard, ia parte la
reglarea presiunii sângelui, întăreşte smalţul dinţilor şi împiedică
demineralizarea oaselor. Printre simptomele deﬁcitului de magneziu se numără nervozitatea, iritabilitatea, oboseala crescută,
durerile de cap, cârceii, tulburările de concentrare, stările de
anxietate sau depresiile. GinkoPrim devine un preparat deosebit
şi îndrăgit tocmai datorită faptului că el combină efectele pozitive
ale magneziului cu cele ale extractului de Gingko biloba.
După cât timp simţim efectul ?
Durata şi doza zilnică depind de indicaţiile pentru care a fost
ales Gingko, iar tratamentul poate dura chiar şi peste un an.
La suplimenţii nutriţionali cura durează, în general, 2-3 luni.
În cazul utilizării mai îndelungate ar trebui informat medicul
curant. Efectul curativ apare după câteva săptămâni de la
începerea utilizării.
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VARIXINAL

O rapidă uşurare pentru picioarele
Dumneavoastră !
Varixinal este o combinaţie unică din patru
extracte de plante medicinale – castan sălbatic,
gotu kola, aﬁne şi ghimpe. Seminţele de castan
sălbatic conţin o substanţă activă (aescină), care
îmbunătăţeşte circulaţia venoasă, toniﬁcă pereţii
venelor şi micşorează fragilitatea acestora.
Efectele favorabile ale extractului din seminţele
de castan sălbatic asupra sistemului venos
sunt potenţate de extractele de aﬁne, gotu
kola şi de combinaţia testată prin studii clinice de ghimpe cu vitamina C şi bioﬂavonoide.
Efectul utilizării produsului Varixinal constă
într-o îmbunătăţire a sănătăţii sistemului venos
şi o uşurare vizibilă a simptomelor legate
de insuﬁcienţa venoasă – scad durerile din
gambe, este eliminată senzaţia de „picioare
grele”, dispar umﬂăturile şi cârceii nocturni.
De asemenea, Varixinal ajută şi în cazul trombozelor hemoroidale.

Varicele

Ce sfaturi trebuie să urmăm
Aşezaţi-vă picioarele pe un plan mai ridicat de ﬁecare dată
când încep să vă doară

Aveţi o muncă sedentară sau staţi mult timp în picioare? Atunci cunoaşteţi
cu siguranţă acele senzaţii neplăcute de amorţeală sau durere în gambe,
precum şi umﬂarea picioarelor. Aceste fenomene sunt primele manifestări
ale unei insuﬁcienţe circulatorii venoase. Varicele gambiere se numără printre cele mai frecvente îmbolnăviri, în special la femei. Chiar de la vârsta de
30 de ani această boală atinge 20% din femei şi 3% din bărbaţi, iar odată cu
înaintarea în vârstă frecvenţa creşte. Varicele reprezintă o dilatare sub forma
unor pungi a venelor superﬁciale, cu un traiect tipic, ondulat.

Dr. Peter Koliba

Nu purtaţi pantoﬁ cu tocuri înalte

Menţineţi-vă o greutate optimă
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(boala varicoasă)

În general, ele apar la extremităţile inferioare, însă pot apărea şi în alte regiuni – de
exemplu în rect (hemoroizii) sau în esofag
(varicele esofagiene). Problema apare din
cauza alterării peretelui venos în urma unui
stil de viaţă deﬁcitar, cu mult stat în picioare
pe parcursul zilei, obezitate, folosirea contraceptivelor cu conţinut ridicat de hormoni etc.
Totodată, pielea ce acoperă zona afectată nu
mai este suﬁcient hrănită şi, în stadii avansate, se pot dezvolta ulcere varicoase. După
origine, venele varicoase (numite popular
„varice“) sunt împărţite în primare şi secundare. Varicele primare afectează aproximativ
10% din populaţia cu vârstă peste 18 ani şi
apar mai frecvent la femei. În cazul varicelor
primare factorul ereditar este foarte important. Dacă ambii părinţi suferă de varice,
copiii lor au mare risc să facă varice (ﬁicele
au probabilitate de 75%, iar ﬁii de 60%),
ﬁind vorba de o calitate inferioară a pereţilor
venoşi moştenită genetic. Varicele secundare apar în cazul trombozei venelor profunde
(obstrucţia venei prin formarea unui cheag
de sânge), cu alterare consecutivă a sistemului venos superﬁcial de la nivelul membrelor
inferioare şi apariţia insuﬁcienţei venoase. În

cazul insuﬁcienţei venoase cronice, sângele
venos nu curge numai spre inimă, ci este
împins şi înapoi, spre suprafaţa sistemului
venos, care este supraîncărcat, se dilată şi
apar varicele secundare. Se formează edeme,
pielea se hiperpigmentează şi se sclerozează
(devine rigidă), apare eczemă pruriginoasă.
În acest stadiu, chiar o leziune minoră poate
duce la dezvoltarea “ulcerului varicos”.
Regimul şi măsurile ﬁzice
Partea esenţială a terapiei este aplicarea de
bandaje elastice pe durata zilei (imediat după
trezire, cu membrul inferior ridicat, astfel
încât varicele să ﬁe golite de sânge) sau folosirea ciorapilor elastici. Se recomandă să se
doarmă cu picioarele uşor mai ridicate decât
poziţia trunchiului astfel încât ele să ﬁe la un
nivel mai înalt decât inima pe toată durata
nopţii. O altă măsură esenţială este reducerea greutăţii corporale în cazul obezităţii,
tratarea afecţiunilor ortopedice şi efectuarea
de exerciţii ﬁzice. Pe lângă exerciţiile speciale
(inclusiv cele de respiraţie şi înotul), se
recomandă mişcarea articulaţiilor picioarelor
în perioadele prelungite de stat în picioare
sau pe scaun pentru a mobiliza sângele cu
ajutorul “pompei musculare”.
Se va evita statul prelungit în picioare!
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asiguraţi-i o odihnă de calitate

oferiţi-i o hrană de calitate şi suﬁciente lichide

mierea creşte imunitatea

MINIMARŢIENII, cele mai
iubite multivitamine din
galaxie
Produsul Minimarţieni conţine un complex de
multivitamine şi multiminerale pentru copii,
esenţiale pentru o dezvoltare corectă şi o
creştere sănătoasă. În colaborare cu oamenii de ştiinţă americani, am inventat tablete
sub forma unor ﬁgurine din cosmos, care nu
numai că ajută să se asigure aportul necesar
de vitamine, minerale şi microelemente dar,
în acelaşi timp, stimulează şi sistemul imunitar
al copiilor. Şi asta pe o cale în exclusivitate
naturală.
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VIROZELE

UN PERPETUUM MOBILE
Începerea grădiniţei de către copil ridică
noi pretenţii nu numai de la acesta, ci şi de
la părinţi. Copilul este pentru prima dată
separat mai mult timp de cei dragi, care
până atunci îi acordau întreaga atenţie 24
de ore zilnic. În general, mama reîncepe
imediat serviciul şi trebuie să se adapteze
despărţirii de copil, trebuie să se reacomodeze cu munca, stresul, modiﬁcarea ritmului zilnic. Regula, conﬁrmată de majoritatea părinţilor, este că micuţul, care până
la 4 ani nu a fost mai deloc bolnav, începe
să ia contact cu o serie de boli infecţioase,
virale sau bacteriene. Conjunctivită,
răceală, otită, bronşită, gripă… Şi tot aşa
mereu. Cauzele sunt pe de o parte psihice – copilul se învaţă cu un mediu nou,
până atunci complet necunoscut, trebuie
să înveţe să comunice, să ﬁe tolerant, să
coopereze, iar boala devine un mijloc bun
de a atrage atenţia asupra sa. Pe de altă
parte, cauza este reprezentată de colectiv
în sine, adică de o mai mare concentrare
de copii într-un spaţiu relativ mic. Modul
de viaţă actual obligă părinţii să nu se
folosească de motivul bolii copilului pentru
motivarea absenţelor de la serviciu. Astfel,
dacă ﬁul sau ﬁica dă semne de răceală,
dar fără temperatură, atunci părinţii îl/
o trimit în continuare la grădiniţă, iar ei
merg la muncă. Grădiniţa devine astfel

un fel de perpetuum mobile de virusuri şi
bacterii. Ţinând cont de faptul că noi nu-i
putem inﬂuenţa pe ceilalţi părinţi, cel mai
bine este să începem prevenţia din propria
noastră familie. Trebuie să ﬁţi atenţi asupra
unei hrăniri corecte, suﬁcient de bogată în
vitamine şi minerale. De exemplu, vitamina
C funcţionează precum un veritabil sanitar,
înlăturând toate deşeurile, inclusiv virusurile. Eventual, mai puteţi administra copiilor suplimenţi nutriţionali special destinaţi
lor. Asiguraţi-i copilului un aport suﬁcient
de lichide şi, bineînţeles, odihnă suﬁcientă
şi de calitate. Aveţi grijă să nu-şi împartă
mâncarea sau băutura cu cei din jur (mai
ales dacă manifestă simptome de răceală),
îmbrăcaţi adecvat copilul pentru a ieşi în
frig (ceea ce nu înseamnă să-l „înfofoliţi”),
nu îl trimiteţi la joacă având părul ud. În
caz de epidemie de gripă, feriţi-vă de locurile aglomerate.
Pentru cazul în care apar totuşi simptome de
răceală, vă oferim câteva sfaturi naturale şi
metode care să vă ajute să-l vindecaţi rapid. Daţi-i multe lichide (apă, suc de fructe
sau ceai). Sunt recomandate ceaiurile din
amestecuri de plante, ceaiul de măceşe
sau decoctul de codiţe de vişine. În caz de
febră mare, foarte mult ajută împachetările
reci. De asemenea, îi puteţi aplica o felie
de brânză de vaci pe frunte sau la încheieturile mâinilor. În camera în care se aﬂă
micul pacient aerul trebuie menţinut uşor
umed. Nu uitaţi să aerisiţi încăperea!
Oricum, regula numărul unu este: Fiţi atenţi
la apariţia virozelor şi nu trimiteţi copilul la
grădiniţă.
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PRENATAL vitamine
În perioada premergătoare gravidităţii, ca şi în cea a sarcinii propriu-zise şi a alăptării, organismul femeii prezintă nişte cerinţe nutritive şi metabolice speciale. În aceste etape ale vieţii
femeilor este absolut necesar un aport de vitamine şi minerale adecvat, atent calculat, pentru
a combate apariţia unor alterări ale sănătăţii, atât la mamă, cât şi la făt. De asemenea, necesarul de vitamine şi minerale este crescut şi la noul-născut, copilul primind din laptele matern
toţi compuşii nutritivi necesari dezvoltării normale, motiv pentru care femeile trebuie să
acorde şi după naştere o la fel de mare importanţă modului în care îşi completează rezervele
nutritive.
Dintre vitaminele şi mineralele ce pot ﬁ oferite prin folosirea suplimentelor alimentare, un
rol foarte important îl au acidul folic, ﬁerul şi vitamina B12. În afară de acestea, un supliment
prenatal ar trebui să conţină şi celelalte vitamine din complexul B, precum şi vitamina C, vitamina E, calciu, zinc etc.
Studiile clinice efectuate au demonstrat că administrarea a 0,4 mg de acid folic pe zi este
recomandabilă chiar cu o lună înainte de a ﬁ gravidă, cu continuare pe perioada sarcinii,
pentru a proteja fătul împotriva malformaţiilor creierului sau sistemului nervos (dintre care
cea mai frecventă este spina biﬁda).
Un alt element important este ﬁerul, al cărui necesar este crescut în perioada natală şi
perinatală. Fierul este necesar atât pentru dezvoltarea ﬁziologică a embrionului şi a circulaţiei
utero-placentare, cât şi pentru a susţine producţia de hematii (globule roşii) din sânge – pe
perioada sarcinii, mama trebuie să sintetizeze hematii atât pentru circulaţia proprie, cât şi
pentru cea a fătului.
PRENATAL vitamine este un supliment alimentar din gama de produse americane
Nature’s Bounty. Administrat în doză de numai 1 tabletă la 2 zile, PRENATAL vitamine
ajută la menţinerea unui nivel ideal de sănătate pentru mamă şi copil de-a lungul periodei
prenatale şi a celei de alăptare.

ALOE VERA
Aloe Vera conţine o bogată gamă de substanţe nutritive (aminoacizi, polizaharide,
compuşi fenolici etc.), care contribuie la asigurarea stării de sănătate a organismului.
Există în prezent peste 240 de specii de Aloe, ce cresc în special în regiunile uscate
din Asia, Africa, Europa şi America. Această plantă face parte din familia Liliaceae şi
reprezintă, de fapt, o specie de cactus. Frunzele de Aloe vera conţin peste 75 nutrienţi
şi 200 componente active (enzime, proteine, polizaharide, imunostimulatori naturali
etc.), incluzând 20 minerale, 18 aminoacizi şi 12 vitamine.
Substanţele conţinute în frunzele acestei plante acţionează în primul rând la nivel intestinal, ca un foarte eﬁcient laxativ (are un efect depurativ delicat, acţiunea sa manifestându-se preponderent la nivelul intestinului gros). De asemenea, larga paletă de efecte
beneﬁce ale extractului de Aloe Vera include şi următoarele:
- grăbeşte vindecarea rănilor (în special la nivelul pielii)
- combate infecţiile bacteriene şi fungice
- are efect antiinﬂamator şi uşor analgezic
- este beneﬁc în cazurile de constipaţie cronică
- previne alterarea calităţii pielii odată cu înaintarea în vârstă
Extractul acestei miraculoase plante vă este oferit de Walmark România în produsul
Aloe vera (gama Nature’s Bounty). Doza zilnică recomandată este de 1 capsulă.

18

N

I
ĂŢ
T
OU

ODATĂ CU VENIREA TOAMNEI SE
ACCENTUEAZĂ PROBLEMELE DE
Vremea urâtă, diferenţele de
SĂNĂTATE

temperatură,
ploile, grindina... Toată lumea cunoaşte această
faţă mai puţin plăcută a toamnei, tristă şi
întunecată, care anunţă apropierea iernii.
Practic, în timpul lunilor reci creşte frecvenţa
durerilor articulare, vremea schimbătoare ne
dă mai des „înţepături” în articulaţii, dimineaţa
ne trezim ceva mai amorţiţi decât în sezonul
cald...
Totodată, în perioada de toamnă – iarnă
suntem înclinaţi să consumăm mai multe
alimente de origine animală în locul salatelor
cu care ne-am obişnuit peste vară, ﬁcatul este
nevoit să lucreze mai mult pentru a metaboliza
grăsimile, iar toxinele şi kilogramele excedentare se acumulează pe măsură ce ne satisfacem
micile „pofte” culinare.
Trebuie să facem ceva în ajutorul organismului nostru! Tocmai din acest motiv, Walmark
vă anunţă apariţia unor produse noi, create
în scopul de a ne face viaţa mai uşoară şi mai
frumoasă.

PROSTENAL – noul ambalaj economic cu 50 CAPSULE
Un ATU împotriva problemelor
prostatei

Prostenal este un supliment nutriţional recomandat
bărbaţilor şi reprezintă o formă extrem de complexă de
protejare a prostatei. Conţine patru extracte din plante
care, prin conţinutul lor special, au o inﬂuenţă beneﬁcă
asupra prevenirii şi ameliorării evoluţiei afecţiunilor
prostatei. Efectele beneﬁce ale produsului se pot
resimţi după câteva săptămâni de la începerea utilizării.
Prostenal inhibă producţia de mediatori ai inﬂamaţiei,
inﬂuenţează pozitiv metabolismul hormonilor sexuali
masculini, reduce riscul apariţiei cancerului de prostată
(are efecte antioxidante) şi ameliorează disfuncţiile sexuale masculine. Extractele naturale din palmierul pitic,
urzică, strugurii-ursului, licopenul şi uleiul din seminţe
de dovleac au proprietatea de a reduce acţiunea factorilor care conduc la mărirea prostatei şi reprezintă o
metodă importantă de susţinere a funcţionării prostatei
şi căilor urinare.

ARTROSTOP CREMĂ

Direct la locul afectat!
ArtroStop cremă, produs destinat zonelor articulare dureroase ale persoanelor suferinde de artroză, vine ca o completare foarte eﬁcientă a celorlalte produse din gama ArtroStop. Aplicarea lui este foarte simplă: este suﬁcientă masarea
cremei prin mişcări circulare pe locul afectat. Substanţele active din compoziţia unică a produsului pătrund rapid prin piele
şi acţionează prompt la nivel local. Efectul imediat constă în micşorarea durerii şi, în acelaşi timp, în scăderea înţepenirii şi
creşterea mobilităţii articulaţiilor. Crema conţine glucozamin sulfat, extract din coaja arborelui Boswellia seratta şi MSM,
adică substanţe care se completează reciproc în prevenirea şi ameliorarea problemelor articulare. Acestora li s-a adaugat
metil salicilatul, substanţă care pătrunde foarte repede în piele şi are evidente efecte antiinﬂamatorii (din acest motiv ﬁind
un excelent antireumatic). Mentolul, camforul şi uleiurile eterice ajută la activarea circulaţiei sângelui în zonele articulare
dureroase, pe care le şi încălzesc, astfel încât se produce o uşurare imediată a durerii.
Aplicarea locală a produsului ArtroStop cremă nu înlocuieşte efectele beneﬁce ale administrării ArtroStop PLUS. Pentru
obţinerea unor rezultate maxime, se recomandă folosirea în paralel a celor 2 produse Walmark.

ARTROSTOP PLUS – noul ambalaj economic cu 100 TABLETE

Spuneţi STOP durerilor articulare
ArtroStop PLUS este conceput ca un produs cu o eﬁcienţă maximă în lupta împotriva durerilor articulare şi a osteoartrozei. Datorită compoziţiei sale unice, ArtroStop PLUS reduce sensibilitatea articulaţiilor, protejează, hrăneşte şi
regenerează cartilajele articulare şi îmbunătăţeşte mobilitatea şi rezistenţa articulaţiilor.
Pentru prevenirea şi ameliorarea îmbolnăvirilor cartilajelor articulare, o foarte mare importanţă o au alimentarea zonelor
afectate cu substanţe care inﬂuenţează beneﬁc funcţionarea articulaţiilor şi eliminarea posibilelor simptome inﬂamatorii.
Substanţele care îndeplinesc aceste criterii sunt reprezentate, în primul rând, de glucozamin şi acizii boswellici.
Glucozaminul este un important component structural al cartilajelor articulare. Prin administrarea de glucozamin reuşim
să limităm considerabil (şi chiar să stopăm) modiﬁcările degenerative ale cartilajelor. Afecţiunile cartilajelor sunt deseori
însoţite de un proces inﬂamator, care stă la baza apariţiei tumeﬁerii articulare şi a durerilor. Acizii boswellici au un accentuat efect antiinﬂamator, care produce o ameliorare rapidă a durerii.
Substanţele active conţinute în produsul ArtroStop PLUS realizează o combinaţie optimă. Doza zilnică a produsului
conţine 1500 mg de glucozamin şi 24,9 mg de extract de Boswellia serrata. În plus, produsul conţine şi metilsulfonilmetan (MSM – important pentru producerea de colagen) şi mangan (ce ajută la regenerarea cartilajelor).

SPIRULINA – noul ambalaj economic cu 200 TABLETE

Pentru o viaţă mai sănătoasă
Spirulina este cea mai bogată sursă naturală de proteine uşor asimilabile (conţine albumină), minerale natural chelate,
vitamine şi enzime digestive, ﬁind considerată drept cel mai concentrat aliment vegetal. Spirulina prezintă o paletă largă
de efecte beneﬁce, dintre care amintim: stimulează metabolismul întregului organism uman; creşte rezistenţa la efort
ﬁzic şi intelectual; ajută la eliminarea toxinelor; scade concentraţia colesterolului din sânge (combate apariţia aterosclerozei şi obezităţii); normalizează glicemia; ameliorează diferitele carenţe hormonale prin stimularea secreţiei de hormoni;
scade apetitul alimentar exagerat, ﬁind folosită cu succes în dietele de slăbire; are un important efect antioxidant, încetinind apariţia proceselor de îmbătrânire precoce.
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N u există nici o plantă nefolositoare.

Toate sunt utile la ceva…
Medicină tradiţională

Acest vechi proverb folosit în titlu
şi-ar găsi aplicarea ca una din tematicile introductive la o lucrare serioasă
despre istoria ştiinţei medicale. De la
începutul veacurilor, omul s-a folosit
de efectele plantelor pentru a-şi potoli
durerea, le-a atribuit o putere magică
şi, treptat, a învăţat să le deosebească
proprietăţile. Compoziţia a aproape
jumătate din medicamentele folosite în
zilele noastre este de origine vegetală,
iar un alt sfert conţine extracte vegetale sau substanţe active obţinute
direct din plante. Cercetarea plantelor
şi a combinaţiilor terapeutice constituie un element de prim interes pentru
medicină. Plantele reprezintă în continuare unele dintre cele mai preţioase
materii prime şi o sursă permanentă
şi de neînlocuit de noi medicamente.
Printre altele, se vorbeşte din ce în
ce mai mult şi se cercetează ştiinţiﬁc
metodele terapeutice utilizate de
strămoşii noştri. De aceea, intenţionăm
să realizăm un serial în care să vă
prezentăm cele mai importante tradiţii
medicale ale lumii.

INDIA

India este leagănul celei mai vechi tradiţii medicale cunoscute – medicina ayurvedică, care nici
până în zilele noastre nu şi-a pierdut nimic din
valabilitate, cu toate că este practicată de peste
5000 de ani. Ayurveda s-a răspândit treptat
prin toată Asia şi a inﬂuenţat şi alte metode
medicale, mai ales cele tibetane şi chineze. Medicina ayurvedică percepe omul ca un tot unitar, iar metodele de vindecare iau în considerare temperamentul, stilul de viaţă şi stările lui
suﬂeteşti, care-i pot distruge echilibrul interior
şi atrage, în felul acesta, boala. Acest fapt nu
înseamnă că vechii indieni ar ﬁ respins leacurile
cu o compoziţie anorganică sau animală. De
exemplu, se ştie că împotriva impotenţei foloseau câteva componente ale mercurului,
eczemele erau tratate cu un unguent realizat
din excremente de porumbel, împotriva holerei foloseau rinichii de vită, urina de vacă îşi
găsea aplicarea ca sedativ eﬁcient, moscul era
folosit nu numai la prepararea parfumurilor şi
a cremelor cosmetice, ci se utiliza şi împotriva
colicilor, iar la arsuri, untura de pisică avea cele
mai bune efecte.
Cu toate acestea, majoritatea remediilor indiene străvechi erau de origine vegetală, ﬁind
folosite peste 1250 de plante medicinale! Era
vorba în special despre amestecuri de plante
cu dozare individuală, pregătite sub formă de

extracte, ape de faţă, comprese sau tablete.
De exemplu, conform medicinei indiene
tradiţionale, împotriva tusei ajută siropul din
rădăcini de nalbă mare, ceaiul sau pulberea de
anason, ceaiul din seminţe de fân, din frunze de
coada-şoricelului, silnic, pătlagină şi busuioc. La
fel de eﬁciente sunt şi frunzele de urzică ﬁerte
în vin, inhalaţiile cu infuzie de oregano, mugurii
de pin sau fumegaţiile cu răşină de pin. Împotriva gripei sunt beneﬁce usturoiul şi hreanul cu
miere. În caz de răceală se recomandă să se
bea ceai de coacăze, să se inhaleze aburii de la
decoctul de mentă sau oregano, ori (ceva mai
puţin plăcut, dar cu atât mai sigur) stoarcerea
de suc de lămâie sau de ceapă în nas.
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BOSWELLIA
SERR ATA

Planta indiană Boswellia serrata este
utilizată cu succes în Ayurveda de sute
de ani, mai ales în caz de îmbolnăviri ale
aparatului locomotor. Extractul din coaja
acestui arbore conţine 35-65% acizi
boswellici, care-şi găsesc întrebuinţarea
în primul rând în tratarea bolilor reumatismale inﬂamatorii, a artrozei şi a
inﬂamaţiilor cronice ale intestinului gros.
Acizii boswellici sunt foarte importanţi
pentru organism (mai ales pentru
articulaţii) datorită efectului lor antiinﬂamator. Această înlăturare a inﬂamaţiei
constituie premiza pentru reînnoirea şi
însănătoşirea articulaţiilor.
S-a demonstrat că acizii boswellici au
un puternic efect antiinﬂamator, comparabil cu cel al ibuprofenului sau ketoprofenului. Ei micşorează procesele catabolice ale ţesutului conjunctiv
şi protejează cartilajul articulaţiei de
acţiunea distructivă a unor enzime
litice. Aceşti acizi organici îmbunătăţesc
circulaţia sângelui în articulaţiile afectate de inﬂamaţie. Toate aceste efecte
menţionate anterior pot duce la o mai
rapidă însănătoşire, evidenţiată mai ales
prin scăderea inﬂamaţiilor şi a înţepenirii
articulare, atenuarea durerilor şi
îmbunătăţirea mobilităţii articulare, adică
printr-o îmbunătăţire a întregii calităţi a
vieţii.
Tocmai datorită excelentelor sale
proprietăţi şi fantasticului efect antiinﬂamator, extractul de Boswellia este o
componentă eﬁcace a noilor produse
revoluţionare ArtroStop PLUS şi
ArtroStop cremă.
.
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Cum
să diminuăm
durerile articulare

STRESUL DISTRUGE ARTICULAŢIILE

1. Scăpaţi de kilogramele suplimentare!

2. Nu efectuaţi munci ﬁzice
grele pe durate mari de timp.
Relaxaţi-vă!

3. Exerciţiile ﬁzice efectuate
în apă pot face adevărate
minuni!

Osteoartroza este cea mai răspândită boală a articulaţiilor, care afectează în
primul rând grupele de vârstă medie şi înaintată. Este vorba de o boală care
există din totdeauna, constatată de cercetători chiar şi la mumiile egiptene.
Astăzi, aproape ﬁecare a doua persoană cu vârstă de peste cincizeci de ani
suferă de această boală. De asemenea, bolnavii de osteoartroză reprezintă
cam 20% din totalul consultaţiilor din cabinetele medicilor generalişti.
Ce este osteoartroza
Boala artrozică (numită şi
„osteoartroză” sau, simplu, „artroză”) este o afecţiune a aparatului locomotor caracterizată de
deteriorarea treptată a cartilajului
articulaţiei. Acest fenomen poate
duce la apariţia de zone în care osul
nu mai este acoperit de cartilaj şi
astfel apar durerile articulare, precum şi înţepenirea şi deformarea
articulaţiilor. Osteoartroza poate
avea la origine o serie întreagă
de cauze, dintre care principalele
sunt suprasolicitarea îndelungată
a articulaţiilor (prin muncă ﬁzică
istovitoare, obezitate, sport de
performanţă) şi accidentările repetate ale articulaţiilor. Rezultatul ﬁnal
îl constituie deteriorarea cartilajului
articular şi scăderea procesului de
regenerare a acestuia.
Boala afectează cel mai frecvent
articulaţiile portante (care susţin
corpul în poziţie verticală şi asupra
cărora se exercită presiuni foarte
mari): genunchi, şolduri, articulaţiile
intervertebrale ale coloanei.
Arhitectura cartilajului
articulaţiei
În mod obişnuit, cartilajul
articulaţiilor este suﬁcient de rezistent la presiunea enormă exercitată
în timpul utilizării normale a
articulaţiilor. În ﬁecare zi, structurile
cartilaginoase trebuie să facă faţă
microtraumatismelor apărute în
mişcările stereotipe, repetate de
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Articulaţie sănătoasă

(în general, până la vârsta de 35 de ani)

Articulaţie uşor uzată

(în general, până la vârsta de 35-50 de ani)

Articulaţie sever afectată
(în general, după 50 de ani)

mii de ori în timpul muncii prestate şi,
de asemenea, să protejeze împotriva loviturilor apărute în timpul mersului sau alergării. De aceea, arhitectura cartilajelor este una specială,
formată dintr-o reţea de ﬁbre solide
de colagen, care se încrucişează
şi formează scheletul cartilaginos.
Fibrele de colagen sunt înglobate
într-un fel de „pernuţă”, aşa-numita
„substanţă fundamentală”, formată

din molecule mari de proteine şi
zaharide. Importanţa acestora este
covârşitoare pentru rezistenţa la lovituri, deoarece leagă un important
volum de apă şi garantează astfel
elasticitatea cartilajului. Orice deteriorare a acestui schelet cartilaginos afectează în mod serios funcţia
articulaţiilor (aşa cum se întâplă în
osteoartroză).
Grija faţă de articulaţiile noii
generaţii
Probabil într-un mod neintenţionat, chiar şi strămoşii noştri aveau
o metodă parţial eﬁcientă de a oferi
articulaţiilor un sprijin împotriva
apariţiei bolilor: mâncau cartilaje de
animale. Începând de prin anii ’80,
când alimentele ce conţin cartilaje
au fost considerate ca având o calitate nutritivă inferioară, s-a trecut la
administrarea orală a suplimentelor
alimentare cu gelatină sau colagen
hidrolizat.
La fel ca şi mestecatul cartilajelor, în
zilele noastre şi utilizarea gelatinei a
fost oarecum depăşită. Cercetările
electrono-microscopice şi studiile
moderne despre nutriţie s-au concentrat asupra analizării compoziţiei
exacte a cartilajului şi asupra a ceea
ce lipseşte cartilajului bolnav. La ora
actuală suntem capabili să stabilim
nu numai din ce se compune cartilajul, ci şi să izolăm substanţele pe
care le vom introduce mai târziu
în cartilaj drept pietre de temelie
pentru regenerarea propriu-zisă a
acestuia.

ArtroStop PLUS
– o rapidă uşurare a
durerilor articulare

Tabletele de ArtroStop PLUS reprezintă
un produs unic pentru protecţia şi regenerarea articulaţiilor, destinat atât
prevenirii, cât şi ameliorării problemelor articulare. Acest supliment alimentar scade înţepenirea articulaţiilor şi le
îmbunătăţeşte mobilitatea, optimizând
proprietăţile mecanice şi rezistenţa
structurilor articulare. Compoziţia
unică a produsului ArtroStop PLUS
– glucozamin hidroclorit, extract din
coaja arborelui Boswellia seratta,
metilsulfonilmetan (MSM) şi mangan
– face ca acesta să acţioneze eﬁcient
asupra tuturor articulaţiilor din corpul
nostru, ﬁe că sunt ale genunchilor, ale
şoldurilor, ale mâinilor sau ale coloanei vertebrale. Tabletele acţionează în
două faze: în prima fază, acizii boswellici (cu rol antiinﬂamator) atenuează
rapid şi eﬁcient inﬂamaţiile articulaţiilor
şi, direct legat de aceasta, durerile articulare. Într-o a doua fază acţionează
glucozaminul şi MSM – componente
de bază ale reconstrucţiei cartilajului articular. Rezultatul îl constituie
o îmbunătăţire evidentă a mobilităţii
articulaţiilor. Prezenţa manganului în
formula produsului grăbeşte procesul de regenerare a cartilajului şi
inﬂuenţează în mod pozitiv starea oaselor, a dinţilor şi a ţesuturilor moi.
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COENZIMA Q10 + CARNITINĂ
Nu vă temeţi să întineriţi!

Coenzima Q10 este prezentă în celulele tuturor organismelor care au nevoie de oxigen pentru a trăi. Ea este
indispensabilă funcţionării întregului organism, luând parte la transportul de electroni pentru crearea de energie necesară
vieţii. Capacitatea de sinteză a Coenzimei Q10 scade odată cu îmbătrânirea organismului. În acest produs, Coenzima
Q10 este completată într-un mod unic cu L-carnitină. Această substanţă interesantă, supliment nutriţional al viitorului
apropiat, mobilizează resursele de energie ale organismului. Îmbunătăţeşte utilizarea oxigenului în muşchi şi ajută la
formarea de energie prin arderea grăsimilor, aducându-şi astfel aportul la reducerea greutăţii corporale. Prin efectele sale, L-carnitina completează acţiunea beneﬁcă a Coenzimei Q10. Coenzima Q10 inﬂuenţează în mod favorabil
funcţionarea muşchiului cardiac, fără efecte secundare. Produsul Coenzima Q10 + Carnitină sprijină activitatea ﬁzică şi
sporeşte vitalitatea, protejează miocardul, ajută la menţinerea sănătăţii gingiilor şi a dinţilor, inﬂuenţează pozitiv schimbul
de substanţe şi previne îmbătrânirea rapidă.

DENOXINAL

Eliminaţi toxinele din organismul Dumneavoastră!

Stilul actual de viaţă duce tot mai des la suprasolicitarea organelor cu funcţie de detoxiﬁere (rinichi, ﬁcat etc.). Denoxinal
conţine o combinaţie de plante medicinale şi substanţe nutritive ce susţin procesele de detoxiﬁere desfăşurate în corpul
omenesc (intensiﬁcă metabolizarea şi eliminarea substanţelor toxice din organism).
Extractele din plante medicinale îmbunătăţesc activitatea vezicii biliare, a ﬁcatului şi a rinichilor şi previn instalarea
insuﬁcienţei hepatice (în special, silibina). Chlorella (o specie de alge marine) şi usturoiul facilitează îndepărtarea din
organism a metalelor grele, având un adevărat efect de „curăţare” a sângelui. În combinaţie cu pectinele (ﬁbre vegetale),
normalizează concentraţia colesterolului şi glucozei în sânge şi, de asemenea, optimizează activitatea tractului digestiv.
Importantele proprietăţi antioxidante ale vitaminei C contribuie la apărarea celulelor de acţiunea radicalilor liberi.
Denoxinal prezintă efecte beneﬁce asupra funcţiei de detoxiﬁere a ﬁcatului, contribuie la îndepărtarea substanţelor
toxice din organism, ajută la menţinerea unor nivele normale ale colesterolemiei şi glicemiei, susţine funcţiile metabolice
şi ameliorează tulburările de tranzit intestinal.

ENERGY Q10 SPECTRUM

Un spectru al vitaminelor pentru sănătatea Dumneavoastră

Este din nou toamnă şi, odată cu ea, vine timpul răcelilor şi gripelor. Ne simţim din ce în ce mai obosiţi. Soarele apare
tot mai rar şi nu avem chef de nimic, parcă nu avem poftă de viaţă. Dar nu numai timpul, umiditatea şi frigul acţionează
negativ asupra sistemului nostru imunitar. Adesea nu avem timp să ne pregătim o mâncare de calitate, bogată în legume
proaspete şi fructe, preferăm mâncarea rapidă şi semipreparatele, care aproape şi-au pierdut vitaminele şi mineralele
prin pregătire. În plus, organismul nostru este expus stresului, atât în rezolvarea problemelor de acasă, cât şi de la locul
de muncă. Drept urmare, avem probleme cu somnul, suntem excesiv de sensibili şi capricioşi, pot apărea dureri în
regiunea inimii sau diﬁcultăţi de digestie.
Toate acestea sunt provocate de nevoile crescute ale organismului pentru un aport suﬁcient de minerale şi vitamine
esenţiale. Energy Q10 Spectrum vă oferă toate multivitaminele şi multimineralele necesare doar într-o singură tabletă.
Pe lângă mineralele şi vitaminele importante, conţine şi Coenzima Q10, care inﬂuenţează pozitiv activitatea ﬁzică şi vă
protejează inima. Deﬁcitul acestei substanţe indispensabile organismului poate ﬁ greu sesizabil la început (scade randamentul, apare oboseala), dar mai târziu poate duce la evoluţia rapidă şi înrăutăţirea diferitelor probleme de sănătate.

SENIOR SPECTRUM

Menţineţi-vă o condiţie excelentă şi la o vârstă înaintată!
Stilul de viaţă al timpului modern ridică pretenţii din ce în ce mai mari asupra sănătăţii umane. Odată cu
înaintarea în vârstă, scade rezistenţa organismului la inﬂuenţele negative ale mediului înconjurător (poluare, alimentaţie dezechilibrată, stres etc.). Un ajutor eﬁcient pentru cei trecuţi de prima tinereţe este Senior
Spectrum, cu extract de Ginseng. Produsul conţine o combinaţie de vitamine şi minerale special alcătuită
pentru asigurarea maximului de sănătate ﬁzică şi psihică la persoanele în vârstă. Această largă paletă
de substanţe active este completată de extractul din rădăcină de Ginseng. Acesta creşte capacitatea de
apărare a organismului, are efecte antiinﬂamatorii şi antivirale, îmbunătăţeşte condiţia ﬁzică şi randamentul, precum şi memoria şi capacitatea de concentrare. Normalizează activitatea inimii şi presiunea
sângelui. Încetineşte procesele de îmbătrânire, oferă energie de viaţă şi vitalitate.
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Presopunctura, sub formele cele mai
diferite, se practică de mai bine de mii de
ani, iar efectele sale binefăcătoare sunt foarte
bine cunoscute. Astăzi redescoperim forţa
vindecătoare a masajului şi a altor terapii
bazate pe atingere. Această formă eﬁcientă
de comunicare acţionează binefăcător asupra ﬁecăruia dintre noi. Ea face bine sugarilor şi vârstnicilor, femeilor şi bărbaţilor,
sportivilor şi intelectualilor, oamenilor singuri
şi îndrăgostiţilor.
Atingerea, ﬁe că vrei să simţi forma şi structura unui obiect, ﬁe că reacţionezi la prezenţa
unei persoane, este o reacţie umană absolut naturală. Mama îşi dezmiardă pruncul,
partenerii se ating reciproc, animalele de
casă se mângâie, punctele sensibile sau dureroase ni le frecăm instictiv pentru a atenua
durerea. Pipăitul este deci o formă puternică
şi foarte sensibilă de comunicare.
În funcţie de forţa mişcărilor de masaj,
acestea pot stimula sau calma terminaţiile
nervoase. Este provocată o accelerare a
circulaţiei sângelui, crescând în felul acesta
ﬂuxul de oxigen şi substanţe nutritive în întreg
organismul. Masajul este un important mijloc
de accelerare a ﬂuxului limfatic (ce depinde
de activitatea muşchilor) şi astfel înlesneşte
o ﬁltrare şi o eliminare mai eﬁcientă a
deşeurilor din corp. În plus, ansamblul limfatic este direct legat de sistemul nostru imunitar. Masajul ajută la regenerarea pielii,
la menţinerea tonusului ﬁbrelor de colagen
care împrumută pielii elasticitate şi forţă, este
un mijloc în lupta contra ridurilor şi reglează
activitatea glandelor sudoripare şi sebacee
care hidratează şi ung epiderma. Totodată,
masajul mobilizează ansamblul digestiv şi
ajută la rezolvarea problemelor de tranzit
(constipaţie, balonare). Ca tehnică de relaxare, masajul ajută la înlăturarea stresului,
a tensiunii şi durerilor musculare, la atenuarea durerilor de cap şi a problemelor cu
somnul. Masajul mai este şi un important
mijloc stimulativ: sprijină funcţionarea multor
sisteme din corp, ajută la vindecarea rănilor,
întăreşte muşchii şi vă oferă un sentiment de
energie reînnoită.
Împreună cu masajul de bază, astăzi se
înregistrează o reînoire a interesului pentru
multe arte străvechi care puneau accentul
pe atingere. Printre ele putem aminti masajul
japonez shiatsu, masajul chinezesc prin presiune, aromoterapia.

NU VĂ TEMEŢI DE

MÂNGÂIEREA ANIMALELOR VINDECĂ
Cercetările au demonstrat că mângâierea unui animal de casă poate micşora
presiunea sângelui, poate atenua
depresia, poate grăbi însănătoşirea şi, de
asemenea, limita riscul de a face infarct.
Nu numai Dumneavoastră, ci şi iubitului
animal de casă îi face bine mângâierea.
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Tălpile – hartă a corpului nostru

Una dintre cele mai eﬁciente şi de perspectivă metode
ale medicinei alternative este reﬂexoterapia. Aceasta
foloseşte presiunea şi masarea zonelor reﬂexogene
din talpă, bazându-se pe principiul conform căruia
corpul poate ﬁ împărţit în zece zone verticale, din
care ﬁecare corespunde unui anumit punct de pe
talpă. Tălpile sunt astfel un fel de hartă a corpului.
Punctele sensibile de pe talpă indică o problemă la
organul corespunzător din corp, iar masarea punctului
corespunzător duce la limitarea problemelor. Efectul

poate ﬁ îndreptat precis nu numai asupra
unui organ, ci chiar şi asupra unei părţi a
acestuia, ﬁind resimţit cu promptitudine
de către pacient. Reﬂexoterapia modernă
reprezintă astăzi un mod eﬁcient de atenuare a durerilor, de micşorare a stresului,
de îmbunătăţire a circulaţiei sângelui, de
puriﬁcare a corpului, de sporire a nivelului de energie şi de reînnoire a echilibrului
natural corporal şi suﬂetesc.

Pagina de web Minimarţieni:
www.MINIMARTIENI.ro
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La bord se joacă copii din patru ţări

Un nou joc: Raliul
minimarţienilor

Din această toamnă vă
oferim un nou joc pentru
exersarea piloţilor: Raliul
minimarţienilor. Pentru
a putea veriﬁca aptitudinile micilor piloţi, ei
vor trebui să parcurgă un
slalom captivant cu naveta
cosmică. Conduceţi cu
atenţie: cursa este contra
cronometru.

GĂSEŞTE DIFERENŢELE
Nava Minimarţienilor se pregăteşte de aterizare. Fotograﬁa din aparatul
lui Nino a surprins procesul de aterizare. Timp de o secundă, multe
lucruri s-au schimbat.

Cum să ajungi pe navă ?
Înregistrarea se face cu ajutorul unui display
de navigaţie pe pagina principală sau cu
ajutorul tastei CosmoLegitimaţie, pe care o
găsiţi la Martin, în Turnul de control. Vizitatorul
completează un formular simplu şi devine pilot!
Dar dacă în acelaşi timp este şi membru al
Clubului Minimarţienilor, nu trebuie să facă nici
măcar asta! L-am înregistrat deja. Este de ajuns
să-şi înscrie numele (fără prenume) în pătrăţelul
superior de pe display-ul de înregistrare, iar în
pătrăţelul inferior numărul său de identiﬁcare.
După ce ajunge la bord, îşi poate modiﬁca
înregistrarea (CosmoLegitimaţie) sub forma
dorită, adică să modiﬁce imaginea, culorile şi
să o completeze cu informaţii despre sine. Pilotul
înregistrat are acces la toate bordurile navelor şi
obţine Cosmopuncte, pe care le poate schimba
mai târziu cu daruri de la Walmark.

TALON CONCURS - GĂSEŞTE DIFERENŢELE

Completează talonul cu datele tale personale şi cu numărul de diferenţe găsite de tine. Trimite-l într-un plic pe adresa Walmark România OP 4 CP 11, Bucureşti şi poţi câştiga
unul dintre cele 50 de ceasuri identice cu cele folosite de către Minimarţieni. Toate taloanele participă la extragere.
Nu uita să menţionezi pe plic: “CONCURS DIFERENŢE MINIMARŢIENI”

Nume ........................................ Prenume ............................................
Data naşterii ................................ Strada ..........................................
Bloc ................ Scara ...... Ap. ........ Oraş ..................................
Judeţ ............................ Cod poştal .........Telefon .....................
e-mail ........................................... Număr de diferenţe ..............
Datele obţinute de pe taloanele primite de la copiii dumneavostră vor ﬁ păstrate în strictă conﬁdenţialitate, conform legislaţiei în vigoare. Astfel, pe viitor vor putea primi
prin poştă diferite broşuri interactive, jocuri şi jucării de la Walmark.



Nava marţienilor Nostromo zboară prin cosmos de mai bine de un an, iar
la bordul ei se întâlnesc copii din Cehia, Polonia, Slovacia şi, mai nou, din
România. Proiectul internaţional de internet este destinat exclusiv copiilor
dornici să se distreze, dar şi să aﬂe informaţii de tot felul. Copiii se pot
înregistra în Clubul Minimarţienilor şi pot strânge Cosmopuncte ca urmare
a scorului realizat la jocurile online. Minimarţienii Nino, Poe, Mustafa
sau Bebetka au rolul de însoţitori de bord, şi tot ei adaugă săptămânal
paginii de internet www.minimartieni.ro o grămadă de lucruri haioase
şi ştiri folositoare. Minimarţianul Xaver informează despre concursurile
companiei Walmark, iar Martin, principalul navigator al navei Nostromo,
manevrează nava în diferite porturi europene.
Toţi cei înscrişi în Clubul Minimarţienilor vor participa la diferite concursuri
care vor avea ca premii produse Walmark pentru copii, dar şi rechizite,
ceasuri şi multe alte premii utile.
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Membrii Clubului Sănătăţii Walmark

C. S., Timişoara

ne scriu

„Am început să folosesc ArtroStop PLUS pentru soţul meu deoarece meseria lui implică să stea mai mult cu mâna în
apă şi avea dureri foarte mari. Întrucât are şi o hiperaciditate gastrică nu poate folosi nici un fel de antiinﬂamator, dar
după ce a luat de 3 ori pe zi câte 1 tabletă de ArtroStop PLUS, deja după o lună de tratament se simte foarte bine. Vreau
să vă spun că acum poate mişca degetele şi nu mai are dureri.“

L. I., Bucureşti

„Am decis să vă scriu pentru a-mi exprima mulţumirea faţă de dvs. pentru produsul Cartilaj
de rechin, care este absolut miraculos. De la vârsta de 7 ani sufăr de reumatism datorat unei
infecţii la inimă, urmare a deselor viroze şi amigdalite pultacee pe care la făceam...
Până să-l iau (Cartilajul de rechin, n.e.), aveam dureri îngrozitoare de la mijloc în jos, chiar de
la coloană. Nu puteam sta mai mult de 5-10 minute în picioare, iar când mă aşezam, dacă
voiam să mă ridic, aveam dureri cumplite...
Acum, după 14 zile de tratament cu acest Cartilaj de rechin miraculos, mă simt bine, pot
sta în picioare 2-3 ore fără să simt dureri.
Vă mulţumesc din suﬂet că existaţi şi ne alinaţi suferinţele.“

M. B., Bucureşti

„Înainte să devin membru al Clubului Sănătăţii Walmark foloseam deja suplimentul nutriţional
Spirulina + Carob, supliment care m-a ajutat la eliminarea toxinelor din organism şi la
scăderea în greutate (în paralel cu o dietă de slabire). La 1,70 m înălţime aveam 78 kg, iar
după 2 luni de administrare a acestui supliment cântăresc 64 kg, ﬁind foarte mulţumit de rezultat.
În prezent, din gama de produse Walmark m-am oprit la următoarele suplimente nutriţionale,
pe care le consider de cea mai bună calitate: Antioxidant, MemoPlus, GinkoPrim,
Coenzima Q10 şi ArtroStop PLUS, acestea ﬁindu-mi necesare pentru o mai bună concentrare în munca mea şi pentru ameliorarea durerilor la coloana vertebrală, dureri pe care
le am de când eram copil.“

R. U., Suceava

„Sunt pensionară şi, după o viaţă de muncă, au apărut şi bolile. Am început să folosesc
produsele Walmark, atât pentru mine cât şi pentru soţul meu.
Eu folosesc ArtroStop PLUS deoarece sufăr de o poliartroză a mâinilor şi de spondiloză
cervicală. După numai 8 săptămâni rezultatul este spectaculos. Voi continua până la recuperarea completă.
Soţul meu este cardiac şi are valorile colesterolului din sânge foarte mari. De când a început
să ia Coenzima Q10 de 30 mg şi Colestop, se simte mult mai bine. Valorile colesterolului
au început să scadă şi urcă scările fără să mai folosească nitroglicerină.
Suntem foarte mulţumiţi de produsele Walmark şi le recomandăm şi altor persoane.“

C. N., Craiova

„... vă scriu aceste rânduri prin care vă aduc mulţumiri pentru produsul dumneavoastră
Prostenal. Am luat 30 de pastile şi am simţit un efect deosebit faţă de pastilele ...... din care
am luat 300 de bucăţi în anii 2002-2003.
Vă asigur că voi recomanda tuturor celor suferinzi (care sunt foarte mulţi) acest binefăcător
produs, în special pentru noi, cei în vârstă.“

D. L., Bucureşti

„Soţul meu a citit despre ArtroStop PLUS şi, cum avea probleme atât cu picioarele cât şi
cu articulaţiile membrelor şi coloanei vertebrale, a început tratamentul cu ArtroStop PLUS,
iar de 2 luni şi cu ArtroStop pudră. Într-adevăr, mersul i s-a îmbunătăţit iar durerile lombare
au diminuat. Nu pot susţine că este vindecat, dar s-a constatat o ameliorare considerabilă şi
continuă tratamentul.“

A. M., Bucureşti

„Vă scriu ca să vă felicit pentru produsele foarte bune ale ﬁrmei Walmark. Am luat MemoPlus
şi m-a ajutat mult înaintea unor examene, iar acum am început să iau Viaderm. Sora mea
e încântată de Energy Q10 Spectrum, iar mama de Cartilaj de rechin. Fără să exagerez, vă spun că produsele dumneavoastră sunt singurele care au avut efecte beneﬁce concrete
asupra mea, într-un timp foarte scurt.
Vă doresc multă sănătate şi rezultate la fel de bune ca până acum (sau chiar mai bune)...“
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În septembrie Fecioarele îşi serbează ziua de naştere
şi sunt fericite. Puteţi pregăti gustări bogate pentru cei
dragi, puteţi face o adevărată minune culinară. Toamna
cea colorată vă ajută să vă manifestaţi cât mai raﬁnat.
Aceasta este perioada în care pentru Dumneavoastră
înﬂoreşte dragostea. Ştiţi să aveţi grijă de ceilalţi, sesizaţi
nevoile lor şi reuşiţi să-i ajutaţi. Dorinţa Dumneavoastră
de ordine, necesitatea de a crea diferite sisteme clare,
vor ﬁ satisfăcute în perioada dinaintea Crăciunului. Fiţi
atenţi însă să nu vă supraevaluaţi forţele, sunt ameninţate
digestia şi sistemul nervos.

Semnul lui Venus stăpâneşte relaţiile de parteneriat şi dragostea.
Copiii lui Venus simt nevoia să iubească, să vadă în jurul lor o
lume frumoasă, curată, armonioasă. Sunteţi ﬁni şi raﬁnaţi. Iubiţi
muzica, tablourile şi obiectele frumoase. Lunile de toamnă sunt
pentru Dumneavoastră un adevărat rai, vă puteţi îndeplini toate
dorinţele. Clipele petrecute împreună cu un partener iubitor vă
oferă un sentiment de revigorare. Protejaţi-vă funcţia rinichilor.
Nu vă expuneţi la frig sau la eforturi ﬁzice deosebite.

Ceţurile de noiembrie pot ﬁ deprimante pentru mulţi oameni, dar nu şi pentru un Scorpion. În felul Dumneavoastră,
sunteţi cu totul excepţionali pentru că ştiţi să trăiţi bucuriile
vieţii. Trăirile Dumneavoastră pot ﬁ foarte intense şi ştiţi să
tranferaţi această intensitate şi asupra celor din jur. Toamna
sunteţi ca un Soare frumos, iar căldura şi bucuria se împarte
şi apropiaţilor Dumneavoastră. În mod sigur veţi ﬁ iubit de
toţi. Preţuiţi-vă darurile. Scorpionul domneşte peste secreţii,
ceea ce înseamnă că oamenii Scorpioni ştiu să scape rapid
de toate surplusurile inutile, de griji, de trăirile neplăcute sau
de excesul de proprietate.

Perioada toamnei este una de meditaţie, de înaltă spiritualitate. Săgetătorii au o sensibilitate deosebită pentru
perceperea invizibilului şi a ceea ce nu se poate rosti.
Bucuraţi-vă de mistere, citiţi mult în această perioadă. Dacă
sunteţi stăpâniţi de elan tineresc, suﬂul iernii care va veni
vă sileşte să gustaţi minunea albă şi frumuseţea munţilor
unde, mai ales în noiembrie, stăpâneşte o linişte adâncă.
Farmecul naturii în această perioadă este foarte puternic.
Întâlnirea cu animale, mişcarea în locuri pustii şi sălbatice,
vă pot umple de trăiri capabile să elimine din corp toate
bolile. Bucuraţi-vă de ele, trăindu-le din plin.

Secretele, melancolia, sentimentele profunde,
conştiinciozitatea şi dorinţa de perfecţiune sunt atribute care stăpânesc persoanele cu Soarele în Capricorn.
Gândirea Dumneavoastră este precisă, refuză abaterile,
ştiţi întotdeauna ce este corect şi înţelegeţi legile. Stăpânul
Dumneavoastră e planeta Saturn, planetă a încercărilor şi
a limitărilor. De aceea, modul Dumneavoastră de a vedea
lumea este sever, închis în forme ﬁxe. Acordaţi-vă puţină
descătuşare, bucurie, schimbare. Bucuraţi-vă de emoţiile
trăite. Tocmai aceste obişnuite bucurii umane vă pot readuce sănătatea şi bucuria de a trăi.

Pentru Vărsător urmează o perioadă de schimbări. Este
timpul deschiderii porţilor primăverii, timpul planiﬁcării
următorului semănat, timpul marilor idealuri şi vise
care, deşi nu e obligatoriu, se pot împlini în următoarea
perioadă. Persoanele cu Soarele în Vărsător sunt oameni
liberi, le place să se adune în grupuri, ştiu să colaboreze cu ceilalţi. La serviciu sunt purtători de noutăţi,
de schimbări, de inspiraţie. Bucuraţi-vă de unicitatea
Dumneavoastră. Dacă o înăbuşiţi, puteţi suferi de creşteri
ale tensiunii arteriale. Căutaţi-vă originalitatea.

Fecioară Peşti
24.8.-23.9.

20.2.-20.3.

Balanţă Berbec

24.9.-23.10.

21.3.-20.4.

Scorpion Taur
24.10.-22.11.

21.4.-21.5.

Săgetător Gemeni
23.11.-21.12.

22.5.-21.6.

Capricorn Rac
22.12.-20.1.

22.6.-23.7.

Vărsător Leu
21.1.-19.2.

24.7.-23.8.

RO
SC
OP

Puteţi să tânjiţi în mod romantic după
ceva, să suferiţi împreună cu cei din jur,
să înotaţi în oceanul fără margini al viselor
Dumneavoastră. Toate problemele sunt deja rezolvate,
aranjate, totul e hotărât dinainte. Nu mai aveţi de ce să vă
străduiţi. Importante sunt liniştea, sentimentul de dragoste,
prietenia, ajutorul celorlalţi. Peştii sunt sensibili la aceste
teme. Dacă simţiţi la fel, apăraţi-vă această caracteristică,
ţineţi-o doar pentru Dumneavoastră, iar în linişte şi
singurătate, alintaţi-o. Prin ea sunteţi cuplat la cosmos
şi primiţi forţa lui binefăcătoare şi atotvindecătoare. Fiţi
mulţumiţi de felul în care vă simţiţi. Peştii au nevoie să înveţe
modul practic de reﬂectare.
Pentru oamenii născuţi cu Soarele în Berbec este foarte
important ca în lunile de toamnă să se liniştească treptat,
să se concentreze asupra împlinirii ideilor proprii, să-şi
întărească voinţa. Pentru Dumneavoastră este foarte
important să vă uitaţi în jur, să învăţaţi să simţiţi nevoile
celorlalţi şi să petreceţi clipe minunate în relaţia de parteneriat. Pentru Berbeci este foarte importantă mişcarea
intensă, mai ales în natură. Aveţi nevoie să ﬁţi preţuit de
cei din jur.

Septembrie şi prima jumătate a lui octombrie vor ﬁ foarte
plăcute pentru Taur. Toamna cea colorată vă poate inspira
să vă faceţi provizii pentru lunile de iarnă. Este o perioadă
marcată de trăirea bucuriilor vieţii. Odată cu sosirea zilelor
ploioase şi mai reci, puteţi avea un sentiment de depresie.
Oboseala şi tristeţea trebuie gonite cel mai bine în societatea unor prieteni veseli, cu bucurii, râsete şi dansuri.
Bucuraţi-vă de trăiri intense.

Zilele de toamnă le aduc Gemenilor multă inspiraţie,
reînnoirea contactelor şi multe cunoştinţe noi,
importante pentru mulţi dintre aceştia. Odată cu
micşorarea zilelor şi sosirea lungilor înserări, puteţi
deveni mai gânditor şi mai preocupat de problemele
general umane. Vă vor întări în mod sigur lectura unor
cărţi interesante sau dezbaterile pe teme ﬁlozoﬁce.
Liniştirea sau meditaţia vă pot proteja de problemele
cu respiraţia.

Racii pot percepe zilele toamnei într-un mod foarte
încărcat emoţional. Dispoziţia Dumneavoastră se schimbă
în funcţie de vreme şi de cantitatea de muncă pe care
v-o asumaţi. Puternice tendinţe materne şi dorinţa de a
avea grijă de alţii vă pot crea probleme cu supraîncărcarea
sistemului nervos. De asemenea, puteţi avea probleme
cu stomacul. Învăţaţi să vă împărţiţi echitabil munca şi să
le distribuiţi sarcini şi celor din jur. În această perioadă,
suprasolicitarea la serviciu sau acasă vă poate produce
dezechilibre ﬁzice şi psihice importante.

Avalanşa de idei noi şi dorinţa de a crea ţâşnesc tot
timpul din Dumneavoastră. Tot timpul găsiţi ceva de
îmbunătăţit, peste tot vedeţi doar posibilităţi de a vă
realiza. Dacă reuşiţi să vă înconjuraţi de oamenii de
ajutor, veţi ajunge departe. Primejdia vă paşte din
partea linguşitorilor, a celor cu atitudini slugarnice, care
vă pot slăbi forţele dacă nu reuşiţi să-i recunoaşteţi la
timp şi dacă vă aplecaţi urechea la spusele lor. Planurile
eşuate şi dorinţele neîmplinite acţionează în mod
dăunător asupra funcţionării inimii. Leii au nevoie să
iubească şi să ﬁe iubiţi.
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LEI Walmark

BONUSURI
SPECIAL PENTRU DUMNEAVOASTRÃ!
La fiecare produs cumpãrat câ¡tigaþi
LEI WALMARK. Ace¡tia sunt LEI virtuali, ce se obþin pentru fiecare produs Walmark comandat sau cumpãrat din
farmacii.

În tabelul de la pagina 31 puteþi vedea câþi LEI WALMARK câ¡tigaþi la fiecare produs. Spre exemplu, la produsul
ABC Spectrum câ¡tigaþi 11.000 LEI WALMARK. Pentru a putea aduna LEII WALMARK, nu trebuie decât sã dezlipiþi
codul de bare de pe produs ¡i sã-l pãstraþi. Ace¡ti LEI WALMARK vã oferã posibilitatea sã primiþi gratuit produse
Walmark la alegerea dumneavoastrã, în funcþie de valoarea lor, astfel: când adunaþi un numãr de LEI WALMARK
egal cu preþul pentru membrii Clubului Sãnãtãþii Walmark al unui produs Walmark sau Nature’s Bounty ales de
dumneavoastrã, trimiteþi prin po¡tã toate codurile de bare, menþionând ce produs doriþi, iar noi îl vom trimite gratuit
pentru dumneavoastrã. Adresa de comandã este: Walmark România, OP 4, CP 11, sector 3, Bucure¡ti.

INTEGRAMA CU PREMII WALMARK
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CARDUL WALMARK
UNDE SE POATE FOLOSI?

* 10% reducere la toate produsele Walmark în cadrul reţelei de farmacii DONA;
* 5% reducere la serviciile agenţiei de turism Happy Tour;
* 10% reducere şi consultaţii gratuite în cadrul reţelei de cabinete stomatologice Dentex-Flex- Piaţa Romană 9, Bucureşti; Ştirbei Vodă 4, Bucureşti; Lizeanu 20, Bucureşti;
* 10% reducere în cadrul reţelei de magazine autorizate Kodak Express din toată ţara pentru orice produs cumpărat şi 20% pentru developări şi procesări foto;
* 10% reducere la serviciile medicale PULS;
* 5% reducere şi prioritate la programări la Cabinetul medical pentru copii - Fundaţia Cultural Umanitară "Dan Marţian", Bd. Dacia nr. 55, Bucureşti.
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ORAŞ

Nume farmacie

Adresa

Alba Iulia
Aleşd
Arad
Arad
Arad
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Bacău
Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare
Bârlad
Bistriţa Năsăud
Braşov
Braşov
Brăila
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Buzău
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Comăneşti
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Craiova
Deva
Focşani
Focşani
Galaţi
Galaţi
Hunedoara
Iaşi
Iaşi
Moineşti
Năvodari
Oneşti
Oradea
Oradea
Oradea
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piteşti
Piteşti
Piteşti
Piteşti
Piteşti
Piteşti
Piteşti
Predeal
Roman
Roman
Satu Mare
Sibiu
Sibiu
Sinaia
Târgovişte
Târgu Mureş
Târgu Mureş
Timişoara
Vaslui

Vichi Farm

Bd. Victoriei 67, Bl. A14
Bobâlna 27
Calea A. Vlaicu Bl. Z24
Calea A. Vlaicu 177 Bl. 21
Andrei Saguna
Ştefan cel Mare 15
Pieţii 2
Gării 58
Ştefan cel Mare 7
Mihai Viteazu 3
Bd. Decebal 16/2
Nicolae Iorga 2
P-ţa. Revoluţiei 26
1 Decembrie 18
Liviu Rebreanu 18
Toamnei 1
Bd. Victoriei 10
Mihai Eminescu 7
Clucerului 11-15
Drumul Taberei 98
Drumul Taberei 124
Baia de Fier 5
Matei Voievod 135
Decebal 9
Ştefan cel Mare 39
P-ţa 1 Mai
Unirii Bl. R2
Sora Shopping Center
P-ţa Unirii 15
Magazin Central
Bd Republicii 1
Vasile Alecsandri 10
Cişmelei 19
Bd. Tomis-Soveja
P-ţa Tomis 3
P-ţa Griviţei 1
Eliberării 8
Complex Doraly Mall
P-ţa Balada
Unirii 80
Mihai Eminescu 1
P-ţa Independenţei
Bd. Unirii 49
Str.Brăilei Bl. BR3
Aleea Cluj 14
Bd. Corvin 9
Nicolina 9
Bd. Independenţei 9
T. Vladimirescu Bl. 2
Midiei 6
Republicii 27
C. Coposu 15
Desuşeanu 2
Magheru 17
Bd. Traian Bl. S1
Bd. Republicii 27
Republicii
Ana Ipătescu
Lotrului
Cartier Trivale
Craiovei Bl 38
Banatului Bl. B3
Victoriei 2
Mihail Şăulescu 121
Srefan cel Mare Bl. N4
Smirodava Bl. 43
Bârgăului Bl. CB5
P-ţa Mare 6
Nicolae Bălcescu 53
Amurgului 4
Bd. Independenţei
Călăraşilor 2
Bd. 1848, 42
Măcieşilor 1
P-ţa Traian

Vitalogy 3
Lari Farm
Ivona Farm
Noua Farmacie
Diana
Verde a naturii
Farmavis
Elpis
Ledum
Anafarm
Delicia
Hypericum
Elixir
Polygon Prod
Profarm
Thea
Bella Dona
Minerva
Help Farm
Călin Farm
Simidon
Simidon
Decebal
Dalv Farm
Zigma
Hepites Farm
Dakar
Hypericum
Pronatura
Vasiliada
Libra
Magic Plant
Matangi
Medi Plant Import-Export
Medi Plant Import-Export
Medi Plant Import-Export
Medi Plant Import-Export
Medi Plant Import-Export
Liovi
Hygeia Dava
Ortansa
Multifarm
Koral
Paracelsus
Magic Plant
Danisan
Farma House
Betula Farm
Medi Plant
Abifarm
Vitalogy 1
Vitalogy 2
Pronatura din Eden
Aurolgex Prod Com
Aurolgex Prod Com
Lariana
Lariana
Lariana
Herba Farm
Divers Farm
Divers Farm
Dakota Exim Plant
Myosotis
Aruncus
Stejara
Althea
Avicena
Farmasib
Genţiana
Apicola
Tilia
Jaema Impex
Farmado
Vitafarm

Telefon
(0258) 834.040
(0259) 342.542
(0257) 246.622
(0257) 274.417
(0257) 254.545
(0234) 577.611
(0234) 571.005
(0234) 542.060
(0234) 517.560
(0234) 555.996
(0744) 784.453
(0262) 434.230
(0262) 271.338
(0235) 435.270
(0263) 219.210
(0268) 326.944
(0268) 416.396
(0239) 613.841
(021) 222.7481
(021) 777.2202
(021) 413.0875
(021) 315.6081
(021) 253.2175
(021) 322.7126
(021) 610.3345
(0724) 543.513
(0238) 719.565
(0745) 675.765
(0745) 251.126
(0722) 752.007
(0234) 374.297
(0241) 613.119
(0241) 557.777
(0241) 551.377
(0722) 679.273
(0722) 679.274
(0722) 679.275
(0722) 679.276
(0722) 679.277
(0251) 534.658
(0254) 219.749
(0237) 235.995
(0237) 62.858
(0236) 464.090
(0236) 465.304
(0254) 709.009
(0232) 226.565
(0232) 265.486
(0234) 361.901
(0722) 679.278
(0234) 313.481
(0259) 266.051
(0259) 477.243
(0259) 411.552
(0233) 217.858
(0233) 231.942
(0788) 306.882
(0788) 306.883
(0788) 306.884
(0248) 275.577
(0248) 253.099
(0248) 610.228
(0741) 056.507
(0268) 457.129
(0233) 740.751
(0233) 742.341
(0261) 764.788
(0269) 244.717
(0269) 217.897
(0723) 638.389
(0245) 634.329
(0265) 215.880
(0788) 123.725
(0256) 200.024
(0235) 314.782

Persoana de contact
Stoian Victoria
Ghitea Sorin
Rif Mihaela
Baltean Mirela
Bic Lucia
Bogdan Mărioara
Bogdan Mărioara
Bogdan Mărioara
Stineru Ileana
Galan Anca
Sofron Ana Flavia
Costin Olimpia
Pop Maria
Zamﬁr Carmen
Giurgea Marinela
Pălădoiu Octavia
Trîmbiţaş Aurelia
Popa Silvia
Simionescu Emilia
Lerescu Viorica
Călin Maria
Simidon Liliana
Simidon George
Durbac Elisabeta
Grosaru Gabriela
Paul Anca
Popa Maria
Voivoda Carmen
Oana Pop
Crăciun Liana
Ungureanu Gabriela
Ghiulnar Gemil
Reşid Adnan
Niculescu Răzvan
Bola Stelian
Bola Stelian
Bola Stelian
Bola Stelian
Bola Stelian
Liana Punec
Cordos Adela
Ormenisan Neta
Cubolteanu Valentina
Nisioiu Elza
Marcu Romelia
Tuza Adrian
Dănilă Cătălina
Găină Banu Mirela
Serbu Gerda
Bola Stelian
Filip Adi Monica
Ghiţea Sorin
Ghiţea Sorin
Achim Mariana
Leahu Olguţa
Leahu Olguţa
Şuţan Laurenţiu
Şuţan Laurenţiu
Şuţan Laurenţiu
Vrabie Camelia
Enache
Enache
Roşesar Cătălina
Ilovan Magdalena
Avadanei Magdalena
Stejar Ana Maria
Crişan Mihai
Luca Valentina
Cernuşcă Elena
Ileana Stan
Popa Florin
Buzso Janos
Jancso Melinda
Busuioc Doina
Petrişor Ioana

DISCOUNT
Walmark
10%
5%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
8%
10%
10%
10%
10%

DISCOUNT
pt. toate produsele

5%

5%
5%
2-5%

10%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

5%
5%
5%

10%

5%
5%
5%

CL
UB
UL

www.csw.ro

SĂ
NĂ
TĂŢ

II

NOUTĂŢI

Principalele facilităţi
ale site-ului www.CSW.ro
Înscriere rapidă în Clubul Sănătăţii
Walmark
Aﬂaţi cele mai noi informaţii despre
produsele Walmark
Adresaţi întrebări legate de administrarea produselor Walmark consultantului nostru medical
Beneﬁciaţi de ofertele speciale
prezentate pe site
Veriﬁcarea numărului de bonusuri Walmark LEI aﬂaţi în contul
Dumneavoastră
Comandaţi rapid şi simplu produse

Pagina de internet a Clubului Sănătăţii Walmark
Începând din luna August, Clubul Sănătăţii Walmark are un nou site pe care îl puteţi accesa
la adresa www.CSW.ro. Acest site a fost conceput pentru a uşura accesul Dumneavoastră
la informaţii despre produsele şi ofertele Walmark, la sfaturi medicale şi la comenzi. Site-ul
prezintă toate informaţiile legate de club, ofertele speciale valabile doar pentru membrii Clubului, precum şi avantajele de care beneﬁciaţi prin intermediul cardului de membru. Puteţi adresa
întrebări online către serviciul clienţi al companiei Walmark România, răspunsul ﬁind dat în cel
mai scurt timp. Pe site-ul Clubului veţi găsi ştiri legate de compania Walmark România, concursuri şi multe alte informaţii din domeniul sănătăţii.
Pentru a putea lansa comenzi şi adresa întrebări către consultantul nostru medical, este absolut
necesar să vă identiﬁcaţi pe site: la secţiunea număr cu numărul Dumneavoastră de card, iar
la secţiunea parolă vă rugăm să treceţi parola aleasă sau numele Dumneavoastră de familie.
După ce v-aţi autentiﬁcat pe site puteţi vedea câţi Walmark LEI aveţi în cont şi puteţi comanda
produse gratis în baza acestora. Codurile de bare de la produsele Walmark trimise pe adresa
noastră vor ﬁ băgate în contul Dumneavoastră sub forma de Walmark LEI.
Înscrieţi-vă un prieten în Club! Puteţi câştiga amândoi!
Walmark vă oferă posibilitatea de a înscrie o rudă, o cunoştinţă sau un prieten în Clubul
Sănătăţii Walmark. Decupaţi talonul completaţi-l cu numele, numărul de card şi telefonul
Dumneavoastră în sectiunea albă a talonului. Persoana care se va înscrie ca nou membru al
Clubului va trebui să completeze partea portocalie a talonului, să-l semneze şi să-l expedieze
pe adresa Walmark România OP 4, CP 11, Bucureşti sector 3. Persoana nou înscrisă în Clubul
Sănătăţii va primi în aproximativ o lună cardul de membru şi materialele informative, putând
beneﬁcia de toate avantajele şi ofertele speciale pe care Walmark le acordă exclusiv membrilor
Clubului Sănătăţii. Acest talon cu datele de identiﬁcare ale Dumneavoastră (nume, număr
card şi telefon) şi datele complete ale persoanei noi înscrise în Club, vor participa la o tragere
la sorţi. Walmark vă va premia atât pe Dumneavoastră care sunteţi deja membru al Clubului
cât şi persoana nou înscrisă. Se vor acorda 100 de premii constând în produse şi materiale
promoţionale Walmark.
Pentru orice sugestie vă rugăm să ne scrieţi la club@walmark.ro



Pentru a ﬁ cât mai aproape de
necesităţiile Dumneavoastră, din luna
Octombrie 2004 va funcţiona un
serviciu de Call Center pentru membrii
Clubului Sănătăţii. Dumneavoastră
puteţi suna GRATUIT la numărul
0 800 800 CSW (0 800 800 279),
apelul ﬁind netaxabil în reţeaua de
telefonie ﬁxă Romtelecom.
Sunând gratuit la acest număr puteţi
aﬂa informaţii despre produsele
Walmark şi Nature`s Bounty, despre
ofertele speciale şi puteţi comanda
avantajos produse.
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OFERTĂ PREŢ

PENTRU

DENUMIRE PRODUSE

MEMBRII CLUBULUI SĂNĂTĂŢII WALMARK

PREZENTARE

PREŢ REDUS
PENTRU MEMBRII
CLUBULUI

WALMARK
LEI

30 tablete
30 tablete
30 gelule
30 tablete
30 capsule
30 gelule

127,000
97,000
100,000
96,000
86,000
79,000

7,500
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000

30 gelule
30 tablete
100 tablete
30 tablete
30 tablete
70 tablete
30 tablete
30 tablete
30 tablete

141,000
129,000
314,000
151,000
91,000
107,000
107,000
117,000
97,000

8,500
8,000
19,000
9,000
5,500
6,500
6,500
7,000
6,000

Vitamine
Antioxidant
B Complex + vitamina C
Beta-caroten
Super vitamina C
Vitamina A
Vitamina E

30 gelule
30 capsule
100 capsule
30 gelule
30 gelule
30 gelule
30 gelule
30 gelule
30 gelule
30 tablete
30 tablete
20 gelule
30 gelule
90 gelule
30 gelule
30 tablete
30 tablete
100 tablete
200 tablete

77,000
257,000
628,000
200,000
283,000
364,000
370,000
104,000
157,000
129,000
106,000
94,000
134,000
321,000
143,000
186,000
134,000
336,000
480,000

4,500
15,500
37,500
12,000
17,000
22,000
22,000
6,000
9,500
8,000
6,500
5,500
8,000
19,000
8,500
11,000
8,000
20,000
29,000

30 gelule
30 tablete
30 tablete
30 capsule

141,000
174,000
214,000
134,000

8,500
10,500
13,000
8,000

30 tablete
30 tablete
30 tablete
30 tablete

91,000
127,000
127,000
114,000

5,500
7,500
7,500
7,000

Extracte naturale
Evening Primrose + Ginko biloba
Ginko biloba
GinkoPrim
Yucca

Gama pentru copii
Bronţişori
MINIMARŢIENI-capsuni
MINIMARŢIENI-portocale
Ursuleţi

PREŢ REDUS
PENTRU MEMBRII
CLUBULUI

WALMARK
LEI

ArtroStop - tablete
ArtroStop PLUS
ArtroStop PLUS
ArtroStop PLUS
ArtroStop - pudră - lămâie
ArtroStop - pudră - piersici
ArtroStop cremă
Betabronz
Cromdiet
Denoxinal
MemoPlus
MemoPlus
Prostenal
Prostenal
Stresvit
Urinal
Varixinal
Vitavision

30 tablete
30 tablete
60 tablete
100 tablete
280 grame
280 grame
100 ml
30 gelule
30 tablete
30 tablete
30 tablete
60 tablete
30 capsule
50 capsule
30 tablete
30 capsule
30 tablete
30 tablete

243,000
263,000
471,000
643,000
286,000
286,000
200,000
270,000
180,000
223,000
200,000
314,000
371,000
550,000
236,000
186,000
250,000
229,000

14,500
16,000
28,000
39,000
17,000
17,000
12,000
16,000
11,000
13,000
12,000
19,000
22,000
33,000
14,000
11,000
15,000
14,000

30 tablete
30 tablete
30 tablete
30 tablete

186,000
238,000
270,000
207,000

11,000
14,000
16,000
12,500

30 tablete
60 tablete
30 tablete
30 tablete
30 tablete
450 grame

223,000
260,000
228,000
214,000
286,000
386,000

13,000
16,000
14,000
13,000
17,000
23,000

100 tablete
100 tablete
90 tablete
100 capsule
100 capsule
50 tablete
200 tablete
100 tablete
30 capsule
60 tablete
65 tablete

457,000
300,000
300,000
257,000
357,000
178,000
428,000
457,000
186,000
228,000
357,000
457,000

27,500
18,000
18,000
15,500
21,500
10,500
25,500
27,500
11,000
13,500
21,500

Gama Spectrum

Produse naturale
Alicin
Cartilaj de rechin
Cartilaj de rechin
Coenzima Q 10 10mg
Coenzima Q 10 15mg
Coenzima Q 10 30mg
Coenzima Q10 + Carnitină
EPA Marine
Evening Primrose
Fibre
Guarana
Lecitină
Lecitină
Lecitină
Pumpkin
Spirulină + Carob
Spirulină
Spirulină
Spirulină

PREZENTARE

Gama specială

Minerale şi Oligoelemente
Calciu cu ulei de peşte
Ca-Mg-Zn
Ca-Mg-Zn
Crom Forte
Crom picolinat
Dolomit
Magnesium 200 mg
Seleniu
Zinc

DENUMIRE PRODUSE

ABC Spectrum
Energy Q10 Spectrum
Senior Spectrum
Imuno Spectrum

Gama Femine
Femine - Celulit
Femine - Osteostop
Femine - Osteostop cu izoﬂavonoide
Femine - Viaderm (Păr-Piele-Unghii)
Femine - Viaredin
Femine - Viaredin Cocktail

Gama Nature's Bounty
Aloe Vera
Calcium Magnesium Zinc
Easy Iron
Echinaceae
Lecitină 1200mg
Ginseng Manciurian 250mg
Oţet de mere
Prenatal vitamine
Silimarin
Spirulină 500 mg
Vitamine pentru păr
Oţet de mere + Spirulină 500mg

Notă:
Preţurile sunt valabile numai pentru
comenzile directe şi
pot ﬁ modiﬁcate ulterior.

Puteţi comanda direct produsele
Walmark şi Nature‘s Bounty
1) telefonic 0 800 800 CSW (0 800 800 279) – apel gratuit
2) online pe site-ul www.csw.ro
3) prin poştă pe adresa Walmark România, OP 4, CP 11, Bucureşti
Doar comandând direct la noi beneﬁciaţi de ofertele speciale
pentru membrii Clubului Sănătăţii Walmark.

Taxele de expediţie sunt suportate de către noi, iar valoarea minimă a comenzii este
de 400.000 Lei.
Pentru comenzile în Walmark LEI comanda trebuie să depăşească valoarea de 200.000
Walmark LEI.
Membrii CSW din Bucureşti care comandă produse, le vor primi în 4 zile lucrătoare
prin intermediul Alo Curier, iar cei din provincie prin Prioripost în aproximativ 7 zile
lucrătoare.

