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Dragi membri,
Mã bucur cã
am din nou
ocazia de a
mã
adresa
dumneavoastrã, cu atât mai mult cu cât,
de la ultima apariþie a revistei noastre,
în viaþa Walmark România s-au petrecut
douã evenimente fericite. Permiteþi-mi
sã împart cu dumneavoastrã aceste
bucurii pentru cã sunteþi cei care le-au
fãcut posibile.
Suntem mândri de cei 10 ani de
existenþã pe piaþa din România ºi de
cele 10 milioane de produse care au
ajuns la dvs. Sunt performanþe excelente dar, mai mult decât volumul
vânzãrilor ºi longevitatea pe piaþa
româneascã, ne bucurã faptul care nea condus aici: încrederea pe care ne-o
arãtaþi dumneavoastrã cumpãrând produsele Walmark.
În aceastã toamnã, oferta Walmark s-a
îmbogãþit cu 3 noi produse: Dialevel®
- pentru normalizarea nivelului gliceTM
miei, Imunactiv - pentru întãrirea sis-

temului imunitar ºi Mabelle® - pentru
confortul la menopauzã.
Dialevel® este o combinaþie de substanþe
ce influenþeazã pozitiv nivelul de glucide din sânge ºi poate ajuta la normalizarea valorilor glicemiei. Acest produs
este destinat persoanelor ce prezintã
creºteri constante ale glicemiei cât ºi
persoanelor supraponderale pentru
scãderea greutãþii corporale.
TM
Imunactiv este o combinaþie unicã de
beta-glucan, vitamina C, zinc ºi bioflavonoide, obþinute din surse organice,
care ajutã la îmbunãtãþirea imunitãþii
organismului uman ºi oferã protecþie
împotriva rãcelii ºi gripei.
Mabelle® este un produs natural ce nu
conþine hormoni ºi care ajutã la echilirarea balanþei hormonale feminine
influenþând pozitiv calitatea vieþii
femeilor aflate la menopauzã.
În paginile acestui numãr, ne face o
deosebitã placere sã vã prezentãm
douã interviuri cu douã nume importante din lumea artisticã româneascã:

Nicola ºi Ruxandra Enescu.
În cadrul secþiunii Ancheta Walmark,
doamna doctor Irina Corºate ne va
învãþa cum sã ne ferim de rãcealã ºi
gripã.
Aþi rãmas în panã de idei ºi nu mai ºtiþi
ce sã gãtiþi? Bucãtãria sãnãtoasã vã
oferã câteva sugestii.
Vã reamintim de Clubul Sãnãtãþii Walmark, unde puteþi deveni membru
completând formularul de înscriere
din catalogul nostru sau de pe siteul
www.csw.ro.
Îmi place sã cred cã parteneriatul nostru de succes va continua. Ceea ce vã
promitem noi este cã vom rãmâne lideri pe piaþa româneascã a suplimentelor alimentare, astfel încât
dumneavoastrã sã fiþi mândri cã sunteþi
partenerii noºtri.
Dr. Horia Vîlcu
Director General
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Walmark în vizitã
Cu moderatoarea Lucie Výborná (37 ani) avem parte de multă
distracţie. Are o mulţime de hobby-uri, reuşind să povestească
cu mult şarm despre păţaniile sale. Printre preferinţele ei se
numără călătoriile şi practicarea sporturilor pline de adrenalină.
Dar cel mai mult îi place să-şi petreacă timpul alături de ﬁica ei
de trei ani, pe care o alintă Vanilka.

C
e vă oferă călătoriile, ce vă atrage la
ele şi ce vă interesează mai mult ?

Cãlãtoria în sine este un fenomen.
Depinde de felul în care cãlãtoreºte fiecare, dar sunt clipe în care omul poate fi singur cu el însuþi. Când nu sunã
telefoanele, omul îºi percepe altfel propria viaþã, capãtã o altã perspectivã,
se gândeºte la toate conexiunile la
care altfel nu ar avea timp. Drumurile
în familie sunt un fel de sanatoriu al
relaþiilor familiale, acolo oamenii îºi
spun în liniºte ceea ce mod normal nu
ºi-ar spune, se bucurã unul de altul fãrã
povara zilnicã a împãrþirii sarcinilor.
Dupã 1989 am început sã cãlãtoresc pe
cont propriu în Asia, apoi mi-am ajutat
prietenii ºi cunoºtinþele sã-þi planifice
cãlãtoriile ºi asta mi-a rãmas ºi astãzi.

Care loc de pe pământ v-a fermecat cel mai mult, unde aţi dori să vă
întoarceţi ?
Aproape fiecare loc unde am ajuns a
avut un farmec aparte, aºa cã e foarte greu de ales... Când am „descoperit”
Asia, am trãit jumãtate de an în China, am cãlãtorit în Tailanda, Birmania,
Mongolia... A fost extrem de captivant.
Mereu eram plecatã – cu cât mai departe, cu atât mai bine ºi a durat mult timp
pânã am început sã mã interesez de
exemplu, de nordul Europei. Anul trecut
m-a cucerit Islanda. Mi-am dat seama cã
cu tot respectul pe care-l manifest faþã

de diferitele religii ºi bunuri culturale
ale civilizaþiilor dezvoltate pe care leam putut vedea, parcã cea mai mare
uimire o trezeºte în mine natura,
cu toate scenariile ei. In Islanda,
atunci când m-am scufundat
în lacurile fierbinþi, vedeam
înãlþându-se în dreapta mea
vârfurile vulcanilor, iar eu
ºtiam cã pe o razã de 30 de
km nu existã fir de viaþã,
era ceva ireal.
ªi trebuie sã mãrturisesc,
sunt îndrãgostitã de Italia.
Anul acesta, le-am oferit cititorilor noºtri un amplu reportaj
din Verona care, pe nedrept, este
un fel de Cenuºãreasã pe lângã
Veneþia. Atunci când am fost
acolo, mã simþeam de parcã mã întorsesem acasã. Am o mulþime de
prieteni în Italia ºi mai ºi vorbesc
italieneºte. Astfel, pot descrie mai
bine lucrurile care-mi sunt dragi,
cum îi sunt fiecãrui vizitator.

Aveţi o ﬁică destul de mică,
Vanessa. Nu îi e dor când
nu sunteţi acasă ? O luaţi
vreodată cu dumneavoastră?
Faptul cã eu conduc o revistã
de cãlãtorii, nu înseamnã cã
sunt mereu plecatã... Pe de-o
parte aº fi un prost redactor-

Călătoriile

mă încarcă p
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ºef, pe de altã parte nici nu aº reuºi
sã fac faþã la toate, iar Vanilka mi-ar
lipsi mult. ªi atunci procedez în felul
urmãtor: o datã pe an îmi acord o
cãlãtorie grozavã ºi pentru 10-12 zile
dispar cu rucsacul în spate ºi aparatul
de fotografiat în mânã. Excursiile mai
mici, prin Europa, le fac sub forma unor
weekend-uri prelungite, în care adesea
le iau cu mine pe Vanessa ºi pe mama.
Programul meu din acest an este foarte
promiþãtor. Cãlãtoriile, pur ºi simplu
mã încarcã pozitiv.

Sunteţi vestită pentru recordurile dobândite, vă face plăcere
să vă scufundaţi... Ce alte
sporturi vă mai atrag ?
Ar trebui sã veniþi sã vã uitaþi
la mine-n pivniþã – acolo
aþi
înþelege
totul.
Dupã
reconstrucþia casei, dintr-o
încãpere mi-am fãcut „un
club pentru bãrbaþi”. Pentru cã toate echipamentele mele sportive îmi ocupau prea mult loc, le-am
mutat într-o încãpere
goalã din subteran.
Acolo atârnã costume de neopren, costumul pentru scufundãri,
diferite salopete ºi canadiene pentru motocicletã,
îmbrãcãminte pentru iaht, în
rafturi sunt înºirate mai multe
cãºti de protecþie, trofee sportive,
pe pereþi atârnã corzi de alpinism,
am acolo chiar ºi-un arc cu sãgeþi...
Mai am de dus câteva sticle de vin
bun ºi o cutie de trabucuri ºi totul va
fi complet. Mi-am planificat sã mã închid acolo ºi sã dispar din faþa familiei
atunci când o sã am nevoie de puþinã
liniºte... In fiecare an de-abia aºtept sã
înceapã sezonul de iahting – la sfârºitul
lui aprilie ºi începutul lui mai avem
primele concursuri ºi pot spune cã am
o mare senzaþie de abstinenþã.

e

Cred că vă datoraţi silueta
perfectă mai ales mişcării
neîncetate. A trebuit să ţineţi
vreodată regim ?

Aveţi un păr superb, lung şi des.
Aţi avut vreodată perioade în care
nu aţi fost mulţumită de calitatea
lui ?

Nu a trebuit, am þinut de bunã voie.
Odatã, din cauza unei filmãri am avut
nevoie sã slãbesc rapid, lucru pe care
într-adevãr l-am reuºit. ªi astãzi mã mai
critic pentru asta – am slãbit 9 kg întro lunã ºi mi-am dat metabolismul peste
cap pe timp de-un an întreg. Dupã asta
am avut o grãmadã de probleme – orice înghiþeam, corpul depunea imediat,
aºa cã mâncam foarte puþin ºi eram ca
o scândurã. M-a ajutat mult medicina
chinezeascã. De atunci, þin dietã de
douã ori pe an – mai mult pentru purificarea organismului ºi mã enerveazã
revistele de modã, unde slãbiciunea
este unul din etaloanele frumuseþii.

În timpul perioadei de graviditate
am avut o coamã ca de leu, dar dupã
naºtere credeam cã rãmân fãrã nici un
fir în cap. Din fericire, nu m-am lãsat
pradã panicii ºi pentru cã am scris o
carte despre cum sã te menþii în formã
înainte ºi dupã naºtere, iar acolo nu este
vorba numai despre sport, ci ºi despre
suflet, hranã, suplimenþi alimentari ºi
alte lucruri importante, care ar putea sã
surprindã proaspetele mãmici. Aºa cã
mi-am oferit suplimenþi alimentari cu
calciu, magneziu ºi zinc, mi-am modificat puþin meniul ºi asta a fost tot.

Cărui fel de mâncare i-aţi da
prioritate – friptură de porc cu
smântână şi găluşte, sau varză de
Bruxelles ﬁartă în aburi ? De fapt,
reuşiţi să consumaţi o mâncare
sănătoasă ?
Depinde ce ºi când. Primãvara ºi vara
nu prea-mi plac mâncãrurile grele. Dar
dacã am parcurge împreunã 40 de km
pe bicicletã ºi apoi ne-am opri undeva,
la o cârciumioarã din drum, precis cã
mi-aº lua ºi o bere lângã friptura de
porc.
Cred cã nu trebuie sã exagerãm cu
nimic. Lângã focul de tabãrã din varã
stau bine niºte cârnaþi gustoºi, iar
când mama-mi oferã un ºniþel, nu
refuz. Dar este adevãrat cã, atunci
când gãtesc eu, sunt înclinatã mai mult
spre alimentaþia raþionalã.

Cumpăraţi cu regularitate
vitamine sau minerale sub formă de
suplimenţi alimentari ?
Cumpãr regulat vitamine pentru copii
ºi ceaiuri pentru fetiþa mea, iar pentru
mine în funcþie de sezon ºi de nevoile
actuale.

Viaderm
Pentru un păr sănătos, o piele
frumoasă şi unghii tari
Viaderm este un produs elaborat
special pentru femei şi nu ar trebui
să lipsească din nicio poşetă. El
ajută la menţinerea unui aspect
perfect al pielii, părului şi unghiilor.
Dintre efectele pozitive ale sale ar
ﬁ de menţionat: ajută la protecţia
epidermei faţă de apariţia prematură
a ridurilor, îi conferă elasticitate
şi aspect mătăsos. Tot el are grijă
de hrănirea părului, care devine
bogat şi strălucitor. Efectele
Viaderm-ului se manifestă rapid şi
asupra unghiilor – acestea nu se
mai exfoliază şi nu se mai rup aşa
uşor. Pe lângă extractele de plante
medicinale (cum ar ﬁ coada-calului
şi evening primrose), preparatul
mai conţine vitamine, minerale şi
oligoelemente, precum şi proteine
din peşte, care sporesc tensiunea
în ﬁbrele de colagen ale epidermei,
aşa că aceasta rămâne vizibil
mai elastică şi mai frumoasă. Se
administrează câte 2 capsule zilnic,
cel mai bine timp de trei luni.

pozitiv
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scrisori
Ajutor pentru scăderea
glicemiei
Stimaþi prieteni,
salutãri cordiale ºi mulþumiri pentru preparatele Dvs.
care dupã pãrerea mea, sunt foarte bune. Am comandat
Dialevel ºi dupã trei sãptãmâni de administrare, nivelul
glicemiei mi-a scãzut semnificativ. Sunt foarte mulþumitã
ºi sunt convinsã cã acest nivel se va pãstra. Cred cã toþi diabeticii ar trebui
sã încerce acest preparat ºi vor fi plãcut surprinºi, aºa cum am fost eu. Dar
trebuie sã vã mulþumesc ºi pentru alte produse ale Dvs. – Varixinal, Vitavision, GinkoPrim, ArtroStop etc.
Vã mulþumesc pentru munca depusã ºi vã urez multe succese în muncã ºi în
viaþa personalã. Cu salutãri cordiale,
Jaroslava Soucková, Horovice, Republica Cehã
Stimatã doamnã Soucková,
vã mulþumim pentru urãri. Suntem bucuroºi cã noul nostru preparat, destinat
în primul rând diabeticilor ºi persoanelor cu afectãri ale toleranþei la glucozã,
înregistreazã primele rezultate palpabile ale eficienþei sale. Suntem convinºi
cã vã va ajuta în continuare, la fel ca ºi ceilalþi suplimenþi alimentari numiþi în
scrisoare. Vã urãm multã sãnãtate ºi experienþe pozitive cu produsele noastre!

O alegere clară
Stimatã redacþie a revistei,
m-am hotãrât sã vã scriu despre cât de fericitã
sunt cã existã o revistã a Clubului Sãnãtãþii.
Nici nu ºtiþi cât de mult mã ajutã trecerea în
revistã a preparatelor Walmark cu caracteristicile
lor. Mã scuteºte de statul pe gânduri în faþa tejghelei farmaciei, ce preparat sã aleg ºi ce nu, pentru cã la ora actualã existã o mare ofertã de medicamente ºi suplimenþi alimentari. De când vã am
la dispoziþie, ºtiu exact de ce am nevoie ºi ce sã
cumpãr. În primul rând vreau sã vã mulþumesc
pentru excelentul preparat Viaderm – pentru piele, pãr ºi unghii frumoase. Nici nu pot sã-l laud
de-ajuns. Dupã naºtere, am pierdut o grãmadã de
pãr ºi prea bucuroasã nu am fost, dar Viaderm
m-a ajutat într-adevãr !
Vã urez mulþi clienþi noi ºi mulþumiþi. Cu salutãri,
Clara M., Piatra Neamþ
Stimatã doamnã,
ne bucurã faptul cã vã place revista Clubului Sãnãtãþii Walmark. Sarcina ei (ºi
a noastrã totodatã) este de a înlesni clienþilor orientarea între produsele aflate
pe piaþã, de a prezenta specificul lor ºi de a înlesni
oamenilor ca, prin intermediul revistei, sã-ºi
împãrtãºeascã reciproc
experienþa cu produsele Walmark. Suntem
bucuroºi cã v-aþi convins
de eficienþa Viaderm-ului
ºi vã urãm sã aveþi parte
de o sãnãtate de fier!
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Pentru a pãstra confidenþialitatea
scrisorilor primite, ne-am permis sã
înlocuim numele Dvs. cu iniþia-lele.
De asemenea, din motive care þin
de spaþiul alocat, unele scrisori au
fost scurtate. Vã mulþumim pentru
înþelegere. Redacþia.

Liniştea nopţii
Stimaþi prieteni,
pânã nu demult am avut mari probleme cu prostata – uneori mã trezeam noaptea la fiecare orã. Se
pãrea cã nu mi-a mai rãmas nimic de
fãcut decât sã mã operez. Fiindu-mi
fricã de operaþie, am încercat toate
preparatele naturale posibile, inclusiv pe acelea recomandate prin farmacii, dar în zadar. Când „am ajuns”
la Prostenal Perfect, am simþit iniþial
o uºoarã ameliorare. Astãzi, dupã o
perioadã mai lungã de timp în care
am luat zilnic câte 2 capsule, reuºesc
sã dorm câte 3-4 ore fãrã probleme,
uneori chiar 5 ore, aºa cã poate scap
fãrã operaþie.
Silviu R., Rm. Vâlcea

Stimate domn,
vã mulþumim pentru scrisoarea Dvs.
sincerã ºi suntem convinºi cã problemele Dvs. se vor ameliora. Cuvintele
Dvs. de laudã confirmã cele demonstrate de studiile clinice ºi ne bucurãm
nespus cã existã încã un consumator
mulþumit de efectele produselor Walmark. Vã dorim multã sãnãtate!

în cabinet

Dr. Tania Krulová,
psiholog

Printre cele mai frecvent
întâlnite afecţiuni din sfera vieţii
sexuale, se numără disfuncţia
erectilă. Este starea în care nu
se mai produce o rigidizare
adecvată a penisului în aşa
fel încât să permită contactul
sexual. Printre altele, un ajutor
de seamă poate oferi şi noul
produs Permen.

BĂRBATUL
D

e-a lungul vieþii, mare parte din
bãrbaþi se confruntã cu grade
variate de disfuncþie erectilã.
Conform cercetãrilor, este vorba de
un procent de pânã la 65%. În vreme
ce simptomele acestei afecþiuni sunt
clare, nu se poate susþine acelaºi lucru
despre cauzele ei. Disfuncþia erectilã
organicã
poate
CAUZE DES
fi:
neurogenã,
ÎNTÂLNITE ALE
vascularã, endoDISFUNCŢIEI
crinã,
genitalã
ERECTILE:
(modificãri ana oboseala
tomice ale aparagenerală
 traume psihice,
tului genital) sau
depresii
indusã de diver insuﬁ ciente
se
tratamente
motive de
medicamentoaexcitare
se. O mare parte
sexuală
din cauzele se
 probleme
aflã însã în psiale orientării
sexuale
hicul pacientului.
 conﬂ icte cu
Importantã este ºi
partenera
calitatea relaþiei
 consumul de
cu partenera de
alcool
viaþã, care poate
 timiditatea
contribui în mod
 sentimente de
esenþial la apariþia
vinovăţie
 teama de
problemelor. De
intimitate
aceea, disfuncþia
 inﬂ uenţa
erectilã psihogenã
educaţiei
este
important
 vitalitate
sã fie perceputã
scăzută a
ºi
tratatã
ca
organismului
o
problemã
a
ambilor parteneri.

Când lipseşte liniştea suﬂetească
Cele mai dese cauze psihice sunt anxietatea, tensiunea, teama ºi dorinþa de
a stabili un „record sexual”. Bãrbaþii
se tem dinainte cã nu vor fi „destul de
buni”, lucru ce porneºte un întreg cerc
vicios, de la temere, pânã la eºecul real

în încurcătură
ulterior. Dacã bãrbatul se teme cã nu
va mai avea erecþie ºi se concentreazã
doar asupra acestei probleme, este pe
calea directã spre impotenþã totalã.
La unii bãrbaþi, trãirea unui insucces
mãrunt poate atinge dimensiuni paranoice. Acest proces se mai complicã ºi
cu temerea de a nu-ºi dezamãgi partenera, de a nu-i pierde dragostea sau de
eventualele ei reacþii negative.

Cu sensibilitate şi empatie
Calitatea trãirilor cu partenera ºi nivelul
de comunicare dintre parteneri constituie factorul esenþial care determinã
nivelul vieþii sexuale. Satisfacþia din
relaþia de cuplu ºi deci sexualitatea, sunt
influenþate într-o anumitã mãsurã ºi de
poziþia socialã ºi economicã a familiei.
„O bunã poziþie” întãreºte „bãrbãþia” ºi
influenþeazã pozitiv funcþia sexualã
a bãrbatului. În caz opus, de exemplu
la pierderea locului de muncã de cãtre

bãrbat, aceastã realitate poate avea
influenþã negativã asupra conºtiinþei
de sine a bãrbatului ºi asupra acceptãrii
lui de cãtre partenerã ºi, în felul acesta,
poate influenþa indirect viaþa sexualã a
perechii.

Ieşirea din cercul vicios
Tratamentul sexual trebuie sã fie
complex ºi individual, nefiind suficientã
o singurã vizitã terapeuticã. Un rol
important îl are farmacoterapia, ca ºi
grija faþã de condiþia corporalã generalã
ºi sãnãtatea stilului de viaþã. Grija faþã
de relaþia cu partenera ºi eventuala
îndreptare a comunicaþiei întrerupte,
fie ºi cu ajutorul specialiþtilor, poate
fi calea spre trãiri sexuale valoroase.
Îmbunãtãþirea conºtiinþei de sine ºi
eliminarea din viaþã a mecanismelor
nevrotice ce dau complicaþii se poate
realiza cu ajutorul psihoterapiei sau cu
ajutorul suplimenþilor alimentari bine
aleºi.

Permen®
Preparatul a fost special elaborat ţinând cont de bărbat şi de calitatea vieţii lui
sexuale. Principalele substanţe active (L-arginină, Tribulus terrestris şi Ginseng)
inﬂuenţează pozitiv în primul rând calitatea şi durata erecţiei, apoi formarea
şi mobilitatea spermatozoizilor, lucru ce are o acţiune binefăcătoare asupra
fertilităţii. Principalele substanţe active ale
preparatului Permen® sunt Colţul-babei
(Tribulus terrestris), folosit încă din medicina
tradiţională chinezească şi indiană pentru
efectul său anabolic şi Ginsengul, care ajută
la creşterea dorinţei sexuale – a libidoului.
Folosirea regulată a suplimentului alimentar
Permen poate sprijini în mod important
calitatea şi intensitatea trăirii sexuale. Se
administrează câte 3 tablete zilnic, în timpul
mesei sau după, înghiţite cu lichid.
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Interviu VIP

Ruxandra

Enescu

Vă era dor de teatru? Şi actriţei Ruxandra Enescu îi
este. De-abia aşteaptă să se redeschidă stagiunea şi
să întâlnească regizorul fenomenal care „să aibă nevoie
de calităţile, dar mai ales de defectele” sale, cum
spune cu modestie artista.

„Joc la loteria
vieţii mele”

De ce aþi ales actoria? A fost vocaþie
sau determinare?
În anumite momente a fost vocaþie,
în altele - determinare. Am fost
educatã sã fiu artistã. Nu îmi imaginez viaþa fãrã momentele de intensitate emoþionalã pe care ºi le transmite un spectacol de teatru. Dar, în
anii în care nu eram distribuitã în
nici un spectacol la Teatrul Mic, doar
determinarea m-a oprit sã nu renunþ.
Aþi jucat pe scena ATF, a Teatrului
Naþional, a Teatrului Luni, la Teatrul Mic ºi la Teatrul Foarte Mic.
Unde aþi simþit cã jucaþi pe mãsura
talentului dv.? De ce?
Toate aceste scene îmi sunt foarte dragi. Ele se confundã cu fiecare etapã
din existenþa mea. Dar, cel mai mult
am iubit scena de la Casandra-ATF,
pentru cã acolo a început acest drum.
Acolo am simþit pentru prima datã cã
sunt actriþã, acolo am primit primele
aplauze la scenã deschisã, acolo mi-am
permis primele greºeli.
Aveþi un rol central în serialul difuzat de PROTV Internaþional – „Om
sãrac, om bogat”. Ce înseamnã în
cariera unui actor un rol într-o
telenovelã?
Actorul acceptã roluri în televiziune
pentru cã prezenþa pe ecran te face
cunoscut. Publicul de teatru este avizat, pasionat, dar restrâns. În serialul „Om sãrac, om bogat” am ajuns în
urma unei probe. Din clipa în care am
citit secvenþa pentru probã am ºtiut
cã rolul Delia Maxim îmi place. M-am
bucurat enorm când am fost distribuitã
ºi m-am aruncat în joc cu un chef teribil. Deºi filmãrile s-au încheiat, mi-e
dor de Delia. Rolul acesta mi-a oferit
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Teatrul nu mai este respectat. ªi, de
multe ori, este confundat cu divertismentul.
Personajul pe care-l interpretaþi în
„Om sãrac, om bogat” – Delia – spune la un moment dat: „Cea mai bunã
prietenã a mea sunt eu”. E valabil
ºi în cazul dv.?
Publicul românesc nu a revenit la
teatru. În cazul meu, este valabilã
urmãtoarea replicã: „Cel mai mare
duºman al meu sunt eu”.

Aþi jucat deja rolul vieþii dv. sau îl
aºteptaþi încã?
Îl aºtept de mult. Dacã uneori mã îndoiesc cã va veni, sunt ºi momente
în care sunt sigurã cã nu este prea
departe. Parcã simt cã pluteºte ceva în
aer... Sau nu? Aºtept cu emoþie aceastã
întâlnire ºi de aceea nu vreau sã planific nimic, ca sã nu stric frumuseþea
clipei.

Cum apreciaþi faptul cã vara, când
oamenii au mai mult timp pentru spiritul lor, oferta teatralã
româneascã este cvasi-inexistentã?
Eu cred cã tocmai vara când oamenii
sunt în vacanþã, când sunt mai disponibili interior sã vadã un spectacol de
teatru, când au chef sã iasã seara din
casã, ar trebui ca oferta sã ajungã la
apogeu. Mie îmi place enorm sã muncesc vara, am senzaþia cã fac ceva special. Dar noi nu avem manageri în teatrul românesc. Sau avem, dar nu simt
pulsul pentru cã nu-i preocupã. Au
aspiraþii limitate

A revenit publicul românesc la teatru sau nu l-a pãrãsit niciodatã?
Publicul românesc nu a revenit la teatru ºi nu va reveni niciodatã! Este o
afirmaþie foarte durã, dar adevãratã. O
societate de consum, ca aceea în care
trãim noi astãzi, nu are nevoie de teatru ºi nici nu-l apreciazã. Doar o elitã
culturalã va rãmâne fidelã teatrului.

Ce faceþi în timpul pe care nu vi-l
ocupã teatrul? Mergeþi la teatru?!
Joc la loterie... Nu la 6 din 49, ci la
loteria vieþii mele. Aºtept. Aºtept un
telefon... sau mai multe... Aºtept ca
un regizor fenomenal sã aibã nevoie
de calitãþile, dar mai ales de defectele mele pentru rolul sau rolurile care
meritã aºteptate oricât.

satisfacþii profesionale nebãnuite.

ne-am interesat...

Confort
la

MENOPAUZĂ
Cred că ﬁecare femeie a auzit măcar o dată alte femei
apropiate plângându-se de insomnii, de îngrăşatul „din nimic”,
de valuri de căldură însoţite de transpiraţie. Multe indispoziţii
psihice ale unei femei de vârstă mijlocie sunt puse de cei din
jur pe seama „menopauzei”. Nu este o perioadă uşoară, dar i
se poate face faţă cu succes.

P

utem considera cã menopauza
sau „climacteriul” îºi face apariþia
la o vârstã medie între 49-51
de ani. Aceastã perioadã este legatã
de o serie de manifestãri neplãcute:
valuri de cãldurã, transpiraþie, nervozitate, dificultãþi de concentrare,
iritabilitate, uscarea mucoaselor ºi
dureri de cap. La aproximativ 20% dintre femei aceste fenomene nu-ºi fac
apariþia, menopauza manifestându-se
doar prin lipsa menstruaþiei regulate.

nevoie tot mai mult de ajutor. Dacã se
strâng mai multe situaþii de viaþã dificile, împreunã cu problemele de climacteriu, nu este de mirare cã femeia
trece prin multe situaþii conflictuale în
familie ºi la locul de muncã, face faþã cu
greutate valului de situaþii stresante ºi
se simte deznãdãjduitã.

Criza este o şansă

Ca toate schimbãrile din viaþã, ºi menopauza este o crizã dar, în acelaºi timp, ea
este o ºansã care deschide alte perioade
pline de valori din viaþã. „În viaþa fiecãrei
femei,
climacteriul
TRATAMENT HORMONAL
este o a doua schimUna din posibilităţile de a scăpa de diﬁcultăţile legate de
bare importantã” ne
menopauză, este terapia hormonală. „Ca ﬁecare medicament,
explicã
psihologul
şi terapia hormonală prezintă anumite riscuri, care se
Zdenka
Sládecková
manifestă de exemplu prin creşterea gradului de coagulare
de la Clubul Diana.
a sângelui sau prin dezvoltarea mai rapidă a modiﬁcărilor
„Prima schimbare este
tumorale ale sânilor”, spune Dr. Tomáš Fait de la serviciul de
transformarea fetei în
gardă al Clinicii de Ginecologie şi Obstetrică a Facultăţii de
femeie la adolescenþã.
Medicină din Praga. „De aceea, pentru femeia cu probleme
Climacteriul
este
de climacteriu, prima alegere este cea a unui tratament
însã
transformarea
hormonal cu o doză scăzută de hormoni. Dacă acesta nu
„femeii
dãtãtoare
este de ajuns pentru rezolvarea problemelor acute, doza de
de viaþã” în „ femeia
hormoni poate ﬁ sporită.” Femeile asiatice, care lucrează o
dãtãtoare de dragosviaţă întreagă în agricultură şi a căror alimentaţie conţine
te, compãtimire ºi
în general o mare cantitate de ﬁtoestrogeni şi legume,
sensibilitate”. Nu este
o perioadã de pierînregistrează mai puţine diﬁcultăţi de climacteriu. De aici se
dere a importanþei
poate deduce că un stil activ de viaţă, o hrană sănătoasă,
umane, ci o încununaeventual suplimenţi alimentari cu conţinut de ﬁtoestrogeni,
re a experienþei ºi
ajută la depăşirea cu uşurinţă a menopauzei.
maturitãþii.” Femeia la
Perioade diﬁcile
menopauzã are dreptul sã se simtã bine
În aparenþã cea mai micã problemã pare
ºi sã trãiascã din plin. Baza succesului
a fi necesitatea de acceptare a urmelor
o constituie un puternic respect faþã de
timpului pe propria faþã ºi pe propriul
sine, modul de îngrijire ºi capacitatea de
corp. O altã sursã de stres o reprezintã
a solicita ajutor.
desele probleme cu punerea în valoare
Natura ne învaţă
la locul de muncã ºi marile schimbãri
Tratamentul cu ajutorul suplimentelor
din viaþa de familie, când copiii ajunºi
alimentare este eficient în sindromul
la maturitate se desprind de pãrinþi, iar
de climacteriu la aproximativ jumãtate
pãrinþii (pânã atunci independenþi) au
din femei. Principala componentã a

acestor preparate sunt fitoestrogenii
– substanþe din plante, cu structurã
similarã estrogenilor. Printre cele mai
folosite se numãrã izoflavonele din
trifoiul roºu sau soia. O eficienþã mai
micã a suplimentelor alimentare faþã
de tratamentul hormonal este însã
echilibratã de o siguranþã mai mare din
punctul de vedere al sãnãtãþii sânilor
ºi sistemului cardio-vascular. Produsele din plante nu trezesc atâta teamã
de bolile tumorale ca tratamentul hormonal de substituþie. Ele ajutã fãrã
efecte secundare, cum ar fi de exemplu
reþinerea apei în corp, ceea ce duce la
creºterea greutãþii.

Chiar funcţionează !
„Cu toate cã rareori mã iau dupã reclame, Mabelle mi-a atras atenþia prin
eleganþã. Þinând cont ºi de faptul cã
am o excelentã experienþã cu o serie
de preparate de la Walmark (Benosen,
Urinal sau GinkoPrim), m-am dus imediat sã-mi cumpãr Mabelle” ne spune
Iva Skálová de 47 de ani. Iva are un loc
de muncã cu multe exigenþe ºi, în ultima vreme, s-a simþit foarte obositã ºi
iritatã. Menstruaþia neregulatã, insomniile, dificultãþi fizice – în primul rând
transpiraþia, totul anunþa începutul
menopauzei. Dupã o curã de douã luni
dificultãþile s-au atenuat, în primul rând
s-a ameliorat somnul ºi apoi a dispãrut
dorinþa de nestãpânit care o împingea
înainte de menstruaþie sã devasteze frigiderul. Þinând cont de faptul cã este
obiºnuitã sã lupte împotriva neplãcerilor
ºi cu ajutorul miºcãrii, a reuºit sã piardã
douã kilograme. „Dacã simptomele
menopauzei nu se înrãutãþesc, cred cã
reuºesc sã le þin în frâu cu ajutorul preparatului Mabelle” este convinsã Iva.

Ce este Mabelle®?
Un preparat nehormonal pe bază
naturală, care menţine în mod
eﬁcient echilibrul hormonal al femeii
în perioada de climacteriu. Prin
combinaţia unică de extracte vegetale
din in şi trifoi roşu, cele două tipuri de
ﬁtoestrogeni – izoﬂavonele şi ligninele
– ajută în cazul diﬁcultăţilor apărute
la menopauză şi, în plus, inﬂuenţează
pozitiv sănătatea ţesutului mamar
şi a sistemului cardio-vascular. Se
administrează 1-2 tablete pe zi. Nu
produce creşteri ale greutăţii.

9

ºtiaþi cã

Felinarele de grădină
Pentru o noapte liniştită
Noul supliment alimentar Benosen conţine extracte
de plante ce ajută la înlăturarea tensiunii psihice şi a
stresului, induc o stare de relaxare a organismului şi
grăbesc astfel instalarea somnului. Preparatul Benosen
ajută în mod evident la îmbunătăţirea calităţii somnului,
limitează trezirile în timpul nopţii, şi aduce o senzaţie
de odihnă şi prospeţime la trezire. Datorită efectelor
sale calmante, el se recomandă în perioade de tensiune
psihică sporită, în situaţii de stres şi dispoziţii depresive.
Substanţele active conţinute sunt naturale (L-theanină
şi hamei), cu efecte testate clinic şi fără posibilitatea
apariţiei dependenţei. Se administrează câte 1-2 tablete
pe zi cu o jumătate de oră înainte de culcare, cu un aport
adecvat de lichide.
Atenţionare: Produsul nu este recomandat copiilor.

O veste bună pentru persoanele
cu intoleranţă la gluten
Celiachia (sau enteropatia glutenică) este o boală care se
manifestă prin lipsa toleranţei la gluten. Pentru toţi cei
bolnavi, un bun înlocuitor pentru făina obişnuită (care
conţine gluten), este făina de porumb instant, care prezintă
avantajele amidonului şi proteinelor, dar nu conţine gluten.
In plus, la prelucrarea ei nu este nevoie de o prelucrare
termică, aşa că putem prepara de exemplu supa sau
mâncarea pentru întreaga familie, iar porţia pentru cel
bolnav o realizăm separat, direct în farfurie. De asemenea,
din făina de porumb instant se
pot coace diverse prăjituri.

Fie că alegeţi un bostan uriaş (soiul Hokkaido) sau un dovleac
normal, faceţi multe pentru sănătatea Dvs. Dovleacul este plin
de antioxidanţi (în special betacaroten), care în organism se
transformă în importanta vitamină A. El conţine şi suﬁciente
ﬁbre şi un minim de calorii, aşa că este un ajutor binevenit în
diferite diete. Dovleacul este şi o bogată sursă de substanţe
minerale şi ajută în caz de afecţiuni cardiace sau renale, ba chiar
şi în cele de pancreas. Mai mult, vă ajută şi după consum - din
coaja lui puteţi să vă confecţionaţi un frumos felinar.

Cu un pas înainte
La începutul anului, la Walmark şi-a început activitatea un nou
laborator de dezvoltare, specializat în formele solide de preparate
(tablete). La întrebarea pentru
ce a făcut conducerea societăţii
acest pas, directorul general
Tomáš Macura ne spune: „Unul
din factorii importanţi ai poziţiei
conducerii societăţii Walmark
în segmentul suplimenţilor
alimentari este inovarea
sistematică a sortimentului
şi prezentarea de noutăţi pe
piaţă. Până acum, în dezvoltarea
produselor noastre am folosit
laboratoarele care serveau
la controlul regulat al producţiei sau altele externe. In ultimii ani
am scos anual pe piaţă atâtea produse noi şi diferite variante ale
lor, încât rentează deţinerea unui laborator propriu de dezvoltare”.
Noul laborator de dezvoltare ajută la scurtarea şi eﬁcientizarea
procesului de dezvoltare a noutăţilor şi va servi şi la testarea
furnizorilor alternativi de materii prime la produsele actuale.

Masculinitate 1st class
Cele mai recente cercetări au arătat ca circa jumătate din bărbaţii cu
vârstă de peste 40 de ani suferă de o deteriorare variabilă a potenţei
– o erecţie insuﬁcientă sau de scurtă durată şi, eventual, scăderea
treptată a apetitului sexual. Există o mulţime de factori care afectează
calitatea potenţei. Dintre aceştia merită enumeraţi stilul alert de viaţă,
alimentaţia inadecvată şi expunerea prelungită la stres. Consecinţele
acţiunii acestor factori asupra bărbaţilor, manifestate ca tulburări ale
potenţei, pot ﬁ ameliorate semniﬁcativ. Permen este un produs unic,
ce are un efect beneﬁc
asupra funcţionării
organelor genitale,
prelungeşte erecţia,
stimulează virilitatea,
libidoul şi potenţa. Doza
zilnică este de 3 tablete pe
zi, luate în timpul meselor
sau după mese.

10

ancheta Walmark

Despre

Dr. Irina Corşate
Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca

imunitate

În secolul XXI, bolile infecţioase încă mai pun probleme de tratament mai ales la vârstele
extreme, nou-născuţi/sugari şi vârstnici, datorită sistemului de apărare care nu poate face faţă
agresiunilor externe dar şi virulenţei agentului agresor.
Sistemul de apărare este împărţit în două componente - imună şi non-imună.
Componenta imunã sau imunitatea
este caracterizatã printr-un rãspuns
antigen-specific ºi necesitã câteva zile
sau mai mult pentru a se materializa. O
caracteristicã importantã a imunitãþii
este cã prezintã memorie pentru antigen astfel cã la expunerile urmãtoare
rãspunsul este mai rapid ºi mai viguros. Antigen poate fi orice substanþã
din afara (exogenã) sau din interiorul organismului (endogenã) capabilã
sã determine formarea de anticorpi
TM

Imunactiv

TM

Produsul Imunactiv
conţine o
combinaţie unică din patru substanţe
active ce ajută la îmbunătăţirea
imunităţii organismului uman şi
oferă protecţie împotriva răcelilor
şi a gripelor. Principalele substanţe
TM
active ale produsului Imunactiv
sunt beta-glucan, vitamina C, zinc şi
bioﬂavonoide. Aceste substanţe sunt
obţinute din surse organice, datorită
cărora sunt mai bine absorbite şi
utilizate în organism. Doza zilnică
recomandată este de 2 tablete, cel
mai bine de administrat în timpul
meselor sau după mese, cu un
volum adecvat de lichid. Ideal este
TM
să folosim Imunactiv în perioadele
cu risc crescut de apariţie a bolilor
virale şi bacteriene (toamna, iarna
şi primăvara), dar este posibil să îl
utilizăm şi pe termen lung, oricând pe
durata anului.

ºi sã reacþioneze specific cu aceºtia.
Odatã pãtruns în organism, antigenul este preluat de celule prezentatoare de antigen (APC) ce au rolul de a
expune pe suprafaþa lor antigenul sau
fragmentul cel mai imunogen din el
(epitopul) cu scopul de a fi recunoscut de un anumit tip de limfocite, care
apoi se înmulþesc ºi se transformã cu
scopul de a distruge ºi elimina antigenul respectiv. Celule prezentatoare de
antigen pot fi macrofage, limfocite B,
neutrofile, celule endoteliale ºi celule
epiteliale.
Imunitatea are la rândul ei douã
componente - imunitatea celularã ºi
imunitatea umoralã ºi are ca efectori
douã tipuri de limfocite T ºi, respectiv,
B. Limfocitul T provine din mãduva
osoasã, dar se matureazã în timus.
Rezervorul de limfocite T este stabilit precoce în cursul vieþii ºi este
menþinut prin transformarea indusã
de antigen a celulelor T periferice în
celule T “cu memorie”. Sunt stocate la
nivelul organelor limfoide periferice
ºi se activeazã în momentul în care un
antigen cu care organismul a mai fost
în contact este prezentat de APC. Limfocitul B provine ºi se matureazã în
mãduva osoasã. Din el se diferenþiazã
plasmocitele care secretã la rândul lor
anticorpi ºi care se leagã de antigenul
care a determinat secreþia lor formând
complexe imune. Sub aceastã formã se
eliminã din organism, preponderant
pe cale renalã.
Componenta non-imunã se referã la
capacitatea de apãrare nespecificã a
organismului ºi include pielea ºi mucoasele (barierele mecanice), aciditatea
sucului gastric (bariera fizico-chi-

mice), imunoglobulinele ºi lizozimul
(substanþe antibacteriene nespecifice)
ºi altele. Ea nu se adreseazã unui anumit tip de antigen ºi este un sistem de
rãspuns imediat, fãrã memorie.
Imunitatea poate fi înnãscutã sau
dobânditã, care la rândul ei poate fi
activã sau pasivã. Imunitatea înnascutã
se referã la capacitatea organismului
de a se apãra nespecific în faþa agresiunilor externe sau interne. Este o
proprietate comunã tuturor membrilor unei specii. Imunitatea dobânditã
poate fi, dupã cum am spus mai sus,
activã sau pasivã. Activã este atunci
când organismul vine în contact cu un
antigen, ca în cazul bolilor infecþioase
acute sau o parte dintr-un antigen, ca
în cazul vaccinãrii, ºi organismul este
capabil sã producã anticorpi împotriva
acestuia. Anticorpii formaþi cu aceastã
ocazie vor reapãrea la întâlnirile ulterioare cu acelaºi antigen ºi vor apãra
organismul de acestea. Imunitate
dobânditã artificial, pasiv este atunci
când se administreazã soluþii de imunoglobiline când organismul este incapabil sã le secrete singur ca în cazul unor
imunodeficiente specifice sau în boli
infecþioase, când sistemul imun este
imatur sau epuizat de boalã.
Imunitatea poate fi stimulatã în mod
natural prin consumul de fructe ºi
legume proaspete. Acest mod de stimulare a apãrãrii organismului este
indicat la toate vârstele dar mai ales
la copii, ei fiind cei care se întâlnesc
cu cele mai multe antigene faþã de care
nu au încã anticorpi, iar vitaminele din
fructe ºi legume au rol de catalizatori
în reacþiile de producere a anticorpilor
în organism.
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interviu VIP

Nicola: „Sunt depende
După ce a depăşit
frământările sentimentale din
ultimii ani, viaţa artistică a Nicolei
pare să-şi ﬁ regăsit cadenţa.
Compune şi cântă, înregistrează şi
lansează, iubeşte şi este iubită...
convinsă ﬁind că mai are multe
de spus din punct de vedere
muzical.

um s-a născut brandul
Nicola şi care sunt
atributele sale esenţiale?
Cum vă descrieţi,
ca artist, ce vă diferenţiază,
particularizează?

C

A fost mai întâi „Nicoleta Nicola”, iar din
1999, am fost sfãtuitã cã e mai bine ca
publicul sã mã ºtie doar drept „Nicola”,
pentru cã e mai direct. Ca artist, am încercat întotdeauna sã dau cât mai mult,
sã transmit ceea ce simt publicului, sã
fac oamenii sã gândeascã pozitiv, sã-i
sensibilizez.

Muzica dv. cuprinde elemente şi
inﬂuenţe foarte diverse: jazz, pop,
hip-hop, rock, ritmuri orientale şi
româneşti. Dacă ar ﬁ să vă deﬁniţi
singură, în ce stil v-aţi încadra
muzica?

Sunteţi foarte cunoscută ca
artistă. Vă sunt cunoscute şi
fredonate melodiile. Dar cum este
femeia Nicola?

mei; este loc pentru toatã lumea, atâta
timp cât existã valoare.

Aţi făcut vreodată compromisuri
profesionale?

Sunt visãtoare, romanticã... Mã bucur
atunci când reuºesc sã bucur pe cineva.

Probabil cã am cântat vreo piesã care sã
nu mã reprezinte pe vremea când eram
ºi eu mai micã... Altceva, NU.

Cariera dv. artistică a avut de
suferit după despărţirea de soţul dv.,
Mihai Alexandru?

Care este nucleul tare al
publicului dv. ﬁdel? Cine sunt
principalii dv. admiratori?

Nimeni nu e în stare sã facã ceva singur,
totul vine de Sus.

Am înregistrat piese noi, am susþinut
concerte, am filmat un videoclip, voi
lansa un album nou în toamna acestui
an ºi... merg mai departe, pe drumul
meu.

Aproape în totalitate, piesele dv.
cântă dragostea, împărtăşită sau
nu. Este iubirea o constantă a vieţii
dv.?.

Pe cine percepeţi ca pe
principalii dv. „rivali” în muzică
sau, altfel spus, cu cine vă bateţi
pentru acelaşi segment muzical?

Am un target destul de mare, de la copii
pânã la cei de vârsta a treia. Îmi plac
copiii pentru cã sunt foarte sinceri ºi
spun tot ceea ce gândesc. Ascult pãrerea
oamenilor în general, chiar dacã nu sunt
mari cunoscãtori de muzicã, pentru cã
ei îmi cumpãrã CD-urile, mã consult ºi
cu unii dintre colegi.

Sunt dependentã de dragoste.

N-aº vrea sã-i consider rivali pe colegii

Stilul Nicola ºi-atât..

Vă compuneţi unele piese şi
aţi semnat versurile pentru şi
mai multe dintre ele. De unde
vă inspiraţi, cum vine muza? O
chemaţi sau vine singură?
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entă de dragoste”
La un moment dat, aţi renunţat
la stilul „băieţoi” şi aţi optat
pentru o ţinută mai feminină.
Când s-a întâmplat asta şi de
ce? Doar pe scenă sau şi în viaţa
personală?
Mã îmbrac în ce mã simt cel mai bine.
E-adevãrat cã de la „De mã vei chema”
am mai apãrut ºi în rochii, fuste ºi, mã
rog, am fost ºi eu mai femininã... Aºa am
simþit cã vreau sã fiu, doar sunt femeie.

Aveţi propria dv. casă de discuri?
Intenţionaţi să vă deschideţi una?
V-aţi gândit la o alternativă de
intrare în afaceri muzicale sau de
altă natură? Poate ﬁ muzica singura
sursă de venituri pe o piaţă precum
cea românească?
Nu. Îi las pe cei cu mai multã experienþã
sã o facã. N-aº putea sã mã pun cu „Cat
music”, de exemplu. Întotdeauna am
avut reþineri la vestea cã mai apare câte
o casã de discuri. Mihai a vrut sã facã o
casã de discuri la un moment dat, însã
eu, recunosc, nu l-am susþinut pentru cã mi se pãrea o nebunie. E multã
muncã ºi-þi trebuie mult curaj; de fapt,
îþi trebuie multe. Eu vreau sã cânt ºiatât. Încã mai am multe de spus...

Ce note daţi interpretei Nicola,
poetei Nicola şi compozitoarei cu
acelaşi nume?
Nu-mi cereþi mie sã-mi dau note. Sunt
cel mai mare critic al meu.

Spuneţi că o aveţi ca model pe
Tina Turner. De ce?
E Super–woman! Dacã îi asculþi
povestea, realizezi cã este o femeie
remarcabilã ºi o artistã complexã.

Ce înseamnă pentru un interpret
„să ﬁe în formă”? Ce îl aduce în
această stare de graţie?
Uitaþi-vã la un artist de valoare ºi
înþelegeþi imediat.

Ce aţi făcut în această vacanţă,
dacă a existat una?
Anul acesta m-am rãsfãþat ºi nu doar
eu. M-am bucurat de fiecare zi de
vacanþã chiar dacã era soare, ploua,
bãtea vântul sau ningea prea tare. Mai
ales ieºirile din þarã m-au fãcut sã mã
simt mai LIBERÃ.

Ce a urmat după albumul „De mă
vei chema” apărut în 2005? Şi ce
aveţi în lucru la ora actuală?
În 2005, am mai scos albumul „Honey”,
iar în 2007 a apãrut „Doar noi doi”.
Recent, am terminat albumul pe care-l
voi lansa în aceastã toamnã.

De ce anume vă este cel mai
teamă în viaţă?

În momentul acesta, când
răspundeţi la întrebările noastre,
care dintre versurile dv. vă descrie
cel mai bine starea de spirit?

De dezamãgiri, mai ales din partea
celor pe care-i iubesc.

„Poveste” - este o piesã de pe noul album.

De ce anume vă este cel mai
teamă în viaţă?

Discografie:

Credinþa în Dumnezeu, copiii mei,
omul de lângã mine, prietenii mei,
muzica...

Turquoise - 2000

Cu tãlpile goale - 1999

Lângã mine - 2002
Best of Nicola - 2003
De mã vei chema - 2005
Honey - 2005
Doar noi doi - 2007
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noutãþi de la Walmark
Noi ponturi pentru

dumneavoastră
Cu ajutorul celor mai moderne
tehnologii, în fabrica Walmark se
nasc mereu noi preparate, care
să vă confere o bună condiţie şi o
satisfacţie multiplă la orice vârstă.
In această pagină am dori să vă
prezentăm trei dintre ele: ImunactivTM,
Mabelle ® şi Dialevel®.

O protecţie perfectă
TM

Preparatul Imunactiv conţine un complex
de patru substanţe active care întăresc
capacitatea de apărare a organismului.
Componenta revoluţionară este betaglucanul, o substanţă naturală care sporeşte
concentraţia de imunoglobuline de tip
IgA. Acestea se regăsesc în primul rând
în mucoasele nazale, ale gurii, ochilor,
traheei, plămânilor, aparatului digestiv şi
celui genital. De asemenea, beta-glucanul
activează alte componente importante ale
sistemului imunitar – macrofagele, care sunt
capabile să distrugă organismele infecţioase
(viruşii şi bacteriile), dar şi celulele tumorale.
In acelaşi timp, el sporeşte eﬁcienţa
antibioticelor, protejează împotriva diferitelor
tipuri de radiaţii nocive şi micşorează nivelul
substanţelor nocive din alimentaţie, de ex.
colesterolul. Celelalte substanţe componente
sunt zincul, vitamina C şi bioﬂavonoidele.
Toate substanţele conţinute în suplimentul
alimentar Imunactiv
sunt de origine
organică, ceea ce
înseamnă că se absorb
mai bine, organismul
reuşeşte să le utilizeze
mai bine, iar rezultatul
îl constituie o eﬁcienţă
sporită a preparatului.
Ca supliment alimentar,
se administrează câte
2 tablete pe zi.

5 plusuri pentru
Imunactiv™
pe perioadă îndelungată,
stimulează sistemul
imunitar
conţine o doză zilnică
eﬁ cientă de beta-glucan
de 400 mg*
acţionează asupra
virusurilor, bacteriilor şi
celulelor tumorale
are efect citostatic
direct asupra celulelor
tumorale, dar acţionează
selectiv, adică distruge
doar celulele bolnave şi
tumorale şi nu pe cele
sănătoase
toate componentele sunt
de origine organică, ele
micşorează încărcarea
organismului, iar acesta
este mai rezistent faţă
de boli

TM

Confort la menopauză
În timpul menopauzei, nivelul scăzut al
estrogenilor este cauza apariţiei unei largi
game de simptome neplăcute. Încă din
perioada de pre-menopauză (înainte de
instalarea acesteia), apar adesea tulburări ale
ciclului menstrual (cu frecvenţă scăzută sau,
dimpotrivă, crescută, şi sângerări menstruale
abundente). Totodată, se manifestă şi o serie
de aşa-numite „tulburări neurovegetative”
– bufeuri, transpiraţii, ameţeală, palpitaţii,
diﬁcultăţi la respirat, senzaţie de slăbiciune,
uscăciunea pielii şi mucoaselor.
®
Produsul non-hormonal Mabelle ajută la
menţinerea frumuseţii feminine, a sănătăţii şi
a unei senzaţii de bine general în ciuda tuturor
acestor neplăceri cauzate de menopauză.
®
Mabelle este adecvat pentru toate femeile care
au observat că încep să apară primele semne
ale menopauzei, precum şi pentru acelea care
se aﬂă deja la menopauză.
Ca supliment alimentar, se administrează 1-2
tablete pe zi, luate cu un pahar de apă. Se
recomandă folosirea pe perioade mai lungi,
precum şi un control ginecologic la ﬁecare
şase luni.
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*Lehne G, Haneberg B, Gaustad P, Johansen PW, Preus H, Abrahamsen TG. Oral
administration of a new soluble branched beta-1,3-glucan is well tolerated and can lead
to increased salivary concentrations of immunoglobulin A in healthy volunteers. Clin Exp Immunol. 2006
Jan: 143 (1): 65-9.

Pentru normalizarea
nivelului glicemiei
®

Dialevel este o combinaţie de substanţe active
concepută de profesionişti în domeniul sănătăţii, care
inﬂuenţează pozitiv nivelul de glucide din sânge şi
poate ajuta la normalizarea valorilor glicemiei. În acest
®
sens, Dialevel este util persoanelor ce prezintă creşteri
ale glicemiei. De asemenea, este recomandat persoanelor
supraponderale pentru scăderea greutăţii corporale.
Una din substanţele active de bază este acidul alfa-lipoic,
care are efect protector asupra structurilor nervoase
şi, totodată, are un puternic efect antioxidant. Efectele
acidului alfa-lipoic sunt susţinute de prezenţa în
compoziţia produsului a
extractului de scorţişoară
(Cinnamomum cassia) şi
a cromului legat organic.
Aceste substanţe ajută
la stabilizarea nivelului
glicemiei şi combate
oscilaţiile acestuia.
Ca supliment alimentar,
se administrează 1-2
tablete pe zi, înghiţite cu
o cantitate suﬁcientă de
apă.

doctorul vã recomandã

Cum să procedezi dacă ai probleme

cu căile urinare
Infecţiile urinare sunt foarte răspândite în cadrul populaţiei
– ele ocupă locul al doilea după infecţiile căilor respiratorii.
De ele suferă atât copiii mici, cât şi adolescenţii sau femeile
de toate vârstele. Ca mijloc preventiv al unei boli neplăcute
se recomandă, printre altele, suplimenţii alimentari ce conţin
extract de merişor.
Dr. Libor
Zámečník,
medic-şef
al Clinicii
de Urologie
a Spitalului
Universitar
şi profesor la
Facultatea de
Medicină din
Praga.

C

el mai des întâlnite infecþii sunt
cele ale cãilor urinare inferioare. Ele sunt provocate în primul
rând de bacterii, mai rar de micoplasme,
mucegaiuri sau virusuri. În mai mult de
95% din cazuri, boala este provocatã de
progresia bacteriilor dinspre orificiul
anal spre sfincterul extern al uretrei.
Infecþiile nozocomiale (contactate în spital) apar ca urmare a unor operaþii sau
proceduri diagnostice la nivelul cãilor
urinare.

Pentru femei
La femei, cauza infecþiilor urinare poate fi focarul de infecþie bacterianã din
vagin, dar care nu trebuie neapãrat sã
provoace dificultãþi ginecologice. Flora normalã din vagin care are un pH
scãzut, constituie un mijloc important
de prevenire a colonizãrii mucoasei de
cãtre populaþiile patogene. De aceea,
este important sã atragem atenþia asupra riscului utilizãrii în exces a preparatelor igienice care modificã pH-ul.

Pentru bărbaţi
Se considerã factori de risc ce pot duce
la infecþii urinare la bãrbaþii tineri
urmãtoarele: contactul anal neprotejat,
prepuþul îngustat, imunitatea scãzutã ºi

Prevenire în 6 etape
aport sporit de lichide (cel puţin 2
litri în 24 ore)
urinare cu regularitate
urinare după actul sexual
folosirea prezervativului
în cazul apariţiei manifestărilor
descrise mai jos, consultarea
neîntârziată a doctorului
ca prevenire a infecţiei căilor urinare
inferioare se recomandă suplimenţii
alimentari care conţin extract de
merişor – aceştia sunt o bogată
sursă de vitamine, bioﬂavonoide
şi alte substanţe naturale cu
efect binefăcător asupra sănătăţii
oamenilor; în cazul aparatului urinar,
extractul de merişor împiedică
prinderea bacteriilor de pereţii
uretrei şi ai vezicii urinare şi, astfel,
pot ﬁ prelungite intervalele între
episoadele inﬂamatorii.
contactul vaginal neprotejat cu o femeie ce are un vagin puternic colonizat de
bacterii. La bãrbaãii mai tineri de 50 de
ani apariþia infecþiilor urinare este pusã
în legãturã cu prezenþa unor afecþiuni
neidentificate sau nou apãrute la cãile
urinare. De aceea, este important ca
bãrbaþii tineri ºi cei de vârstã mijlocie
sã fie bine controlaþi, luând în considerare orice obstacol ivit în cãile urinare – tumoare sau piatrã.
Adesea, mai ales la bãrbaþii tineri,
infecþiile sunt provocate de chlamidii, micoplasme ºi ureaplasme. La
bãrbaþi, acestea se pot desfãºura fãrã

manifestãri, dar la femei pot fi cauza
inflamaþiilor des întâlnite. Mai puþin
frecvente sunt infecþiile provenite prin
circulaþia sanguinã, de la focarele de
infecþie aflate în alte locuri în organism.

Ajutor rapid
Pacientul ar trebui sã sporeascã aportul de lichide, eventual sã foloseascã
medicamente împotriva durerilor (antiinflamatorii) ºi sã consulte neîntârziat
doctorul, care va preleva urinã pentru
testele bacteriologice. Încã din aceastã
fazã, doctorul introduce în general o
largã scalã de antibiotice. Tratamentul poate fi ulterior schimbat, în urma
rezultatelor testelor bacteriologice.
Dacã este vorba de o inflamaþie fãrã
complicaþii a cãilor urinare inferioare,
dupã începerea tratamentului starea
se amelioreazã rapid ºi se ajunge la
însãnãtoºirea completã a pacientului.

Manifestări ale bolii
necesitatea de a urina des
senzaţia de arsură (mai ales la
sfârşitul urinării)
dureri în zona vezicii urinare
de multe ori, apariţia sângelui în
urină
uneori febră şi oboseală generală

Urinal
Preparatul conţine substanţa activă NutriCranTM , suc concentrat şi uscat din
merişor, a cărui eﬁcienţă şi siguranţă este conﬁrmată şi de recentul studiu al
unui grup de specialişti de la Facultatea de Medicină a Universităţii din Olomouc.
NutriCranTM ajută la scăderea aderenţei bacteriilor de pereţii tractului urinar, în
special a Escherichia coli, şi apoi ajută la eliminarea prin urină a acestor bacterii
din organism. Datorită compoziţiei pe bază naturală, Urinal nu are efecte secundare
nici în caz de administrare îndelungată. Este adecvat şi în cazuri de incontinenţă
urinară, pentru că ajută la încetinirea descompunerii urinei pierdute, împiedicând
astfel apariţia mirosului. Administrare: pentru întreţinerea sănătăţii căilor urinare,
1-2 capsule zilnic; în caz de afecţiuni urinare acute, până la 6 capsule pe zi.
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lecturã pentru mãmici
Nutrienţii non-calorici (micronutrienţii)
sunt componente esenţiale ale dietei
care nu sunt metabolizate (omul nu
le poate sintetiza pe măsura nevoilor
sale şi le primeşte din alimente). Ei sunt
necesari pentru desfăşurarea normală
a proceselor metabolice generatoare
de energie şi a celor anabolice, ﬁind
consideraţi catalizatori naturali, alături de
enzime şi hormoni. Aceşti nutrienţi sunt
vitaminele, mineralele majore (electroliţii) şi
oligoelementele.

Importanţa vitaminelor şi
mineralelor pentru
Prof. Dr. Florea
Iordachescu,
UMF “Carol Davila”,
Bucureşti
Ş ef Clinică Pediatrie,
S.C.U.C. “M.S.Curie”

creşterea şi
dezvoltarea copiilor
O

VITAMINELE

Vitaminele sunt compuºi organici care
sunt necesari în cantitãþi mici (de ordinul miligramelor sau microgramelor)
în diferite procese metabolice celulare
ºi sunt importante pentru menþinerea
stãrii de sãnãtate ºi pentru creºterea
normalã a organismului. Vitaminele
sunt clasificate în douã categorii mari:
liposolubile (vitaminele A, D, E, K) ºi hidrosolubile (vitaminele din grupurile B
ºi C).
Vitaminele liposolubile – sunt cele care
nu se dizolvã în apã ºi pe care le gãseºti
în alimentele grase.
Vitamina A (Retinol) derivã din
pigmenþii naturali denumiþi carotenoizi (provitamina A). Vitamina A este
esenþialã pentru creºterea ºi integritatea funcþionala a celulelor epiteliale,
pentru vederea normalã, pentru sinteza glicoproteinelor ºi diferenþierea
celularã.
Vitamina D (Calciferol) este reprezentatã, de fapt, de doi compuºi steroidici, vitamina D2 (ergocalciferol) ºi
vitamina D3 (colecalciferol), care sunt
consideraþi prohormoni. Se formeazã
din provitamine prin acþiunea razelor
ultraviolete la nivelul pielii. Vitamina D
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este esenþialã pentru formarea oaselor
ºi reglarea metabolismului fosfo-calcic.
|n general, alimentele sunt sãrace în
vitamina D ºi, de aceea, este necesarã
suplimentarea cu vitaminã D, mai ales
în perioadele de creºtere rapidã (primii
ani de viaþã ºi la pubertate).
Vitamina E include un grup de compuºi
denumiþi tocoferoli ºi tocotrienoli.
Funcþia majorã a vitaminei E este aceea

de antioxidant, ea are rol protector/
stabilizator pentru membranele celulare din întreg corpul, inclusiv pentru membrana eritrocitelor (globulelor
roºii ale sângelui). În plus, vitamina E
ajutã la prevenirea aterosclerozei ºi
acþioneazã ca imunomodulator.
Vitaminele hidrosolubile
Grupul vitaminelor B. Vitaminele B

Minimarţieni Imunactiv
Minimarţienii Imunactiv sunt un complex de
multivitamine şi multiminerale pentru copii,
sub forma unor ﬁgurine de marţieni şi cu
un gust excelent. Ei ne ajută să le asigurăm
copiilor aportul potrivit de vitamine, minerale,
oligoelemente şi alte substanţe binefăcătoare,
care sunt atât de necesare pentru o corectă
creştere şi dezvoltare a copilului. Fiecare
tabletă de Minimarţieni conţine vitaminele
necesare: A, D, E, vitaminele grupei B,
vitamina C naturală şi bioﬂ avonoidele obţinute
din măceşe, o scală largă de minerale, ceea
ce ajută asigurarea unei dezvoltări sănătoase
a tuturor ţesuturilor şi organelor copilului.
Suplimentar, produsul conţine un complex
unic ImunactivTM care este de un mare ajutor
în stimularea activităţii sistemului imunitar
al copiilor. Minimarţienii mai conţin şi xylitol,
care oferă tabletelor un gust răcoritor şi
delicat. Un alt efect important al xylitol-ului
este acela de menţinere a sănătăţii dinţilor şi
gingiilor. Se administrează câte 1 tabletă pe zi,
care se suge ca o bomboană.

Lecturã pentru mãmici

Ursuleţi
Aceste delicioase tablete conţin extract de
Echinaceae purpurea şi se prezintă sub forma
unor ursuleţi koala, cu aromă de coacăze
negre. Echinaceae este o plantă sălbatică,
originară din America de Nord, pe care indienii
o folosesc de sute de ani ca remediu natural
în tratamentul infecţiilor şi pentru vindecarea
mai rapidă a bolilor. S-a demonstrat că
Echinaceae întăreşte sistemul imun, în special
la copii, dar poate ﬁ folosit şi de către adulţi.
Ca supliment alimentar, se recomandă câte
1 tabletă zilnic, în cure de 4 săptămâni, cu
pauze de 1 lună între cure. Este recomandată
folosirea în tot sezonul rece pentru a preveni
îmbolnăvirile respiratorii (gripe, răceli).

sunt esenþiale pentru metabolismul
macronutrienþilor (lipide, proteine,
hidraþii de carbon sau glucide, care constituie substratul energetic/substanþele
calorice), pentru buna funcþionare a
sistemului nervos, a celui cardiovascular, precum ºi pentru formarea celulelor din sânge. Datã fiind implicarea
lor în metabolismul macronutrienþilor,
necesarul de vitamine B este legat de
aportul caloric total.
Vitamina C (Acidul ascorbic) este un
agent reducãtor puternic, care contribuie la formarea substanþei intercelulare din pereþii vaselor capilare, a colagenului ºi a tesutului osos; este implicatã
în oxidarea celularã. Vitamina C este
necesarã pentru creºterea ºi maturarea
normalã a celulelor. Alãturi de vitamina E ºi beta-caroten (precursorul dietetic al vitaminei A), vitamina C este un
antioxidant care poate avea un rol în
susþinerea nutriþionalã a bolnavilor în
stare gravã (<în stres catabolic>).
O

MINERALELE MAJORE

Calciul,
fosforul
si
magneziul
participã la multe dintre cele mai
importante funcþii ale corpului, fiind
esenþiale pentru creºtere ºi dezvoltare,
îndeosebi la sugar ºi copilul preºcolar,
dar ºi în alte perioade ale vieþii
(preadolescenþã, adolescenþã/pubertate). Aceste elemente joacã un rol proeminent în procesele energetice ºi transportul unor substanþe, fiind implicate în
multe reacþii biochimice moleculare. |n
plus, calciul ºi fosforul constituie prin-

Bronţişori

cipalele componente ale scheletului.
Magneziul este un constituent celular
cu rol catalizator pentru multe funcþii
metabolice ºi sisteme de transmisie
celularã. În concluzie, aceste elemente
reprezintã nutrienþi esenþiali pentru
procesele vieþii ºi formarea scheletului
mineral.
O

Cine poate beneficia de suplimentarea cu aceste preparate? Copiii cu
urmãtoarele riscuri nutriþionale:
O malabsorbþie intestinalã ºi boli hepatice;
O mediu social defavorizat (copii privenind din familii sãrace, neglijaþi de
pãrinþi);
O perioadã de convalescenþã dupã boli
acute severe, debilitante/anergizante;
O anorexie, apetit capricios sau o dietã
inadecvatã/dezechilibratã;
O boli
cronice (fibrozã chisticã, boli
inflamatorii intestinale, boli hepatice,
boli renale/copii la dializã cronicã);
O regimuri alimentare pentru obezitate.

OLIGOELEMENTELE

Existã peste 23 de elemente cunoscute necesare în cantitãþi infime pentru desfãºurarea normalã a proceselor metabolice. Un element mineral
este considerat oligoelement când el
reprezintã mai puþin de 0,01% din greutatea totalã a corpului.
Oligoelementele sunt
importante
pentru sãnãtate, creºtere ºi dezvoltare, mai ales în perioadele de creºtere
rapidã. Se apreciazã cã 13 oligoelemente sunt importante din punct de vedere
nutriþional. În ordinea importanþei pentru copii, acestea sunt: fierul, zincul,
cuprul, fluorul, iodul, seleniul, magneziul, cromul, cobaltul, molibdenul,
nichelul, siliciul ºi vanadiul.

Produsul conţine tablete cu 100 mg
vitamina C, ce au formă de dinozauri
şi o aromă plăcută de fructe.
Organismul uman, spre deosebire
de majoritatea vieţuitoarelor, nu
este înzestrat cu capacitatea de a
produce vitamina C şi, de aceea,
se limitează la procurarea acesteia
din alimente. Vitamina C are rol
în producerea tuturor structurilor
celulare, este un foarte important
antioxidant natural, creşte tonusul
vaselor de sânge şi creşte rezistenţa
imună a organismului la infecţii.
Un aport crescut de vitamina C este
necesar mai ales la copiii bolnavi, la
cei aﬂaţi în convalescenţă, în cazul
expunerii la eforturi ﬁ zice şi psihice
şi la copiii care trăiesc în mediu
poluat. Se administrează câte 1
tabletă zilnic.

O

SUPLIMENTAREA CU
PREPARATE MULTIVITAMINICE ŞI
MINERALE LA COPIL
Produsele cu vitamine ºi minerale pentru sugari ºi copii se gãsesc pe piaþã în
urmãtoarele formule:
O Preparate
lichide (soluþii/picãturi,
siropuri) pentru sugari ºi copii mici;
O Tablete masticabile, pentru copii mai
mari (peste un an).
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ecouri

Mi-a ajutat

ArtroStop RAPID

Otakar Kainrath este un bărbat cu înfăţişare
sportivă, având drept hobby turismul şi fotograﬁatul.
După un accident avut la picior, pe lângă tratamentul
corect şi reabilitarea efectuată cu conştiinciozitate,
convalescenţa i-a fost scurtată şi de suplimentul
alimentar ArtroStop RAPID.

M

i-a plãcut întotdeauna sã fac
sport ºi sã merg în excursii. Împreunã cu soþia mea
am parcurs lungi trasee, mai ales
prin munþi, uneori chiar ºi iarna. Pe
bicicletã ne plãcea mai ales în munþii
Sumava, iar dupã revoluþie, când s-au
deschis graniþele, am îndrãgit Austria.
De exemplu, am parcurs aproape 260
de km într-o sãptãmânã prin împrejurimile oraºului Salzburg ºi încã vreo 40
de km pe jos. Acum trei ani, am fost cu
soþia mea în cea mai frumoasã excursie, în Dolomiþii italieni. Atunci încã
nu ºtiam cã este ultimul nostru concediu împreunã. La scurt timp dupã asta,
soþia s-a îmbolnãvit grav ºi dupã un an
a murit. În casa goalã mã simþeam de
parcã toate cãdeau pe mine, mereu îmi
ziceam: trebuie sã umbli, sã um-bli...
Aºa cã îmi alcãtuiam trasee cu ajutorul
hãrþii ºi apoi mã duceam sã le cercetez. În acelaºi timp, am început sã mã
dedic celuilalt hobby – fotografiatul.
Poate cã datoritã sportului ºi miºcãrii
neîncetate, nu am avut niciodatã probleme mai grave de sãnãtate ºi mereu
mã miram câte dintre cunoºtinþele mele
au avut accidente neplãcute. Numai cã
acum doi ani a venit ºi rândul meu...
Într-o dupã-amiazã de ianuarie, mi-am
planificat o excursie în valea Drahanské. Când am ajuns acolo, am constatat cã drumul este complet îngheþat.
Bineînþeles cã trebuia sã mã întorc, dar
era timp frumos, soarele strãlucea, aºa
cã mi-am zis sã încerc. Drumul era însã
din ce în ce mai prost. Deºi eram atent, la
un moment dat piciorul stâng mi-a alunecat, l-a lovit pe cel drept ºi m-am trezit pe jos. În timpul cãderii mi-am zãrit
piciorul stâng ºi l-am auzit trosnind.

Se însera, în preajmã
nici un suflet de om,
afarã minus zece grade.
Am încercat sã mã scol
ºi sã merg. Cu multã
greutate am reuºit. Aºa
am parcurs un km ºi
jumãtate, pânã când am reuºit
sã cer ajutor prin telefonul mobil.
La spital au constatat cã am o fracturã
dublã de gleznã. La început nu puteam
decât sã stau culcat, apoi am început sã
stau în ºezut, iar de mers de-abia mai
târziu ºi doar cu cârjã. La un moment
dat, un cunoscut care avusese un
accident asemãnãtor, mi-a recomandat preparatul ArtroStop RAPID. Când
l-am auzit povestind cum îl ajutase ºi
cum îi grãbise procesul de refacere de
dupã accident, l-am rugat sã-mi facã ºi
mie rost de el. Am început sã iau zilnic câte 3 tablete ºi dupã scurt timp am
avut senzaþia cã glezna este mai puþin
dureroasã ºi începe sã fie mai mobilã.
Am luat cu conºtiinciozitate trei cutii,
mi-am petrecut mult timp la reabilitare ºi rezultatul nu a întârziat sã aparã.
Exact la zece luni, am ajuns pe picioarele mele ºi fãrã dureri la „locul faptei”, în
râpa Drahanské.
Am
parcurs-o
în întregime, de
data asta întro frumoasã zi
de toamnã. De
atunci, nu uit de
ArtroStop RAPID
ºi þin cu regularitate cure preventive de douã ori
pe an.

ArtroStop
RAPID
ArtroStop RAPID conţine 3 principale
substanţe active pentru o îngrijire complexă
a articulaţiilor. Este vorba de glucozamină,
de condroitină şi de Boswellin (extract
standardizat din Boswellia serrata). Fiecare
dintre aceste substanţe acţionează printrun alt mecanism, sprijinindu-şi reciproc
efectele. Glucozamina este o substanţă de
bază din constituţia cartilajului, ajutând
la protecţia şi regenerarea cartilajului
articulaţiilor. Condroitina îmbunătăţeşte
funcţionalitatea şi mobilitatea articulaţiilor
şi acţionează împotriva durerilor.
Într-o primă etapă, Boswellin contribuie
rapid şi eﬁcient la scăderea intensităţii
şi duratei durerilor asociate diverselor
afecţiuni articulare. Ulterior, ameliorarea
simptomatologiei este susţinută de
glucozamină şi condroitină, componente
esenţiale ale structurii cartilajelor articulare,
ce contribuie la regenerarea şi consolidarea
acestora.
La o administrare regulată aceste substanţe
se absorb bine şi
inﬂuenţează pozitiv starea
articulaţiilor întregului
corp. ArtroStop RAPID
ar trebui să ﬁe folosit
în primul rând de către
persoanele de vârstă
medie şi înaintată, de
cei care depun o muncă
ﬁzică grea, de sportivi,
obezi şi persoane cu
afecţiuni congenitale
ale articulaţiilor. Se
administrează câte 1
tabletă de 3 ori pe zi, după
masă.
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Nature's Bounty

Nature's Bounty
Echinacea

Gentle Iron

Echinacea este o plantă originară din
America de Nord şi este folosită de
secole de amerindieni ca un suport
important al capacităţii de apărare
imună a organismului, pentru
prevenirea îmbolnăvirilor diverse.
Produsul Echinacea este realizat de
Nature’s Bounty din extractul natural
original de Echinacea pururea.
Rădăcinile şi frunzele acestei plante
conţin un ulei volatil constituit în
special din enzime şi un glicozid
(echinacozid), care îi conferă
plantei importante efecte
imunostimulante. Deoarece
inﬂuenţa imunostimulantă a
extractului de Echinacea nu
afectează activitatea limfocitelor
„cu memorie”, administrarea
frecventă şi de lungă durată nu
prezintă efectele secundare ale
celorlalte imunostimulante.
Ca supliment alimentar, se
administrează câte 3 tablete
pe zi, preferabil câte una după
ﬁ ecare masă.

Este o foarte importantă sursă de ﬁ er
(sub formă de bi-glicinat feros) care,
în conformitate cu cele mai recente
studii ştiinţiﬁce, are cea mai înaltă
biodisponibilitate în organismul uman.
Spre deosebire de alte produse pe
bază de ﬁ er, bi-glicinatul feros conţine
ﬁ er inclus într-un compus organic,
prelucrat în vederea unei asimilări
rapide şi lipsite de efecte adverse (nu
produce constipaţie, este uşor suportat
chiar şi de organismele sensibile şi
nu neutralizează vitamina E – cum se
întâmplă în cazul administrării de sulfat
feros).

M

isiunea Nature’s Bounty:
„Sã oferim consumatorilor
noºtri suplimente alimentare de cea mai înaltã calitate, la
cel mai accesibil preþ”.

Vitamine pentru păr
Produsul Vitamine pentru păr conţine o gamă foarte bogată de vitamine:
vitamina B12 (ciancobalamină), vitamina PP (niacină), colină, inozitol,
pantotenat de calciu (vitamina B5), acid paraaminobenzoic (PABA), elemente
ce oferă părului volum, strălucire şi vitalitate. Pe lângă aceste efecte, niacina
(vitamina PP) intervine şi în sinteza hormonilor sexuali
ce contracarează apariţia alopeciei şi reduc căderea
părului. De asemenea, acidul folic, acidul pantotenic şi
acidul paraaminobenzoic accelerează creşterea ﬁrului
de păr, ajută la menţinerea culorii naturale a părului şi
împiedică apariţia mătreţei.
Formula produsului Vitamine pentru păr include şi
o serie de minerale (ﬁ er, iod, zinc, cupru, mangan)
necesare în creşterea rezistenţei, supleţei şi prospeţimii
ﬁrului de păr. De asemenea, drojdia de bere conţinută în
produs reprezintă una din cele mai bogate surse de ﬁ er
organic, foarte uşor absorbit şi utilizat în organismul
uman.
Doza zilnică este de 1 tabletă, preferabil în timpul mesei.
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Pe lângă ﬁ er, Gentle Iron conţine şi
acid folic şi vitamina B12, extrem de
importante în prevenirea anemiilor
megaloblastice. Adaosul de vitamina C
în formula produsului creşte absorbţia
ﬁ erului şi este esenţial pentru sinteza
hemoglobinei.
Administrat la persoanele anemice sau
la cele ce prezintă risc de a dezvolta
o anemie (vârstnici, femei active
endocrinologic, vegetarieni, pacienţi
cu infecţii parazitare intestinale etc.),
Gentle Iron oferă
o modalitate
complexă de
combatere
a apariţiei
şi agravării
anemiilor de
diverse etiologii.
Se administrează
câte 1 capsulă
zilnic, preferabil
în timpul mesei.

farmaciile clubului

ASTĂZI, CLUBUL SĂNĂTĂŢII
WALMARK NUMĂRĂ PESTE
100.000 DE MEMBRI ÎN
ROMÂNIA. PREOCUPAREA
NOASTRĂ ESTE CA FIECARE
MEMBRU
SĂ
POATĂ
BENEFICIA DE REDUCERE
LA ACHIZIŢIONAREA PRODUSELOR WALMARK PRIN
INTERMEDIUL FARMACIILOR
PARTENERE ALE CLUBULUI
DIN ÎNTREAGA ŢARĂ. LISTA
COMPLETĂ A FARMACIILOR
PARTENERE O GĂSITI LA
PAGINA 26.

Foto: Farmacist specialist Cornelia Savu

Farmacia

Helpfarm
În acest număr al revistei vă prezentăm farmacia Helpfarm din Bucureşti.
Farmacia Helpfarm se aﬂă pe strada Drumul Taberei 98.

D

e cât timp sunteţi în programul “Clubul Sănătăţii Walmark”?

Suntem în programul “Clubul Sănătăţii
Walmark” încă de la înfiinţarea lui. Ideea
ca fiecare membru să beneficieze de
reducere la achiziţionarea produselor
Walmark este foarte bună.

Cum apreciaţi această colaborare?
Este o colaborare bună.

Cum sunt percepute produsele
Walmark de către clienţii farmaciei?
Clienţii farmaciei au o încredere crescută

în produsele firmei Walmark întrucat este
demult pe piaţa românească şi au auzit
sau încercat unul dintre acestea.Gama de
produse e îmbunătăţită periodic pentru
satisfacerea cât mai multor probleme de
sănătate.

Ce produse Walmark sunt cel mai
des solicitate de către clienţii
farmaciei?
Printre produsele Walmark cel mai des
solicitate de clienţii farmaciei noastre
se numără: Artrostop Rapid, Ginko Prim,
Memo Plus, Varixinal, Coenzima Q10
10mg şi 30mg, Lecitina şi în perioada de
iarnă Ursuleţi.

Care sunt produsele Walmark în
care Dumneavoastră aveţi cea mai
mare încredere?
Personal recomand cu încredere produsele Spectrum Imunactiv, Viaderm,
Selezin ACE pe care le-am şi folosit.

Vă mulţumim pentru interviu şi vă
dorim clienţi cât mai mulţumiţi !
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bucãtãria sãnãtoasã

Reţete
pentru

voi

600 ml lapte

Prunele sunt bogate în potasiu, calciu, magneziu şi
fosfor, şi conţin provitamina A şi vitaminele B şi E.
Reţetele prezentate sunt luate din cartea de bucate
scrisă de Lenka Požárová „Ce-ar ﬁ să luăm... spanac !”

Porţionarea cu
linguriţa ca 400 g prune
în Valahia proaspete, le

Pont

scoateţi sâmburii
Mod de preparare:
Se taie prunele în
40 g unt
sferturi, se prăjesc în
2 linguriţe de
untul încins amestecând zahăr aromat cu
continuu cam 3 minute. scorţişoară
Se adaugă zahărul, se 2 linguriţe de
lasă să se topească,
ţuică
apoi se ia tava de pe
foc. Se adaugă ţuica. Se pun în castronele
şi se servesc ﬁerbinţi.

180 g griş

Felii cu ton

Mod de preparare:
Se pune grişul în lapte rece, se pune la
încălzit şi se amestecă continuu până
1 conservă de ton
se îngroaşă compoziţia. Se ia de pe foc.
în ulei
Ungeţi cu grăsime o formă rezistentă
2 ouă
la copt şi puneţi prunele pe fundul
sare
ei. Amestecaţi ouăle în grişul călduţ,
grăsime de uns
tava
amestecaţi uşor bucăţele de ton, săraţi
ceapă şi pătrunjel
(nu uitaţi că tonul este deja sărat). Puneţi
pentru ornat
amestecul peste prune. Se coace cam 40
de minute, într-un cuptor încins în prealabil la 200ºC (în cele cu
aer cald la 180ºC), până devine aurie. Se lasă să se răcească şi
se serveşte ornată cu ceapă tăiată inele şi pătrunjel tocat.
150 g prune
uscate

Pont

Feliile sunt
excelente şi reci.

Puteţi să decoraţi castronelele cu brânză de vaci rasă.
8 prune mari,
dulci
180 g brânză
fermentată
80 g telemea
20 g alune de
pădure
1 linguriţă
rozmarin
proaspăt

Grămăjoare pline de
taine, la grill
Mod de preparare:
Se sfărâmă telemeaua cu furculiţa, se amestecă cu
brânza fermentată şi rozmarinul tocat mărunt. Se
taie prunele pe din două, se pune o alună în ﬁecare
jumătate şi apoi se acoperă cu amestecul de brânză.
Se pun într-o tavă de copt,
care se pune la grill cam 15
minute la temperatura de
200ºC.

Serviţi ca
antreu sau ca
garnitură la friptură.

Pont

Clarinol™
Produsul Clarinol reprezintă o sursă unică de acid linoleic conjugat (CLA) şi
prezintă câteva avantaje suplimentare faţă de preparatele obişnuite destinate
slăbitului. In primul rând, ajută în mod vizibil la distrugerea grăsimilor corporale,
fără să se producă o scădere a masei musculare şi, în acelaşi timp, acţionează
favorabil împotriva viitoarelor depuneri de grăsime. Inﬂuenţează favorabil
metabolismul, de aceea ajută la arderea grăsimilor şi în timpul somnului. Se iau
câte 1-3 capsule zilnic, în timpul meselor sau după masă.
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integrama Walmark

Integrama cu premii

Imunactiv

TM

Câştigătorii intergamei din numărul trecut al revistei Clubul Sănătăţii Walmark vor ﬁ anunţaţi pe www.csw.
ro începând cu data de 18.09.2007.

Nume: .............................................Prenume..........................................Nr. card............................
Telefon.................................Strada:....................................................................Nr...........Bloc:........
Scara:.....Ap.......Sector/Judeţ....................................Localitate..........................................................
Rezolvare:
Dezlegaţi integrama, completaţi talonul cu răspunsul corect şi datele personale, decupaţi talonul şi trimiteţi-l într-un plic pe adresa Walmark România SRL.
OP. 4 CP. 11 Bucureşti, menţionând pe plic "Integrama Clubul Sănătăţii Walmark". Data limită de trimitere a plicurilor este 30.11.2007. La tragerea la sorţi
din data de 15.12.2007, se vor extrage 20 de câştigători, premiile constând în câte o cutie din produsul "Imunactiv" cu 30 de tablete. Regulamentul complet
îl puteţi găsi pe site-ul www.csw.ro.
Nota: Completând formularul de înscriere sunteţi de acord ca datele Dumneavoastră să ﬁe prelucrate, procesate şi stocate de către Walmark România S.R.L., în scopul trimiterii ocazionale de corespondenţă şi trimitere de email. Walmark
România a obţinut drepturile de a colecta, procesa, păstra, distribui informaţii cu caracter personal şi de a furniza bunuri şi servicii prin intermediul vânzărilor directe având nr. de notiﬁcare 1384 respectiv 2347, inregistrate la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal conform legii 677/2001. Conform aceleaşi legi vă este recunoscut dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie asupra datelor. Detalierea acestor drepturi se găseste
pe site-ul www.csw.ro. Totodată,completând formularul de înscriere vă daţi acordul ca datele Dumneavoastra să ﬁe transferate în republica Ceha la Walmark a.s. (societatea mama) în scopul menţionat mai sus, deoarece acolo se aﬂă
serverul central unde se stochează informaţiile. Puteţi interveni asupra datelor direct pe siteul www.csw.ro, prin poştă pe adresa Walmark România, OP. 4, CP. 11, Bucureşti, sector 3, sau telefonic la numărul 0 800 800 279; Puteţi consulta
regulamentele campaniilor promoţionale şi concursurilor pe site-ul www.csw.ro sau la sediul societatii S.C. Walmark Romania S.R.L.
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cardul walmark

Cardul Walmark.
Unde se poate folosi?
10% reducere şi consultaţii gratuite în cadrul reţelei de cabinete stomatologice Dentex- Flex:
Piaţa Romană 9, Bucureşti; Ştirbei Vodã 4, Bucureşti; Lizeanu 20, Bucureşti;
5% reducere şi prioritate la programări la Cabinetul medical pentru copii - Fundaţia Cultural Umanitară "Dan Marţian", Bd. Dacia nr. 55, Bucureşti
5% - 8% reducere la încheierea unei asigurări prin Capital & Alliance Insurance. Reducerea va ﬁ convertită în Walmark Lei
10% reducere la seviciile oferite de Dacia Medical Center, 021-317.90.85
10% reducere la produsele ﬁ rmei IMEG, 0264-40.64.04, www.ezidri.ro
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cardul walmark
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CUM SÃ PARTICIPI LA PROGRAMUL DE FIDELITATE AL
CLUBULUI SÃNÃTÃÞII WALMARK
Cum să aﬂ aţi numărul de Walmark LEI din contul Dvs.)
Starea actuală a contului
Dumneavoastră de Walmark
LEI o puteţi aﬂa după ce vă
autentiﬁcaţi cu numărul de
card şi parola pe pagina de
internet www.csw.ro

Cum să aﬂaţi valoarea ﬁ ecărui cod de bare?
Valorea aferentă ﬁecărui cod de bare a unui produs o aﬂaţi în
penultima pagină a revistei noastre sau pe pagina noastră de
internet a Clubului Sănătăţii Walmark la adresa www.csw.ro.

Cine poate participa?
Programul de ﬁdelitate este
destinat
doar
membrilor
Clubului Sănătăţii Walmark!

Cum să trimiteţi codurile de bare?
Lipiţi codurile de bare pe o foaie de hârtie, calculaţi-le valoarea
şi speciﬁcaţi ce produs doriţi să primiţi în schimbul Walmark
LEI-lor. Nu uitaţi să menţionaţi numărul Dumneavoastră de
card. În cazul în care nu doriţi să comandaţi niciun produs,
Walmark LEII se vor adăuga în contul Dumneavoastră urmând
să îi folosiţi ulterior.

Obs. Comanda în baza Leilor
Walmark trebuie să depăşească
valoarea de 20 Wlei.

PE SCURT:

Principiul obţinerii Walmark LEI (WLei)
Toate produsele cumpărate în farmacii sau comandate prin
intermediul Clubului Sănătăţii cu plata ramburs au pe etichetă
sau pe cutie un cod de bare. LEII Walmark pot ﬁ obţinuţi
prin trimiterea codurilor de bare de la produsele Walmark la
adresa Walmark România OP. 4 CP. 11 Bucureşti. În baza
Wlei-lor astfel obţinuţi, puteţi comanda produse gratuit.

Dezlipiþi codurile de
bare de pe produse.

Lipiþi aceste coduri
de bare pe o foaie de
hârtie.

Adunaþi valoarea în Walmark LEI a
fiecãrui cod de bare ºi treceþi suma
totalã de Walmark LEI. Menþionaþi
ce produs doriþi sã primiþi în
schimbul Walmark LEI-lor.

Expediaþi hârtia cu
Walmark LEII întrun plic pe adresa:

Walmark România
OP. 4 CP. 11, Bucureºti.

MAI MULTE INFORMAÞII DESPRE PROGRAMUL NOSTRU DE FIDELITATE AFLAÞI PE PAGINA DE INTERNET www.csw.ro

H

NU VÃ DESCURCAÞI ? AVEÞI NEVOIE DE SFATURI ?

Dacã da, citiþi rãspunsurile la cele mai dese întrebãri primite din partea Dvs.:

Tabelul cu valoarea în Walmark LEI a codurilor de bare poate
ﬁ găsit pe pagina de internet www.csw.ro şi în această revistă
la penultima pagină.
Puteţi trimite coduri de bare şi fără a comanda
produse, punctele în Walmark LEI ﬁind adăugate în contul
Dumneavoastră.
Contul actual de Walmark LEI îl puteţi aﬂa pe pagina de
internet www.csw.ro sau sunând gratuit la numărul de
telefon 0 800 800 CSW (0 800 800 279) sau 021/212.36.90.
Membrii înregistraţi au acces la paginile personale de internet
prin menţionarea numărului de membru şi a parolei personale.
Nu trebuie să faceţi o nouă înregistrare. În cazul în care aveţi
probleme cu înregistrarea, adresaţi-vă la linia gratuită 0 800
800 CSW (0 800 800 279) sau 021/212.36.90.
Codurile de bare de la produsele Nature's Bounty şi Altermed
nu intră în programul de ﬁdelitate.
De ce nu calculăm automat bonusul la comenzile directe?
Cauza nu este faptul că nu am putea calcula punctele Dvs. de
la produsele comandate, ci faptul că la concurs participă nu
numai produsele comandate direct la noi, ci şi cele cumpărate
din farmacii. În acest caz, trimiterea codurilor de bare
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constituie singura dovadă obiectivă a cumpărării produsului.
Suntem convinşi că acest mod puţin mai complicat de obţinere a
bonusurilor nu vă va împiedica să beneﬁciaţi de această ofertă.
Aveţi deja decupat codul de bare şi nu-i cunoaşteţi valoarea ?
Puteţi veriﬁca valoarea lui pe pagina de internet www.csw.ro/
produkty.asp. Prin tastarea ultimelor patru cifre sau a întregului
cod de treisprezece cifre (EAN) veţi aﬂa cărui produs îi aparţine
acel cod şi ce valoare are în Walmark LEI.

Cadouri pentru Dumneavoastrã

Puteţi primi în cadrul programului nostru de ﬁdelitate
nu doar produse gratuit ci şi cadouri la alegerea
Dumneavoastră. Trimiteţi pe adresa noastră: Walmark
România OP.4 CP.11 Bucureşti codurile de bare ale
produselor Walmark de valoarea unui cadou, iar noi vi-l
trimitem în cel mai scurt timp gratuit prin poştă.

Aceste originale daruri le puteţi obţine doar prin intermediul programului nostru de ﬁdelitate.
Suntem convinşi că vă vor face plăcere.

Trusã manichiurã

Martafon pt. copii

30 WLei

15 WLei

Ceas de perete

Minimixer

30 WLei

15 WLei

Miniradio FM

Lampã birou

25 WLei

CD Holder

30 WLei

Umbrelã

30 WLei

50 WLei

INFORMAŢII LEGALE CLUBUL SĂNĂTĂŢII WALMARK
Walmark România SRL prelucrează date cu caracter personal, furnizate de dvs. pe situl www.csw.ro sau prin adeziunile scrise în scopuri de reclama, marketing, publicitate, vânzări directe
la distanţă ale produselor Walmark. Pe viitor aceste date (nume, prenume, sex, data şi locul naşterii, semnătura, telefon/fax, adresa, adresa de email) ne permit să vă ţinem la curent cu
activitatea noastră.
Conform legii 677/2001 beneﬁ ciaţi de dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea
acestora. Pentru executarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Walmark România SRL cu sediul în Bucureşti Str. Fecioarei nr.7 sector 2
sau puteţi interveni asupra datelor direct pe site-ul www.csw.ro.
De asemenea puteţi consulta regulamentele campaniilor promoţionale şi concursurilor pe acelaşi site www.csw.ro precum şi la sediul societăţii Walmark România SRL. Totodată vă este
recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele Dvs. vor ﬁ transferate în Cehia în scop de siguranţă.
Walmark România SRL a primit de la A.N.S.C.P.D.C.P. numerele de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, respectiv 1384 şi 2347.
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horoscop
Berbec
21. 3. – 20. 4.
In suﬂetul său,
Berbecul este
un cavaler
neînfricat. El
se bazează pe
puterea muşchilor,
pe curtoazie şi
intelectul strălucitor.
Fiecare insucces îl deprimă, lucru
care la acest semn de foc se
manifestă prin iritare şi scurtarea
acţiunilor. Unii Berbeci sunt atât
de insuportabil de energici, încât
omul oboseşte numai privindu-i.
Energia dinamică este una dintre
caracteristicile lor cele mai vizibile.
Ei au întotdeauna mai multe „oale
pe foc” deodată şi mereu se grăbesc
undeva. Pe scurt, Berbecii au nevoie
permanent de clocotul vieţii, altfel se
plictisesc groaznic.
Toamna vă aduce încheierea tuturor
sarcinilor pe care le-aţi început nu
demult. Aveţi o şansă excepţională
de a ﬁ voi înşivă. Chiar dacă nu este
întru totul stilul Dvs., Berbecilor
încercaţi să nu vă culcaţi pe lauri şi
întrebaţi-vă zilnic: „cine sunt, încotro
mă îndrept şi cu ce preţ...”

Leu
24. 7. – 23. 8.
Leul este învăluit
în carismă şi
întotdeauna
atrage atenţia.
Pentru el, lumea
este un fel de
scenă pe care
interpretează
poveşti despre viaţa lui. Are nevoie
de un public larg şi dacă nu culege
suﬁ ciente aplauze, suferă. Trăieşte,
într-un mod propriu, o viaţă colorată
şi dinamică. Leul este un semn
individual şi puternic, care nu poate
ﬁ neglijat niciodată. Este plin de
creativitate şi idei. Trăsăturile sale
de penel sunt libere şi puternice.
Problema apare atunci când nu este
cineva care să spele penelul şi să
cureţe paleta, pentru că Leul în mod
sigur nu o va face. În toamnă, Leii vor
putea pleca în concediu. In orice caz,
vă recomandăm o regenerare ﬁzică
şi psihică. Alintaţi-vă şi bucuraţi-vă
de tihna binemeritată – foarte repede
îşi vor face din nou apariţia obligaţiile
şi chitanţele. Munca grea vă va
aduce însă mulţumire şi câştiguri
însemnate.

Săgetător
23. 11. – 21. 12.
Pentru Săgetător,
totul în viaţă
trebuie să aibă
sens şi un scop.
Are planuri mari
în minte şi rutina-l
omoară. Are
nevoie de un viitor
deschis şi de un aport regulat de
adrenalină. Cui îi place respectul,
libertatea de mişcare şi nu are nevoie
de salarii regulate, atunci să-l caute
pe Săgetător. Agenda lui e plină
de activităţi. Iubeşte la nebunie
depăşirea obstacolelor, distracţia
şi noutăţile din lumea largă. Dacă
vreţi să aﬂaţi cele mai noi bârfe din
societate, adresaţi-vă unui Săgetător.
Un optimism prea mare nu-şi
găseşte locul potrivit. Deşi în
toamnă Săgetătorii scapă de biciul
apărut sub forma lui Saturn, prea
multă libertate ar putea aduce
neplăceri. Planeta Pluto nu prea-i
lasă pe Săgetători să se odihnească.
Deocamdată nu există nici o garanţie
că totul se va sfârşi cu bine. De
aceea, nu încetaţi să vă puneţi
întrebări sau să cercetaţi sinceritatea
scopurilor dumneavoastră.
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(de la 1. 09. 2007 la 31. 01.2008)
Taur
21. 4. – 21. 5.
Taurul este
cel mai realist
semn dintre
toate. Marele
lui dar este
capacitatea
de a aprecia
totul cu o minte sănătoasă, de om
fără complexe. Nu este un bun
cunoscător al oamenilor şi relaţiilor.
Pentru el acestea sunt lucruri
prea complicate. Ţine la eleganţă:
pieptănătură perfectă, unghii îngrijite,
pantoﬁ lustruiţi şi îmbrăcăminte
de lux. Cred că nu există Taur
pe lume, care să nu ﬁe înfumurat
într-o anumită privinţă ! Planeta
lui dominantă este Venus, care-şi
petrecea zile întregi în faţa oglinzii.
Dragi Tauri, trebuie să ţineţi cont
de faptul că Saturn vă sileşte să vă
puneţi lucrurile în ordine. Preventiv,
aranjaţi-vă sertarele şi faceţi un
bilanţ al vieţii voastre de până acum.
Dacă veţi lucra eﬁ cient şi disciplinat,
atunci veţi ﬁ şi răsplătiţi cum trebuie
pentru asta. Nu vă ameninţă altceva
decât insuﬁ cienta încredere în sine şi
teama de eşec.

Gemeni

Rac

22. 5. – 21. 6.
Gemenii în primul
rând studiază,
gândesc şi
meditează. La
ce? La morală,
valori, principii,
concepte, sisteme,
la comportamentul
bun şi rău, la regulile din societate
şi la toate celelalte ce pot ﬁ folosite
drept metodă de evaluare a propriilor
experienţe de viaţă. Se recunoaşte
un Geamăn după faptul că vorbeşte
mult, este glumeţ şi cosmopolit. Se
interesează de o mulţime de lucruri,
dar stăpâneşte la perfecţie prea
puţine. Lumea este atât de mare
şi ar ﬁ păcat să-ţi pierzi timpul cu
cercetarea în profunzime şi astfel săţi scape o mulţime altele! Gemenilor,
nu încercaţi să ţineţi lucrurile sub
control, oricum nu veţi reuşi. Nu vă
recomandăm nici înotul împotriva
curentului sau prea multă încredere
în partener. Dacă vă lăsaţi în voia
curentului, poate că în următoarea
perioadă de timp veţi trăi ceva ce
vă va ajuta să înţelegeţi şi să vă
deplasaţi în altă dimensiune.

22. 6. – 23. 7.
Racul este plin de
schimbări
şi surprize.
Semn de apă, cel
mai tainic element
astrologic, mereu
ne surprinde cu ceva
– cu dispoziţia, dorinţele, aşteptările
şi presentimentele lui. Are nevoie
să iubească, să aibă grijă de ceva,
să alinte. Îşi poate pune bine în
valoare sensibilitatea şi delicateţea
într-un proiect constructiv, în comerţ,
în îngrijirea casei, a unor animale
sau a grădinii. Racul este cel mai
bun părinte pe care ni-l putem dori.
Bineînţeles, până în clipa în care
vom dori să ne smulgem din braţele-i
drăgăstoase şi să ne conducem după
capul propriu. În ultima vreme, Racii
ne pregătesc surpriză după surpriză.
Să nu cerem de la ei o cină caldă,
iar dacă totuşi o facem, atunci vor
pregăti ceva netradiţional şi exotic.
Tema Racilor este în continuare
revolta împotriva stereotipurilor
plicticoase şi ieşitul din rând. Vor
reuşi acest lucru cu nobleţea proprie
lor.

Fecioară
24. 8. – 23. 9.
Fecioarele sunt
adesea prost
înţelese drept
perfecţioniste
rigide, cu mătura-n
mână. Imaginea
suﬂeţelului pur, care
nuşi epuizează niciodată
contul bancar şi a cărui bucătărie
străluceşte de curăţenie, îşi poate
bate joc de majoritatea Fecioarelor.
Le place armonia şi buna înţelegere.
Marele dar al Fecioarelor este
inteligenţa şi nu dragostea pentru
detergenţi. Ordinea în gospodărie
este mai mult un produs secundar
al realităţii că, pentru o Fecioară,
casa şi grija faţă de cei apropiaţi
sunt foarte importante. În toamna
anului 2007 în semnul Fecioarei îşi
face apariţia planeta Saturn, ceea ce
ar putea aduce multe constrângeri
pentru alte semne. Dar nu şi pentru
Fecioare. Să accepte răspunderi şi
obligaţii, să muncească disciplinat
şi eﬁ cient, nu este nici o problemă
pentru ele. Aşa că este posibil ca
ceea ce alţii ar duce cu greutate, pe
Fecioare să le întărească.

Capricorn
22. 12. – 20. 1.
Capricornul are
nevoie de un
regulament bine
stabilit. Ştie ce
vrea şi cum să
obţină ce vrea. Nu
alege niciodată
metoda „încercare
– greşeală”. Nu vă lasă în sapă de
lemn, chiar dacă el însuşi nu are o
viaţă prea uşoară, dar nu se lasă
doborât de greutatea ei. Evaluează
ﬁecare situaţie, învaţă din greşeli şi
o porneşte din nou înainte. Datorită
caracterului său, nu poate să nu
înregistreze succese. Numai că toate
rezultatele lui sunt obţinute pe baza
unei munci dure, a aşteptărilor şi
renunţărilor. Cu un Capricorn nu prea
puteţi râde, dar aveţi întotdeauna
parte de siguranţă şi soliditate.
Capricornilor, ce credeţi că vă poate
aştepta spre sfârşitul anului altceva
decât muncă şi iar muncă ? La asta
se mai adaugă puţine renunţări şi
întărirea poziţiilor. Nu trebuie să
daţi la iveală cât de mult vă apasă
răspunderile pe care le duceţi în
spate. Arătaţi-i lumii adevărata
dumneavoastră faţă. Nu ne îndoim de
faptul că e serioasă şi nepărtinitoare.

Balanţă

Scorpion

24. 9. – 23. 10.
Patroana
Balanţelor este
planeta Venus
– zeiţa dragostei
şi a frumuseţii.
Astfel, întreaga
lume a Balanţelor se
învârte în jurul amorului
şi al relaţiilor. Adesea, dragostea
este doar teoretică, idealizată şi
naivă. Balanţele se tem groaznic de
sentimente şi senzualitate, ca şi de
conﬂicte. Şi atunci preferă să omoare
din faşă orice emoţie. Deoarece sunt
excelenţi diplomaţi, aproape nimeni
nu bagă de seamă asta. Ei preţuiesc
valori cum ar ﬁ egalitatea şi dreptatea
pentru toţi. Balanţa este un veşnic
căutător de armonie între oameni,
bunătate, adevăr şi frumuseţe.
Balanţelor, spre sfârşitul anului vă va
ajunge din urmă necesitatea de a vă
angaja social. Trebuie să vă hotărâţi
ce vreţi: să treziţi compasiune în
ceilalţi şi să daţi impresia omului care
are nevoie de ajutor, ori să jucaţi voi
înşivă rolul de apărător. Important
este să găsiţi echilibrul corect între
aceste două tendinţe.

24. 10. – 22. 11.
Scorpionii
sunt greu de
înţeles corect,
le place să dea o
impresie de tainic
şi nepătruns. Cu
toate că Scorpionul
este bine ascuns – ştie să se
prefacă mai bine decât orice alt
semn – va ﬁ cuprins de sentimente
puternice şi pasiuni. El este foarte
receptiv şi uşor inﬂ uenţabil de către
curenţii emoţionali din jurul lui.
Scorpionul are înţelegere pentru
slăbiciunile umane şi este un foarte
bun psiholog. Îl recunoaşteţi uşor
după ochii pătrunzători, care vă
citesc până în străfunduri. După
o perioadă destul de îndelungată
Scorpionii pot răsuﬂ a liniştiţi şi,
în sfârşit, au senzaţia că începe
să le meargă bine. Dar încă
există ameninţarea ca dorinţa de
libertate să ﬁ e mai puternică decât
posibilităţile. Scorpionilor, trebuie
să vă puneţi ordine în priorităţi şi
valori. Nu renunţaţi la tot ce aţi
construit până acum şi gândiţi-vă la
persoanele care depind de voi.

Vărsător

Peşti

21. 1. – 19. 2.
Vărsătorul este
paznicul valorilor
morale, umanist,
fantezist şi
visător, nu-şi
trădează propriile
idealuri chiar dacă
asta îl va costa
scump.
Pătrunde în esenţa lucrurilor găsind
soluţiile optime.
Îi place să-i cunoască pe ceilalţi, are
o grămadă de interese atrăgătoare
şi de hobbyuri. Ca semn înţelept,
Vărsătorul suferă de o panică
îngrozitoare faţă de tot ceea ce
înseamnă sentiment şi obligaţii.
Ascunde cu măiestrie tot ceea
ce are o cât de mică legătură cu
viaţa sentimentală. Chiar dacă
se angajează în diferite proiecte
sociale, partenerul său se poate
simţi uneori cu el ca şi când ar ﬁ întrun congelator. Dar când îi vede în
ochi sinceritatea copilărească, până
la urmă îi iartă totul.
Vărsătorule, nu este nevoie să dai
impresia că eşti un înger. Încearcă
să ﬁ i tu însuţi, chiar dacă eşti tentat
să-ţi ieşi din piele.

20. 2. – 20. 3.
Peştele este o ﬁinţă
care trăieşte în apă. Şi
Peştii zodiacului sunt
la fel. Ei se mişcă în
adâncimi pe care o
ﬁinţă raţională cu greu
şi le poate imagina.
Este un semn pe care
nu ştii de unde să-l apuci, foarte
aproape de misticism. Peştii tânjesc
după o altă realitate, după ceva
transcedental, faţă de care viaţa
normală este complet fadă. Adânca
lor înţelepciune îi face să recunoască
nimicnicia tuturor dorinţelor umane.
Sarcina lor este de a se împăca
cu lumea superioară lor şi de a-şi
împărtăşi experienţa celorlalţi. Intre
Peşti găsim o mulţime de artişti,
vizionari, mistici sau vindecători.
Dragi Peşti, a venit timpul să deveniţi
independenţi. Încetaţi să vă mai
gândiţi la şef sau la soţ. Arătaţi-i
lumii şi partea voastră neadaptabilă
de caracter. Dacă nu veţi exagera şi
dacă veţi rămâne credincioşi menirii
voastre interioare, atunci vi se vor
deschide posibilităţi nebănuite. Este
de ajuns să ştiţi doar ceea ce doriţi,
soarta o să vă arate drumul.

preþuri CSW

Ofertă de preţ
pentru membrii Clubului Sănătăţii Walmark la comenzi directe

Transportul este GRATUIT pentru comenzile cu o valoare mai mare de
40 RON. Taxele de ambalare şi cele poştale se aplică comenzilor cu
valoare mai mică de 40 RON şi se ridică la valoarea de 6 RON care va

Puteţi comanda direct produsele Walmark,
Nature’s Bounty şi Altermed:

fi adăugată la factură.

1) telefonic 0 800 800 CSW (0 800 800 279) - apel gratuit

valoarea de 20 Walmark LEI.

Pentru comenzile în Walmark LEI comanda trebuie să depăşeascã

sau 021-212.36.90 - tarif normal

Coletul cu comanda îl primiţi prin poştă în aproximativ o săptămână

2) online pe site-ul www.csw.ro

din momentul primirii comenzii de către Walmark.

3) prin poştă pe adresa Walmark România, OP 4, CP 11, Bucureşti
Doar comandând direct de la noi beneficiaţi de ofertele speciale pen-

Notă: Preţurile sunt valabile doar pentru membrii clubului la comen-

tru membrii Clubului Sănătăţii Walmark.

zile directe şi pot fi modificate ulterior. Oferta completă o puteţi găsi
pe www.csw.ro
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