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Stimaţi membri,
Permiteþi-mi
ca în numele meu, dar
ºi al întregului colectiv
Walmark, sã vã adresez cele mai calde
salutãri ºi sã vã felicit pentru calitatea de membru al Clubului Sãnãtãþii
Walmark.
Din dorinþa de a fi cât mai aproape de dumneavoastrã, am creat
Clubul Sãnãnãtãþii Walmark, care vã
oferã diferite facilitãþi, iar nouã ne
furnizeazã informaþii utile despre opiniile ºi dorinþele dumneavoastrã legate de produsele Walmark. În primãvara
aceasta oferta noastrã s-a îmbogãþit cu
3 noi produse.
Produsul Benosen®
va fi apreciat cu siguranþã de cãtre persoanele
care suferã de problemele legate de
somn. Produsul conþine o combinaþie
unicã de substanþe active testate clinic

pentru îngrijirea complexã a calitãþii
somnului. Acestea atenueazã tensiunea psihicã ºi stresul, inducând o
relaxare generalã a organismului ºi
favorizând instalarea somnului.
Noul produs Spektrum conþine o
gamã largã din cele mai importante
vitamine, minerale ºi microelemente, completate de complexul unic
Imunactiv™ astfel încât sã satisfacã
eficient nevoile corpului uman.
Noul Permen este un produs unic,
conceput special pentru îmbunãtãþirea
activitãþii sexuale a bãrbaþilor.
Mai multe informaþii despre aceste
produse dar ºi despre ofertele pe care
vi le-am pregãtit veþi gãsi în paginile
revistei.

care mãsoarã nivelul de încredere al
consumatorilor în companiile farmaceutice. În România, consumatorii au
poziþionat compania Walmark pe locul
2 privind încrederea în produse ºi
popularitate ºi pe locul 1 la comunicarea cãtre consumatori.
Dacã încã nu sunteþi membru al Clubului Sãnãtãþii Walmark, puteþi deveni
completând formularul de înscriere
din catalogul nostru sau pe cel aflat
pe pagina Clubului Sãnãtãþii Walmark
- www.csw.ro.
Vã urez un an plin de bucurii, multã
sãnãtate ºi succese atât în viaþa
profesionalã cât ºi în cea personalã.
Dr. Horia Vîlcu
Director General

În anul 2006 Compania Reader`s Digest
a realizat un studiu în 15 þãri din
Europa intitulat “Europa sãnãtoasã”

3

ancheta Walmark

Ce trebuie ştiut despre

infecţiile urinare
la adult
Infecţiile urinare, sau, altfel spus, infecţiile tractului urinar (ITU)
reprezintă afecţiuni frecvente la adulţi, ﬁind întrecute ca frecvenţă
doar de infecţiile respiratorii. Se estimează că aproximativ 40 % dintre
femei şi 12 % dintre bărbaţi prezintă cel puţin o ITU intr-un moment al
vieţii. Cu toate că cele mai multe ITU răspund prompt la tratamentul
antibiotic corect si nu prezintă complicaţii, majoritatea persoanelor
care au suferit o ITU sunt de acord ca simptomele sunt mai mult decât
supărătoare.
Prezenþa unei infecþii la nivelul
oricãrei componente a aparatului
urinar defineºte o ITU. Ca regulã, ITU
joase (vezica urinarã – cistite; uretra
– uretrite) sunt mai frecvente ºi mai
puþin periculoase faþã de ITU înalte
(rinichi, uretere – pielonefrite).

Care sunt cauzele ITU?
Aparatul urinar, dar ºi urina în sine
prezintã o serie de proprietãþi cu rolul
de a preveni înmulþirea ºi diseminarea
ascendentã a bacteriilor prin orificiul
extern al uretrei. Aceste bacterii provin
cel mai frecvent de la nivelul tractului
digestiv inferior ºi anusului, cu care
se învecineazã anatomic deschiderea
uretrei. În 90 % din cazuri (valabil pentru infecþiile urinare comune) bacteria
implicatã este Escherichia coli ( E. coli),
microb care se aflã în mod normal la
nivelul colonului ºi anusului.

Care sunt simptomele unei ITU?
Simptomele unei ITU variazã în funcþie
de localizare: ITU joase (cistite) se
pot manifesta prin: durere sau arsurã
la urinat (disurie), urinãri frecvente,
senzaþia imposibilitãþii de a þine urina
cu uºurinþã sau complet, urinã tulbure,
urât mirositoare sau cu sânge, durere
abdominalã joasã, stare de rãu general,
subfebrilitate (37-38 grade Celsius).
ITU înalte (pielonefrite) prezintã
simptome cu apariþie rapidã: febrã
(peste 38 grade Celsius), frison, greaþã,
vãrsãturi, durere în spate sau lateralã
(de obicei pe o parte, aproximativ la
nivelul taliei).

Ce este de făcut dacă apar
simptomele unei ITU?
Dacã suspectaþi apariþia unei ITU, cel
mai bun lucru ar fi sã vã prezentaþi
prompt la medicul dumneavoastrã

de familie. Daca medicul susþine suspiciunea dumneavoastrã, vã va cere
efectuarea unei analize de urinã–
sumarul de urinã, urmatã uneori de
o uroculturã pentru a determina tipul
bacteriei implicate ºi sensibilitatea
acesteia la antibioticele uzuale (antibiograma).

Tratamentul ITU
este unul antibiotic în cele mai multe
cazuri iar antibioticul este prescris de
cãtre medic þinând cont în principal de
rezultatul antibiogramei ºi de starea
generalã de sãnãtate a pacientului. În
general, simptomele cedeazã prompt
la tratamentul corect, dar în ciuda
acestui fapt trebuie respectatã cu
stricteþe durata de tratament indicatã
de medic, duratã care poate varia de
la 3 pânã la mai multe zile în cazul
infecþiilor repetate sau complicate. ITU
severe pot necesita spitalizare ºi tratament antibiotic injectabil.

Cum putem preveni apariţia unei
ITU?
1.Consumaþi o cantitate mare de lichi
de, mai ales apã platã.
2.Urinaþi imediat ce apare senzaþia.
3.ªtergeþi-vã dinspre anterior spre posterior dupã evacuarea vezicii urinare,
evitând astfel contaminarea regiunii uretrale cu bacterii din regiunea
analã.
4.Menþineþi o igienã intimã exemplarã.
5.Goliþi vezica urinarã cât mai repede
posibil dupã un contact sexual.
6.Evitaþi produsele igienice ºi cosmetice potenþial iritante. Uzul deodorantelor, a pudrei de talc ºi a gelurilor de
duº în regiunea genitalã pot irita uretra. De asemenea, alimentele picante
ºi cafeaua sunt iritante uretrale.

Dr. Anca Florian
Spitalul Clinic de Urgenţă
Floreasca

7.Consumul unui pahar de suc de
meriºor sau unui supliment ce conþine
extract concentrat de meriºor zilnic se
pare cã scade incidenþa ITU, având ca
mecanism scãderea aderenþei bacteriei E. coli la pereþii tractului urinar,
aderenþã care este o condiþie obligatorie pentru înmulþire ºi infecþie.

Urinal
Capsulele de Urinal conţin o
TM
substanţă activă numită NutriCran
– concentrat uscat de suc din fructe
de merişor (Vaccinium macrocarpon),
care acţionează favorabil asupra
activităţii aparatului urinar.
Merişoarele sunt o importantă sursă
de bioﬂ avonoide, compuşi fenolici
şi alte substanţe naturale cu efect
favorabil asupra sănătăţii omului.
Substanţele active din merişor ajută
la împiedicarea aderării bacteriilor
patogene de pereţii uretrei şi ai
vezicii urinare. Administrarea zilnică
acţionează favorabil prin scăderea
riscului de apariţie a infecţiilor urinare
recidivante.
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ştiaţi că...
În perioada Iunie – Octombrie 2006, Walmark România a realizat un studiu terapeutic
retrospectiv referitor la siguranţa şi eﬁcacitatea administrării suplimentelor nutriţionale
Prostenal la pacienţii cu HBP (hiperplazie beningă de prostată).
În studiu a fost inclus un numărul total de 760 consumatori (bărbaţi) care au folosit
produsele Prostenal în perioada 2005-2006. Aceşti clienţi au completat un chestionar ce
conţinea întrebări legate de motivele pentru care au folosit Prostenal şi Prostenal Perfect,
de eﬁcacitatea acestor produse în ameliorarea simptomatologiei prostatice, precum
şi de apariţia unor eventualele efecte
nedorite. Peste 40% dintre consumatori
aveau un istoric al bolii de minim 3 ani,
cu o simptomatologie polimorfă (urinări
frecvente, în special nocturne, cu jet
urinar slab, nevoie acută de a urina
şi senzaţie de urinare insuﬁcientă). După minim 3 luni de administrare, 89,5% dintre
consumatori au menţionat o ameliorare semniﬁcativă a simptomatologiei prostatice.
Folosirea suplimentelor nutriţionale Prostenal a dovedit un înalt proﬁl de siguranţă,
neﬁind raportate efecte secundare cauzate de administrarea produselor. Ca şi
efect secundar “pozitiv”, unii pacienţi au menţionat o creştere a libido-ului şi a
potenţei.

Prostenal Perfect
ameliorează simptomele
prostatice la aproape 90%
dintre consumatori

Digerarea proteinelor
În timpul digestiei, proteinele din alimente se descompun
în aminoacizi independenţi care, după aceea, se combină
din nou în proteine necesare organismului. Pentru a înlesni
digestia proteinelor, ar trebui să ne gândim cu ce le combinăm.
Dacă ne place combinaţia clasică de carne şi garnituri – adică
asociem proteinele cu zaharuri – digerarea lor se încetineşte.
E bine să ştim că, în timpul consumării mâncărurilor cu
conţinut ridicat de proteine, nu ar trebui să bem, deoarece
se produce o diluare a mediului acid din stomac, care este
important pentru descompunerea proteinelor. De aceea, este
mai bine să bem înainte de masă, iar salata să ﬁ e acrită cu
puţin oţet sau lămâie.

Noul
Spektrum

Mai ales în perioadele cu
solicitări ﬁzice şi psihice
intense, în caz de epuizare,
oboseală sau în perioadele
de apariţie a gripelor şi
răcelilor, trebuie să acordăm
o mare atenţie aportului
sporit de micronutrienţi.
Noul supliment nutriţional
Spektrum
conţine
o
combinaţie echilibrată de
vitamine şi minerale şi, în
plus, este îmbogăţit cu complexul unic de substanţe active
ImunactivTM , care inﬂuenţează activ capacitatea de apărare a
organismului. El ne ajută să prevenim bolile virale şi bacteriene.
În plus, toate vitaminele şi microelementele sunt obţinute din
surse exclusiv naturale. În felul acesta, se asigură o mai bună
absorbţie şi eﬁcacitate în organism. Se administrează câte 1
tabletă zilnic, independent de mese, şi se bea mult lichid.

www.smartpress.cz

Centura de siguranţă pentru
două vieţi
Viitoarele mămici nu trebuie să se mai ferească de folosirea
centurii de siguranţă în maşină. Siguranţa şi comoditatea
pentru mămici şi pentru
copiii nenăscuţi încă,
sunt oferite de centura
de siguranţă specială
pentru gravide BeSafe,
care protejează două vieţi
dintr-odată. Ea este astfel
construită încât să nu
apese pe burtica mămicii
şi poate ﬁ foarte simplu
montată în orice fel de tip
de maşină.

Coenzima Q10 30 mg
Este produsul care se poate mândri cu
o cantitate maximă de substanţe active.
O capsulă conţine 30 mg de coenzima Q10,
ceea ce reprezintă cea mai mare cantitate
existentă într-o doză zilnică pentru suplimentele nutriţionale. Preparatul
inﬂuenţează favorabil condiţia ﬁ zică şi psihică, oferă energie muşchiului
cardiac şi-l protejează de diverse afecţiuni. În plus, încetineşte procesul de
îmbătrânire şi ajută la prevenirea oboselii şi stresului. Inﬂuenţează pozitiv
schimbul de substanţe şi este important pentru menţinerea sănătoasă a
gingiilor şi a dinţilor. Se administrează câte o capsulă pe zi, în timpul sau după
masă, cu un pahar de apă.
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sugestii pentru sănătate

Băile

Felix

Cea mai mare staţiune balneară din România,
renumită atât în ţară cât şi peste hotare, Băile
Felix este situată în partea de Nord-Vest a
României, la 9 km de municipiul Oradea şi la
20 de km de graniţa cu Ungaria. Localizată în
Câmpia Crişurilor, într-o zonă cu păduri de fag
şi stejar, la o altitudine de 140 metri, Băile Felix
concentrează toate atributele unei staţiuni balneoclimaterice.
Foto: www.turismbaile1mai.com

Istoric
Apele termale de la Bãile Felix au fost
atestate documentar încã din 1221,
cu denumirea de Termae Varadiensis, Bãile Oradiei. Primele construcþii
care au devenit bãi termale dateazã
din sec. XVIII, când s-au construit primele clãdiri care dispuneau de spaþii
de cazare. Prima analizã a apelor termale ºi a proprietãþilor lor curative
s-a efectuat în anul 1731, iar în urma
descoperirii izvorului Felix, staþiunea
se extinde ºi cunoaºte o continuã dezvoltare pânã în prezent. La expoziþia
mondialã din 1896, apelor termale din
staþiune li s-a acordat Medalia de Aur
ºi Diploma de onoare.
Simbolul staþiunii Bãile Felix, floarea
de lotus sau nufãrul termal (Nymphaea Lotus var. Thermalis), a fost
descoperit în 1789, iar din 1931 este
declarat monument al naturii.

Băile Felix – izvor de sănătate
Principalul factor natural de curã îl
reprezintã apele termale minerale
cu temperaturi cuprinse între 32-49
grade Celsius. Din punct de vedere
chimic, apa termalã este calcicã, bicarbonatã, sodicã, sulfatatã, oligometalicã ºi silicioasã, concentraþia de
sãruri fiind redusã (aprox. 1g/litru)
ºi cu un uºor grad de radioactivitate
(1,15 u.m./litru).

Apa termalã mineralã de la Bãile Felix
se recomandã în tratarea afecþiunilor
reumatismale inflamatorii, degenerative, abarticulare, posttraumatice, în
afecþiuni ale sistemului nervos central
ºi periferic, precum ºi în multe alte
boli asociate acestora.
Bazele de tratament din hoteluri dispun de echipament, instalaþii ºi proceduri de tratament de ultimã generaþie:
hidroterapie cu apã termalã, kinetoterapie individualã ºi în grup, elongaþii, electroterapie, inhalaþii, aerosoli,
termoterapie,
aromoterapie,
terapie prin masaj etc.

Relaxare
Posibilitãþile de agrement sunt diverse, de la cele douã ºtranduri cu apã
termalã, Apollo (trei bazine în aer liber
ºi unul acoperit) ºi Felix (douã bazine
mari, un bazin pentru copii, tobogan),
pânã la plimbãrile în pãdurea din împrejurimile staþiunii sau practicarea
sportului.

Căi de acces:
Rutier : E 60 (punctul de frontierã
Borº) DN 76 Oradea-Bãile Felix 10 km.
Tren : gara Oradea, la 10 km.
Aeroport : Oradea la 15 km.

ArtroStop RAPID
ArtroStop RAPID atenuează durerile articulare în special datorită prezenţei
în compoziţia sa a extractului de Boswellia serrata (Boswellin), cu efect
antiinﬂ amator. Sub acţiunea unor substanţe active testate clinic (glucozamin
şi condroitin), ArtroStop RAPID
încetineşte pe lungă durată degradarea
excesivă a cartilajelor şi contribuie la
refacerea acestora. În urma administrării
suplimentului alimentar ArtroStop
RAPID se calmează durerile articulare
şi se îmbunătăţeşte mobilitatea şi
funcţionalitatea articulaţiilor. Se
administrează câte 3 tablete pe zi în
timpul meselor sau după masă, înghiţite
cu o cantitate suﬁcientă de apă.
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scrisori
Rezultate maxime
Stimatã redacþie,
La recomandarea unei bune prietene, cãreia îi trimiteþi revista
Clubului Sãnãtãþii Walmark, am cumpãrat produsul Dvs. GinkoPrim –
în special pentru cã eram mai ameþitã în ultima vreme ºi nu mai þineam
minte nimic. Dupã numai douã cutii folosite, trebuie sã vã mãrturisesc
cu bucurie cã mã ajutã cu adevãrat. Nu numai cã am început din nou sã mã
simt bine psihic, dar am simþit ºi cã picioarele nu mai sunt reci ca altãdatã.
De aceea vreau sã vã mulþumesc cu aceastã scrisoare. Pot recomanda tuturor
GinkoPrim, am încercat tabletele pe propria-mi piele, sunt mulþumitã de el ºi-l voi
lua în continuare.
Vã salut pe toþi din inimã ºi, încã o datã, vã mulþumesc!
Adina S., Slatina
Stimatã doamnã,
Vã mulþumim pentru cuvintele Dvs. sincere, care sunt cea mai bunã ºi
mai naturalã reclamã pentru produsele noastre. Suplimentul alimentar
GinkoPrim se numãrã printre cele mai cãutate produse din întreaga
noastrã ofertã, nu numai pentru
efectele sale asupra circulaþiei
cerebrale, ci ºi pentru acþiunea
sa promptã de îmbunãtãþire a
circulaþiei periferice.
Vã dorim multã sãnãtate!

Durerile au dispărut
Stimaþi angajaþi ai firmei Walmark,
Am fost diagnosticat cu artrozã la genunchiul stâng, iar doctorul mi-a
recomandat ArtroStop RAPID. De când folosesc acest produs (am luat
iniþial 3 luni, am fãcut pauzã alte 2 luni ºi am reînceput administrarea
de 1 lunã) durerile au dispãrut ºi, spre bucuria mea, mi s-a îmbunãtãþit
mult ºi mobilitatea.
Eu vreau sã vã mulþumesc pentru ajutorul oferit de ArtroStop RAPID ºi
sã vã întreb dacã este posibil sã îl iau fãrã a mai face pauzele recomandate între cure.
Cu salutãri,
Andrei L., Turnu Mãgurele
Stimate domn,
Suntem mândri sã auzim mereu cuvinte de laudã la adresa ArtroStop-ului
RAPID de la consumatorii produselor
Walmark ºi, de asemenea, ne bucurã faptul cã eficacitatea sa a fost demonstratã
ºi în cazul Dvs.
În legãturã cu posibilitatea de a-l folosi fãrã întrerupere, nu existã nici o
contraindicaþie în acest sens. Ideea
introducerii acelor pauze este datoratã
proprietãþii substanþelor active de a
acþiona ºi pe perioada dintre cure, glucozaminul ºi condroitinul continuând sã
lucreze la refacerea cartilajelor articulare.
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(Pentru a pãstra confidenþialitatea scrisorilor primite, ne-am permis sã înlocuim numele Dvs. cu iniþialele.
De asemenea, din motive care þin de spaþiul alocat, unele scrisori au fost scurtate. Vã mulþumim pentru
înþelegere. Redacþia.)

doplněk stravy

Mulţumiri
pentru Urinal
Dragii mei,
M-am tot gândit dacã sã vã
laud, dar eu nu aº avea liniºte
dacã nu v-aº scrie. Poate o sã
consideraþi cã exagerez, dar
chiar dacã nu aþi fi fabricat nimic altceva decât Urinal ºi tot
vi s-ar fi cuvenit mulþumiri
fierbinþi! Eficienþa lui am testat-o pe mine, în condiþiile în
care am suferit mulþi ani de
infecþii ale cãilor urinare, am
înghiþit antibiotice cu pumnul, dar degeaba.
În urma reclamei de la TV, am
început sã cumpãr ºi sã folosesc Urinal – îl iau zilnic, doar
câte 1-2 capsule, ºi iatã-mã
fãrã probleme. Nici nu reuºesc
sã vã scriu ce înseamnã asta
pentru mine!
Vã mulþumesc foarte mult ºi
recomand oricui are astfel
de probleme sã foloseascã
Urinal.
Liana F., Oradea
Stimatã doamnã,
Foarte multe doamne, de diverse vârste, ne scriu sau ne
telefoneazã în legãturã cu
manifestãrile neplãcute cauzate
de infecþiile urinare, motiv pentru care vã înþelegem perfect
bucuria ameliorãrii acestora.
Vã mulþumim pentru cã împãrtãºiþi impresiile Dvs. pozitive
obþinute în folosirea produsului
Urinal ºi celorlalþi cititori ºi vã
urãm sã aveþi parte ºi de alte
experienþe favorabile legate de
produsele noastre!

tradiţie şi ştiinţă

Un impuls
pentru
şi

corp
suflet

Masajul thailandez este un excelent mijloc
de a obţine o condiţie ﬁzică bună şi relaxare
psihică. El contribuie la destinderea întregului
aparat locomotor şi ajută la obţinerea unei
stări de bine general. Astăzi ne putem permite
şi noi masaj thailandez, fără să ﬁm nevoiţi să
călătorim în ţări exotice.

M

asajul thailandez este complet
diferit de masajul tradiþional, în care
se „bat” ºi se maseazã muºchii. El se
bazeazã pe conceperea ºi cunoaºterea cãilor
energetice invizibile din corpul nostru (aºa
numitele „chakre”) pe care se aflã importante puncte de presiune. Fluxul de energie care
trece neîntrerupt prin aceste chakre este
garanþia unei sãnãtãþi ºi forþe perfecte. De
aceea, terapeutul aplicã o presiune pe diferite puncte dinainte stabilite, facilitând astfel
trecerea fluxului de energie ºi destinderea
blocajelor care pot constitui cauza unei boli

LENKA JIROUTOVÁ, Studioul Sabai
Prin ce este unic masajul thailandez?
Masajul thailandez este foarte diferit
de cel cu care suntem obişnuiţi noi,
occidentalii. Se poate spune că masajul
occidental abordează rezultatele
problemei de sănătate, în vreme ce
orientalii încearcă să ajungă la cauză.
În Thailanda masajul este considerat
nu ca un ajutor în diferite probleme de
sănătate, ci ca o modalitate de prevenire
a lor. Aşa cum mergem noi o dată pe
săptămână să înotăm sau să jucăm
tenis de câmp, thailandezul merge să
facă masaj.
Cui l-aţi recomanda şi cui nu?
Ţinând cont de faptul că este o problemă
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sau a unor dureri. O altã fazã a masajului
este întinderea ºi tragerea fiecãrei pãrþi a
corpului. Maseurul destinde întâi tãlpile
prin presiuni fine dar ferme, apoi picioarele în întregime. Urmeazã masarea lor
atentã. Treptat, pe lângã muºchi, tendoane ºi ligamente, se destind ºi articulaþiile.
Urmeazã masarea prin presiune a abdomenului, a pieptului ºi a mâinilor ºi palmelor. Dupã aceea, maseurul se opreºte
asupra spatelui ºi încheie cu picioarele.
Ansamblul de exerciþii este încheiat de
câteva poziþii de yoga.

destul de pretenţioasă ﬁzic, nu se
recomandă clienţilor foarte în vârstă şi
persoanelor care nu sunt obişnuite cu
exerciţii ﬁzice regulate. Dar ﬁecare poate
găsi o formă de masaj potrivit pentru
sine.
Care sunt tipurile de masaj thailandez?
Pe lângă masajul thailandez tipic (thai),
se practică şi aromo-terapie pentru o
destindere complexă a corpului, masaj
pentru înlăturarea durerilor de spate
(există un masaj special pentru această
zonă), masaj destinat înlăturării celulitei,
reﬂexoterapia tălpilor în combinaţie cu
destinderea umerilor şi capului, masajul
cu ajutorul unor săculeţe ﬁerbinţi cu
plante medicinale etc.

9 steluţe pentru
masajul thailandez
sporeşte mobilitatea
corpului
ajută la o mai bună
circulaţie a sângelui şi a
limfei
înlătură durerea şi
rigiditatea articulaţiilor
întăreşte sistemul nervos
înlătură blocajele
energetice din corp
ajută la eliminarea
toxinelor din articulaţii,
muşchi şi ţesuturi
îmbunătăţeşte eliminarea
deşeurilor din organism
stimulează activitatea
organelor interne
ajută la relaxarea psihică

Pentru o viaţă mai bună
Studiile de specialitate au arătat că mai mult
de 50% din populaţia cu vârstă de peste 50
de ani suferă de hemoroizi. Un rol important
în apariţia lor îl joacă atât premiza genetică
a calităţii slabe a peretelui venos, cât şi stilul
de viaţă inadecvat. Noul mod operativ de
tratament va aduce o încurajare pentru toţi
cei suferinzi.

Metoda lui

Longo

o nouă abordare terapeutică a hemoroizilor

H

emoroizii reprezintã niºte vene
lãrgite excesiv în regiunea
rectului. Sub mucoasa acestuia
ºi la nivelul orificiului anal se gãsesc
bogate reþele de vene care, în anumite
împrejurãri, se pot lãrgi, se umplu cu
sânge ºi se pot tromboza (este vorba de
un proces asemãnãtor varicelor de la
membrele inferioare). Lãrgirea venelor
rectale apare în mai micã mãsurã ºi la
omul sãnãtos, iar în împrejurãri normale, acestea nu provoacã nici un fel
de probleme. Însã, atunci când apar
simptome neplãcute (dureri locale
sau sângerãri), deja vorbim de „boala
hemoroidalã”.

Taxă pe comoditate?
Apariþia ºi dezvoltarea problemelor
sunt favorizate de constipaþia cronicã,
obezitate, mod sedentar de viaþã ºi
obiceiuri alimentare dãunãtoare (aport
scãzut de lichide, aport insuficient de
fibre în alimente sau consumul peste
mãsurã de alimente iritante ºi alcool).
La femei, hemoroizii pot apãrea
pentru prima datã la gravide, ca urmare a presiunii crescute exercitatã de fãt

în abdomen.
Foarte mulþi oameni au hemoroizi,
dar mult timp nu consultã un specialist – trebuie menþionat cã auto-tratamentul nu rezolvã cauza. O examinare
medicalã se recomandã încã de la primele semne. Este vorba în primul rând
de urmãtoarele manifestãri: sângerare, scaune dese dar cu iniþiere dificilã,
scaune diareice pe perioade mai lungi,
alternarea constipaþiei cu diaree, constatarea unor pete de sânge roºu clar
în scaun. Dacã aceste manifestãri sunt
însoþite de lipsa poftei de mâncare,
scãdere în greutate sau dureri abdominale, trebuie consultat imediat un
specialist, care va evalua dacã este mai
bine de aplicat un tratament conservativ sau unul chirurgical.

Metoda revoluţionară a lui Longo
„Hemoroizi au cu toþii, dar nu toþi sunt
bolnavi de ei” – a spus în anul 1993
Antonio Longo, de la Spitalul Universitar din Palermo, care a descoperit o
nouã metodã, aproape nedureroasã,
de a înlãtura ansele hemoroidale proeminente. Acest nou mod de operare
reprezintã o modificare de bazã în

tratamentul hemoroizilor. In þãrile
UE se efectueazã anual aproximativ
50.000 de intervenþii cu ajutorul metodei lui Longo.
Metoda lui Longo se deosebeºte de
cea clasicã prin faptul cã îndepãrtarea
anselor hemoroidale trombozate nu
se realizeazã în porþiunea externã a
rectului (unde se aflã multe terminaþii
nervoase ºi, ca orice zonã bogat
inervatã, este foarte dureroasã), ci cu
câþiva centimetri mai sus, unde mucoasa rectalã nu este atât de sensibilã.
Astfel, nu existã pericolul afectãrii
sfincterului anal, lucru care se poate produce în cazul operaþiei clasice. In timpul operaþiei cu metoda
lui Longo se întrerup vasele mici de
sânge care alimenteazã hemoroizii.
Operaþia prin metoda lui Longo se
realizeazã aproape fãrã dureri, se
efectueazã cu o anestezie generalã
uºoarã sau epiduralã ºi dureazã circa 15-20 de minute. Pacientul operat
rãmâne în spital una pânã la 3 zile, iar
incapacitatea de muncã este de aproximativ o sãptãmânã (o perioadã de
timp cu 3 sãptãmâni mai scurtã decât
în cazul operaþiei clasice).

Varixinal®
Este o combinaţie unică de plante medicinale, care întăreşte pereţii venelor,
diminuă formarea umﬂăturilor şi a vânătăilor, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui
şi oxigenarea ţesuturilor, micşorează senzaţia de oboseală şi de presiune în
membrele inferioare şi limitează formarea de hemoroizi. Efectele binefăcătoare ale
castanului, aﬁnelor, ghimpelui şi Gotu kola sunt ampliﬁcate de vitamina C şi de
hesperidină (un bioﬂavonoid). Ambele substanţe contribuie în mod important la
consolidarea pereţilor vaselor de sânge. Varixinal este destinat persoanelor care
suferă de varice şi de alte manifestări ale insuﬁcienţei venoase periferice (cum ar ﬁ
hemoroizii).
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ne-am interesat

Beta-glucan
Încă de la naştere suntem supuşi atacurilor
unor variate tipuri de bacterii, virusuri şi paraziţi.
Duşmanii microscopici de-abia aşteaptă să se
înmulţească suﬁcient în corpul nostru şi, astfel, să
ne pericliteze sănătatea. Dacă ne gândim puţin,
este uimitor faptul că viaţa noastră nu se întrerupe
imediat după naştere. Cui datorăm acest lucru?
Tocmai acelui sistem ingenios şi perfect – imunităţii.

D

in pãcate, în zilele noastre creºte numãrul factorilor care slãbesc imunitatea. Printre cei mai
importanþi putem menþiona stresul, oboseala, poluarea, radioactivitatea, alimentaþia inadecvatã
ºi folosirea unor anumite medicamente. Rezultatele
micºorãrii capacitãþii de apãrare a organismului sunt, în
general, cunoscute – creºterea numãrului de îmbolnãviri
virale ºi bacteriene, a afecþiunilor alergice ºi a celor
parazitare, înmulþirea cazurilor de tumori maligne ºi
al infecþiilor HIV – SIDA, precum ºi creºterea numãrului
de pacienþi ce prezintã sindromul de obosealã cronicã.
Toate acestea sunt cauzele pentru care sunt din ce în
ce mai cãutate aºa-numitele „imuno-modulatoare” –
substanþe care îmbunãtãþesc capacitatea de apãrare a
organismului. Printre cele mai eficiente se numãrã betaglucanii.

Ce este beta-glucanul?
Beta-glucanul este un compus natural unic cu structurã
polizaharidicã, ce apare în naturã în pereþii unor ciuperci. De aici este izolat prin diverse mijloace ºi furnizat
sub formã de preparate dietetice ºi curative. In timpul
preparãrii lor, este foarte important ca forma finalã sã
fie solubilã în apã ºi, deci, bine absorbitã de organism.
S-a confirmat ºtiinþific cã preparatele care conþin betaglucani nu sunt toxice ºi nu dau dependenþã – din acest
motiv, ele sunt absolut sigure.

Beta-glucanul este o noutate? Greşeală!
În Asia sunt de mult timp preþuite ciupercile (de ex.
Shiitake ºi Hiratake) ca medicament în bolile de inimã,
alergie, cancer, împotriva oboselii ºi a stresului. De ce?
Tocmai pentru conþinutul de substanþã activã esenþialã–
glucanul. Din punct de vedere al specialistului, efectele
lui sunt descrise într-o serie de studii mondiale de specialitate de la institute de prestigiu – cum ar fi Harvard,
Tulane, Baylor College of Medicine.
În practica medicalã, efectele glucanului au fost utilizate dupã aruncarea bombelor de la Hiroshima ºi Nagasaki, atunci când oamenii de ºtiinþã japonezi au tratat
mii de persoane atinse de cancer de la radiaþii. În China,
în perioada actualã se utilizeazã la tratarea leucemiei,
iar în Japonia la tratarea cancerului de sân. Oamenii de
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ºtiinþã japonezi considerã chiar betaglucanul a fi mai eficient decât medicamentele clasice în tratamentul SIDA.

Principalele funcţii
Activator al imunităţii
Eficacitatea beta-glucanului urmeazã
mai multe trepte, manifestându-se la
diferite nivele. Principala lui funcþie
constã în activarea celulelor imunitãþii
numite „macrofage“, care creeazã prima linie de apãrare în lupta neîncetatã
pentru sãnãtate. Sarcina macrofagelor
este de a prinde ºi de a înghiþi toate
substanþele strãine (bacterii, virusuri
etc.), de a atenþiona ºi mobiliza întregul sistem imunitar, de a recunoaºte
ºi distruge celulele mutante (de ex.
pe cele canceroase). Sub influenþa
îmbãtrânirii, a bolilor cronice, a efectelor negative ale mediului ºi al unor
medicamente (corticoidele, de ex.),
macrofagele se uzeazã ºi eficacitatea
lor scade. Tocmai în aceaste situaþii
ajutã în mod eficient beta-glucanii.

De ce? La Institutul de Cercetãri al
Universitãþii din Harvard s-a constatat
cã pe membrana macrofagelor existã
receptori de care glucanii reuºesc sã
se lege ºi, în felul acesta, le activeazã
în mod eficace, pânã la 130%.
Macrofagele activate au o capacitate
sporitã de a înghiþi particulele strãine
(virusuri, bacterii, paraziþi) ºi, în
acelaºi timp, de a porni la luptã un întreg sistem imunitar – limfocitele T ºi
B. Rezultatul este reprezentat de posibilitatea aderãrii lor la o întreagã serie
de germeni patogeni, fãrã a se naºte
riscul apariþiei rezistenþei.

macrofage activate ºi regresia tumorii (Mansel, 1978). Alt
studiu clinic a fost efectuat la femei cu tumori maligne
recurente de sân, dupã mastectomie ºi iradiere. Dupã
administrarea beta-glucanului s-a produs o vindecare
completã ºi, în plus, tegumentele s-au refãcut rapid dupã
intervenþia chirurgicalã.
Combinarea glucanului cu terapia clasicã antitumoralã
(chimioterapie, radioterapie) pare a fi de perspectivã. Un
astfel de tratament poate avea un important efect sinergic direct, materializat
Beta-glucanul
prin lichidarea celulelor tumorale. Nu în
potenţează efectele
ultimul rând, în aceste cazuri este foarte
altor medicamente – cum sunt
importantã capacitatea glucanului de a
antibioticele, antiparazitarele,
contracara scãderea brutalã a imunitãþii,
antiviralele – grăbind astfel
urmare catastroficã a terapiei antitumoraprocesul de vindecare a
le clasice.

Sfat

Antioxidant
Glucanul, ca puternic captator de
radicali liberi, ajutã
organismului
în lupta împotriva efectelor negative
ale acestora. Scopul administrãrii de
antioxidanþi este prevenirea bolilor
ºi, eventual, influenþarea pozitivã a
desfãºurãrii bolii. Aceastã activitate a
glucanilor este foarte importantã ºi în
dermatologie ºi cosmeticã.

Protecţie împotriva radiaţiilor
Macrofagele activate reuºesc sã capteze
mai bine celulele (sau pãrþi ale lor) care
au fost deteriorate de radiaþii. Aceastã
realitate este foarte importantã pentru
sãnãtatea noastrã în lumea de astãzi!
Doar ne întâlnim în mod obiºnuit în
fiecare zi cu diferite surse de radiaþii,
pe care nu le putem evita – razele solare (sursã de radiaþii ultraviolete), monitoarele calculatoarelor, telefoanele
mobile, cãlãtoriile cu avioanele, razele
röentgen etc.

Efect anticancerigen
Beta-glucanul ajutã macrofagele sã
recunoascã ºi sã lichideze celulele mutante. Pentru recunoaºterea
proprietãþilor ºi efectelor beta-glucanului este importantã lucrarea realizatã
de specialiºtii japonezi de la National
Cancer Center Research Institute din
Tokio, publicatã în 1984. In aceastã
lucrare autorii descriu cã ºi o dozã de
numai 0,1 mg/kg corp a demonstrat o
activitate antitumoralã certã. De exemplu, analiza histologicã a þesutului
prelevat de la un melanom dupã administrarea localã (intratumoral) a unei
injecþii cu suspensie de beta-glucan,
a demonstrat creºterea cantitãþii de

Boli cronice
Macrofagele sunt în corp principala sursã
de interleukinã IL-1, care stimuleazã
producerea de insulinã. De aceea, betaglucanul joacã un rol important în
îmbunãtãþirea vieþii pacienþilor cu diabet.

bolilor. Acest important
compus se regăseşte în
complexul ImunactivTM ,
patentat de Walmark, alături
de bioﬂavonoide, vitamina C
şi zinc.

Pielea
Glucanul aplicat local activeazã macrofagele epidermice (celulele Langerhans) ºi, în felul acesta, împiedicã
pãtrunderea microbilor prin plãgi („Prevenirea infecþiilor
post-chirurgicale“ – Bleicher J., Biotechnology in Healthcare, 1995). De asemenea, grãbeºte refacerea þesutului
afectat.

Ce este de spus în încheiere?
Toate produsele ce conþin
rate, fãrã exagerare, drept
imunostimulante“. Se poate
component important ºi de
îmbãtrânirii.

beta-glucan pot fi conside„noua generaþie de produse
spune cã ele sunt ºi vor fi un
neînlocuit în lupta împotriva

Dr. Vladimír Voda, Director Comercial Walmark Cehia

Noul Spektrum
Noul supliment alimentar din seria
Spectrum conţine vitamine şi minerale
ce acoperă 100 % din doza zilnică
recomandată şi, în plus, este îmbogăţit
cu complexul unic de substanţe active
ImunactivTM , care inﬂuenţează activ

capacitatea de apărare a organismului.
El ne ajută să prevenim bolile virale
şi bacteriene şi să scurtăm perioada
necesară convalescenţei.
Spektrum cu Imunactiv ajută la
apărarea organismului de apariţia
bolilor, creşte rezistenţa în perioadele
cu solicitări ﬁ zice şi psihice intense şi
este recomandat pentru completarea
nevoilor sporite ale organismului de
vitamine şi minerale în perioada de
creştere.
Administrare: Se administrează câte 1
tabletă zilnic, independent de masă, cu
un pahar de apă.
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interviu VIP

Iuliana Marciuc:
„Să iubeşti şi
să fii iubită!“
Telespectatorii sunt cei mai
importanţi, iar atunci când
primesc semne că am ajuns
la suﬂetul lor, înseamnă că am
reuşit!

Povesteşte pe scurt perioada în care
te-ai decis că vei face televiziune.

marcat cariera şi alegerile pe care
le-ai făcut în acest sens?

Care sunt proiectele de televiziune
care iţi sunt cele mai dragi?

Am decis cã voi face televiziune
când eram studentã la ASE, la secþia
,,Planificare ºi ciberneticã economicã”;
pe atunci realizam ºi prezentam
emisiuni pentru televiziunea cu
circuit închis, cu ºi despre studenþi.

Doamna Silvia Ciurescu m-a ajutat sã
iau decizia de a rãmâne în televiziune,
m-a încurajat ºi mi-a dat apoi multe sfaturi pentru care îi mulþumesc ºi acum.
De Cristiana Bota, Cristian Þopescu ºi
Liviu Tudor Samuilã am sã-mi amintesc
întotdeauna cu mare plãcere pentru cã
sunt primele vedete cu care am realizat
emisiuni în direct.

Ca prezentãri de emisiuni îmi amintesc cu mare drag de “Tip Top, Mini
Top” ºi ,,Teleclubul de sâmbãtã”, iar ca
producþie, am fost trei ani la rând, din
anul 2003 pânã în 2005, în echipa festivalului Cerbul de aur!

Cât de greu ţi-a fost să te impui ca
om de televiziune şi care au fost
greutăţile pe care le-ai întâmpinat
în televiziune?

Dar mai existã oare divertisment de
televiziune?

Televiziunea te-a atras de foarte
tânără, deşi ai absolvit o facultate
care te-ar ﬁ îndreptat către un cu
totul alt domeniu. De ce?
De micã am realizat emisiuni la radio,
am prezentat spectacole. Când am
câºtigat concursul de crainice m-am
bucurat nespus cã mã pot adresa sincer
ºi direct atâtor oameni, cã le pot oferi
un strop de optimism ºi bucurie prin
zâmbetul meu.

Primele tale apariţii TV au avut
legătură şi cu domeniul teatrului.
A existat vreun moment în care ai
ﬁ făcut mai degrabă teatru decât
televiziune?
Am dorit foarte mult sã joc teatru ca sã
simt de pe scenã emoþia aplauzelor pe
care eu le dãruiesc cu atâta generozitate actorilor, aproape sãptãmânal. Am
acceptat propunerea lui Iurie Darie ºi
am jucat trei ani o comedie bulevardierã
- ,,TREI PE O CANAPEA ªI VALETUL’’ la
Teatrul de Comedie. A fost o experienþã
deosebitã, dar m-am întors la prima
dragoste...

Care au fost ,,ﬁgurile” care ţi-au

Televiziunea este o muncã de echipã
ºi cel mai greu este sã-þi faci o echipã
adevãratã!

Ce poţi să reproşezi, din punctul
de vedere al omului de televiziune,
divertismentului de astăzi?

Cât de important este pentru
tine contactul cu telespectatorii
emisiunilor tale?
Telespectatorii sunt cei mai importanþi,
iar atunci când primesc semne cã
am ajuns la sufletul lor, înseamnã cã
am reuºit! Mi se întâmplã des sã am
feedback- ul aºteptat, deci mã numesc
o norocoasã!

Eşti o mămică fericită. Cum ţi-a
schimbat acest statut felul în care
vezi viaţa acum?
David Mihnea mi-a schimbat viaþa complet. Sunt acum cu adevãrat împlinitã,
am alte prioritãþi ºi multe alte bucurii
pe care doar le intuiam în cei zece ani
de dorinþã, dar care sunt mult peste
aºteptãrile mele. Nu în ultimul rând,
i-am fãcut fericiþi pe pãrinþii ºi pe bunica mea...le-am dat ºi de lucru...

Care crezi că este deﬁniţia fericirii?
Sã iubeºti ºi sã fii iubitã!
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special pentru mame
de uriaºã este forþa care acþioneazã
asupra muºchilor ºi vertebrelor cervicale nedezvoltate încã. Urmãrile pot fi
tragice.
În cazul poziþionãrii scaunului auto în
sensul de mers, în momentul unei coliziuni copilul este reþinut de sistemul
de fixare al centurilor de siguranþã de
la scaunul auto. Asupra coloanei cervicale acþioneazã o forþã de 180 pânã
la 220 kg.

În general, copiilor le place să meargă cu maşina. Iar noi
trebuie să avem grijă ca plimbarea lor să ﬁe nu numai
distractivă, dar în primul rând să ﬁe sigură. Un accident la
viteza de cincizeci de kilometri la
oră are aceleaşi urmări, pentru
un copil nelegat, ca şi o cădere
de la etajul trei dintr-un bloc.

Cursa
în sens invers
Î

n majoritatea þãrilor europene, unde
sunt valabile de mai multã vreme
legile ce impun strict folosirea scaunelor auto pentru copii, au scãzut evident mortalitatea ºi procentul de copii
rãniþi grav în cazul unui accident de
automobil. În Cehia, de exemplu, s-au
produs schimbãri în acest sens de-abia
în anul 2000, când Parlamentul Republicii Cehe a aprobat legea traficului pe
mijloacele de comunicaþie rutiere care,
printre altele, a introdus obligativitatea
folosirii scaunelor auto pentru copii.
În plus, dacã în maºinã sunt airbaguri
ce nu pot fi dezactivate, copiii nu au
voie sã stea pe acele locuri.

Cu fruntea spre spate
Corpul copilului are cu totul alte
proporþii de mãrime ºi greutate decât
corpul unei persoane adulte. Cea mai
marcantã diferenþã este la cap care, la
un copil de cinci luni, reprezintã cam
25% din întregul volum corporal ºi
cântãreºte în jur de 3 kg, spre deosebire de un adult, unde reprezintã doar
6%. În caz de loviturã frontalã, la care
se ajunge în aproximativ 48% din totalul accidentelor auto, solicitarea poate
reprezenta cam 70 G (pentru ilustrare – la piloþii de formula 1, ea este în
general de 5-8 G). De aici rezultã cât

Prin poziþionarea scaunului auto
pentru copil în sens opus sensului de
mers, se ajunge la o împãrþire a forþei
pe toatã suprafaþa de sprijin ºi, în felul
acesta, la micºorarea solicitãrii coloanei cervicale la 40-60 de kg. Curbura
specialã a scaunului funcþioneazã în
plus ºi ca scut împotriva obiectelor ce
se pot deplasa în timpul accidentului.
Din cele menþionate mai sus rezultã
avantajul poziþionãrii scaunului auto
pentru copil în sens invers celui de
mers al automobilului. Statisticile
demonstreazã cã aceastã instalare
este cu mult mai sigurã. De aceea, la
cumpãrarea unui nou scaun auto pentru copil, ar trebui sã luãm în considerare aceastã realitate ºi sã încercãm
sã prelungim poziþionarea în sens
invers a scaunului auto mãcar pânã la
vârsta de 4 ani a copilului.
La utilizarea scaunului auto pentru
copil este foarte importantã instalarea
lui cât mai fixã în maºinã. Nici cel mai
bun scaun nu poate acorda protecþie
în caz de insuficientã soliditate a
instalãrii lui, ba chiar poate fi periculos pentru copil.

Minimarţieni Imunactiv
Multivitamine şi multiminerale destinate copiilor, care inﬂuenţează favorabil
capacitatea de apărare a organismului, precum şi dezvoltarea corectă a ţesuturilor,
mai ales a oaselor şi a dinţilor. Ajută la menţinerea vitalităţii, sporeşte pofta de
mâncare şi inﬂuenţează pozitiv capacităţile intelectuale ale copilului. Minimarţieni
Imunactiv sunt disponibili sub formă de tablete cu două arome – portocale sau
căpşuni. Se administrează câte 1 tabletă pe zi.
www.minimartieni.ro
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bucătăria sănătoasă
Şi Dvs. aţi acumulat câteva kilograme după Crăciun, iar acum
aţi vrea să scăpaţi repede şi eﬁcient de ele? Poate vă vor servi
drept bună inspiraţie cele două reţete care demonstrează că
alimentele dietetice nu sunt neapărat fade şi fără gust.

Reţete pentru voi
Medalioane de
migdale cu sos
de piper
90 g muşchi de porc
2 g migdale tăiate fâşii
3 g ulei de măsline
100 g salată
50 g iaurt degresat
1 roşie mare
mărar proaspăt tocat şi capere
100 g cartoﬁ
sare, piper verde pisat, piper patru
culori

Conopidă coaptă cu
sos de roşii

Preparare:
Se taie medalioane din muşchi, se sărează, se piperează şi
se prăjesc rapid în tigaie. În a doua tigaie se prăjesc migdalele,
după care învelim ﬁecare medalion în migdale. Se servesc cu sos
de piper, pe care-l pregătim amestecând iaurtul cu roşia tăiată
cubuleţe, capere, sare, piper verde măcinat şi mărar. Sosul se
toarnă peste foile de salată. Ca şi garnitură, se servesc cartoﬁ.

Reţetele sunt din cartea de bucate „Să slăbim cu
înţelepciune – sfaturi practice” scrisă de Iva Malková
şi Jaroslava Štochlová. Cartea a apărut la editura
Smart Press.

200 g conopidă
100 g broccoli
½ ou
40 ml lapte degresat
30 g brânză
100 g cartoﬁ
100 g roşii
2 linguri ulei de măsline
2 căţei de usturoi
10 g ceapă
sare, piper pisat, un vârf de
cuţit nucşoară

Preparare:
Se curăţă şi se spală legumele, desfacem
conopida şi broccoli în bucheţele, pe care le
ﬁerbem uşor în apă sărată. Se amestecă oul
cu lapte, se adaugă sare, piper şi brânza rasă.
Legumele scurse se pun într-o tavă de copt,
se stropesc cu amestecul cu brânză şi se coc.
Opărim roşiile, le curăţăm de coajă şi le tăiem
cubuleţe, se adaugă usturoiul şi le înăbuşim.
Conopida coaptă se serveşte cu sosul de roşii
şi cartoﬁ ﬁerţi.

Cromdiet

Denoxinal®

Combinaţia de crom şi diferite tipuri
de ﬁbre vegetale sprijină activitatea
sistemului digestiv şi este esenţială
pentru menţinerea greutăţii normale
a organismului. Cromul ajută insulina
să acţioneze eﬁcient, intervenind în
metabolismul glucidelor, al grăsimilor şi
al proteinelor. Inulina, în combinaţie cu
alte ﬁbre, ajută la normalizarea nivelului
colesterolului şi al trigliceridelor sanguine, reglează digestia şi tranzitul
intestinal, reduce senzaţia de foame şi
ajută la dezvoltarea biﬁdobacteriilor şi
a lactobacilului. Se administrează câte 3
tablete pe zi, câte una înainte de ﬁ ecare
masă.

Supliment
alimentar
care ajută la înlăturarea
substanţelor toxice din
corp, la schimbul de
substanţe, la o corectă
funcţionare a tractului
digestiv şi la menţinerea
nivelului optim de colesterol în sânge.
Denoxinal ® conţine o combinaţie optimă de plante medicinale
(chlorella – un tip de algă marină, brusture, cruşin, păpădie,
armurariu etc.) care sprijină activitatea vezicii biliare, a ﬁcatului şi
a rinichilor, organe pe care le protejează de apariţia unor diverse
afecţiuni. Se administrează câte 1 tabletă pe zi, după masă.

Clarinol™
Reprezintă o sursă unică de acid linoleic conjugat (CLA) şi, faţă de preparatele obişnuite
care ajută la slăbit, prezintă câteva avantaje. În primul rând, ajută în mod vizibil la
eliminarea grăsimii corporale, fără a se produce însă o scădere a masei musculare şi, în
acelaşi timp, acţionează împotriva depunerilor ulterioare de grăsimi sub formă de depozite.
Inﬂuenţează în mod pozitiv metabolismul, deoarece ajută la arderea grăsimilor chiar şi în
timpul somnului. Se administrează câte 1 până la 3 capsule pe zi, în timpul meselor sau
după masă.
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ancheta Walmark

Dacă durerile

articulare...

Dr. Irina Corşate
Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca

Durerea este cel mai obişnuit simptom care aduce un pacient la doctor. Este considerată ca
un semn al bolii - de multe ori, primul. În funcţie de localizare, de iradiere, de factorii care
declanşează, ameliorează sau opresc durerea, este sugerată o anumită boală. Durerea
articulară este o acuză frecventă la aproape orice vârstă, având diferite cauze, şi determină,
de obicei, adresarea la medicul de familie sau la medicul specialist.
Dacã durerea apare la nivelul unei
articulaþii mari (genunchi, glezne, coate, pumni, mai rar ºold), la un copil
care a avut în urmã cu aproximativ
douã sãptãmâni o infecþie faringianã
cu un streptococ, s-ar putea ca acel
copil sã aibã reumatism articular
acut. Articulaþia afectatã este de obicei umflatã, caldã, roºiaticã ºi extrem
de dureroasã. Aceste semne dispar
dupã aproximativ 48-72 de ore, durerea „mutându-se” la o altã articulaþie
împreunã cu toate celelalte semne de
suferinþã.

ArtroStop RAPID
Este un produs special conceput
pentru protecţia şi regenerarea
articulaţiilor. Compoziţia unică de
substanţe active – glucozamin sulfat,
condroitin sulfat şi Boswellin®
(extract standardizat din coaja
arborelui
Boswellia
serrata)
–
acţionează prompt şi eﬁcient asupra
tuturor articulaţiilor afectate de
artroză (genunchi, şolduri, membre
superioare, coloană vertebrală). Se
recomandă a se administra 3 tablete
zilnic (câte una la ﬁ ecare masă), în
cure de câte 2-3 luni urmate de încă
1-2 luni de pauză.
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Dacã durerea apare la un copil mai
mic de 16 ani, la mai multe articulaþii
aproximativ în acelaºi timp, este
însoþitã de tumefacþie ºi de limitarea
miºcãrilor, s-ar putea sã fie vorba de
o afecþiune articularã numitã artritã
reumatoidã juvenilã (idiopaticã).
Pentru a se putea pune diagnosticul
trebuie ca tumefacþia sã dureze mai
mult de 6 sãptãmâni, fiind vorba de o
afecþiune cronicã.
Dacã durerea apare la nivelul
articulaþiilor mâinilor, picioarelor,
pumnilor sau gleznelor, la o femeie între 35 ºi 50 de ani s-ar putea sã fie vorba de o afecþiune numitã poliartritã
reumatoidã. Aceastã boalã poate sã
aparã ºi la bãrbaþi, dar este de aproximativ trei ori mai puþin frecventã decât
la femei. Articulaþiile afectate sunt
umflate, dureroase ºi sensibile la atingere. Durerea este mai mare în timpul
unei miºcãri, dar ºi dupã o perioadã
lungã de inactivitate. Poate sã aparã
ºi cãldurã localã, mai ales dacã este
afectat genunchiul, însã roºeaþa este
rarã indiferent de articulaþia afectatã.
Dacã durerea apare la nivelul
articulaþiilor mâinii, la o femeie între
15 ºi 45 de ani care asociazã ºi afectare a muºchilor, pielii (leziuni pe obraji,
nas, urechi, bãrbie, scalp sau alte arii
expuse la soare), rinichilor, sistemului
nervos sau cardiopulmonare s-ar putea
sã fie vorba de o boalã numitã lupus
eritematos sistemic.
Dacã durerea apare la nivelul coloanei vertebrale sau ºoldului, la un
bãrbat tânãr (20-30 de ani) ar putea fi
vorba de o boalã numitã spondilitã
anchilozantã. Aceastã afecþiune este

de trei ori mai frecventã la bãrbaþi
decât la femei. Durerea este surdã ºi
simþitã profund în regiunea lombarã
joasã sau fesierã. Este accentuatã de
repaus prelungit ºi scade dupã miºcare.
Uneori poate trezi bolnavul din somn,
acesta fiind obligat sã facã câteva
miºcãri.
Dacã durerile apar la nivelul degetului mare de la picior (locul unde se
formeazã ºi „montul” – termen medical
„halus valg”), la un bãrbat adult de 5060 de ani care are un nivel al acidului
uric crescut în sânge s-ar putea sã
fie vorba de un atac de gutã. Alte
articulaþii care ar putea fi prinse sunt
glezna, cãlcâiul, genunchiul, pumnul,
degetele mâinii sau cotul.
Dacã durerea apare la o persoanã
între 45 ºi 75 de ani la nivelul unor
articulaþii mobile cum sunt cele ale
coloanei vertebrale, ale mâinii, cotului,
umãrului, piciorului, genunchiului sau
ºoldului, s-ar putea sã fie vorba de boala artrozicã. Durerea este determinatã
de suferinþa cartilajului articular
apãrutã prin degradarea acestuia. Este
mai accentuatã la încercarea de folosire
a articulaþiei dupã o pauzã mai lungã
sau dacã se forþeazã miºcarea. De asemenea, durerea este exacerbatã de frig
ºi de vremea umedã. Caracteristic,
apare o rigiditate dimineaþa care dispare dupã câteva minute de miºcare.
Pe lângã toate aceste acuze subiective,
apar în timp modificãri fizice ale oaselor care compun articulaþia respectivã,
determinând imposibilitatea miºcãrilor.
Tratamentul este simptomatic, de combatere a durerii ºi inflamaþiei ºi, pe cât
se poate, se încearcã refacerea cartilajului articular deteriorat.

nature's bounty

Nature's

Bounty

Medicina modernă pune tot mai mult accent
pe suplimenţii alimentari din plante întrucât
acestea sunt folosite de mii de ani pentru
menţinerea sănătăţii. Nature’s Bounty combină
ultimele noutăţi în materie de nutriţie cu cele
mai bune ingrediente, reuşind să obţină produse
superioare din punct de vedere calitativ şi care
se pretează exigenţelor consumatorilor.

Vitamine pentru păr

Silimarin 1000 mg

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 ﬁ rului 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.

Extractul de Silybum marianum este utilizată în medicina tradiţională
de peste 2000 de ani. Seminţele acestei
plante conţin un complex de bioﬂavonoide
cunoscut sub denumirea de „silimarină”.
Silimarina protejează celulele ﬁcatului
împotriva acumulărilor de toxine şi participă
la eliminarea substanţelor toxice la nivel
hepatic.
Ca şi alte bioﬂavonoide, silimarina are un
puternic efect antioxidant şi contribuie la
recuperarea celulelor hepatice bolnave.
Studiile recente au demonstrat capacitatea
silimarinei de a proteja ﬁcatul în cadrul
diverselor afecţiuni (ciroză, hepatite, alte boli
hepatice).
Se administrează câte 1 capsulă de 1-2 ori pe
zi, asociat unui consum ridicat de lichide.

Original Papaya Enzyme
Papaya acţionează ca un veritabil sprijin natural
al digestiei noastre, ﬁind considerată drept
„suplimentul ideal de după mese”. Aceste
delicioase tablete sunt realizate din ingrediente
100% naturale, incluzând: fruct copt de papaya,
papaină (o enzimă extrasă din fructul de papaya),
protează şi amilază.
Pentru a combate neplăcerile cauzate de un regim
alimentar inadecvat (balonări, jenă gastrică,
senzaţie de „prea-plin” etc.), se administrează 3
tablete pe zi, câte una după ﬁecare masă. Tabletele
se pot lăsa să se topescă în gură sau se pot
înghiţi.
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Monica
Davidescu
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interviu VIP

Nu pot spune că ţin mai mult la un rol decât la altul. La bătrâneţe poate voi face o selecţie
şi voi ajunge să spun ,,acesta a fost rolul vieţii mele”; mai este însă mult până atunci şi
sper să mai am multe oportunităţi interesante, pe scenă şi în ﬁlm.
omul

Ce alternative aveaţi dacă nu aţi
ﬁ ales actoria?

Echilibrat, pasionat, sufletist, nu
iubeºte nedreptatea (din pãcate tot
mai des întâlnitã), profesionist, dedicat scenei, sensibil la necuvântãtoare.

Cred cã m-aº fi îndreptat spre lumea
necuvântãtoarelor. Aº fi devenit
medic veterinar sau cel puþin asistent
ºi aº fi avut în grijã un adãpost de
animale pãrãsite. Asta mi-aº fi dorit
sã fac ºi, chiar dacã nu aveam cum sã
ajung la visul meu, mi-aº fi croit drum
învãþând.

Cum aţi ales meseria pe care o
aveţi - aceea de actor şi cum v-a
schimbat viaţa?
Mi-am dorit sã fac ceea ce fac. Nu
credeam cã o sã reuºesc, fiind o simplã
fatã de la þarã, fãrã nici o susþinere ºi
fãrã nici un precedent în familie. Cred
cã mai curând meseria asta m-a ales
pe mine. La 4 ani dupã terminarea
liceului am dat la facultatea de teatru ºi am intrat din prima. De atunci
am rãmas în lumea asta pe care doar o
visasem ºi îmi lãsasem imaginaþia sã
o contureze. Tot de atunci a prins contur adevãrat în realitate ºi a devenit
lumea mea, total schimbatã de ceea ce
avusesem pânã atunci.
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vitamine ºi ceaiuri.

Fiecare om găseşte echilibrul în
câte ceva. Unde l-aţi găsit sau în
cine?
Ca om, îmi gãsesc echilibrul în
mine, trecând prin prisma proprie
sfaturi, experienþe, idei, vieþi, greºeli,
împliniri, etc,etc, ale altora din cãrþi
sau din realitate. Mã încarc cu energie
pozitivã
din
energia
membrilor
familiei. Iar sãnãtatea mi-o echilibrez
printr-o alimentaþie corectã, bazatã
pe legume ºi fructe, fãrã carne,
îmbunãtãþitã cu suplimente nutritive,

Confort magazin

Cum se caracterizează
Monica Davidescu?

vestimentaţie - LTU studio Design by Liliana Turoiu Udrea, hair-styling, make-up - Sunshine Club,
foto - Dragoş Borcanea

interviu VIP
Care este stilul femeii Monica
Davidescu?
Stil? Eu sunt eu, nu ºtiu sã fi lucrat
vreodatã la ,,stilul meu’’. Tot ceea ce
fac mã reprezintã ºi cel mai bine mã
pot caracteriza cei care mã observã.
Eu, evident, am o mare dozã de subiectivism atunci când vorbesc despre
mine. Este ºi normal, cred.

Care este deﬁniţia pe care o daţi
,,vieţii împlinite''?
Este ceva ce se descoperã târziu, la
bãtrâneþe, înainte de marea întâlnire
cu începutul sfârºitului, ºi, de obicei,
nimeni nu mai adreseazã atunci
bãtrânului în cauzã întrebarea. Eu,
evident cã am sã uit sã rãspund la
ea în posibilele "memorii’’ pe care aº
putea sã le scriu atunci târziu.

Care sunt hopurile şi greutăţile
cu care trebuie să luptaţi zi de
zi?
Incertitudinea situaþiei sociale, politice ºi economice în care ne aflãm,
datoritã celor care ne conduc ºi care
îºi vãd de reprezentarea intereselor
personale, în detrimentul celor colective care îi vizeazã pe cei conduºi.
Asta se vede cu ochiul liber, în toate
domeniile ºi pe orice scarã socialã.

Cât de mult v-a schimbat viaţa
căsătoria cu Aurelian Temişan?
Suntem împreunã de 12 ani. Viaþa
noastrã la Bucureºti este trãitã
împreunã, ne-am învãþat unul pe altul,
ne-am crescut, ne-am criticat, aºa cã o
jumãtate de an de cãsãtorie oficialã nu
a schimbat nimic. Rânduiala s-a fãcut

în timp, aºezat, dupã personalitãþile
noastre.

De ce aţi ales să faceţi acest pas
după 11 ani de relaţie şi nu mai
devreme?
Aºa a fost sã fie. Nu am ales. Aºa s-au
aranjat lucrurile.

Este greu pentru o femeie cu o
carieră atât de solicitantă ca a
dumneavoastră, ca partenerul
de viaţă să ﬁe şi el tot în lumina
reﬂectoarelor? Mai aveţi timp
pentru activităţi împreună?
Avem activitãþi împreunã. Jucãm
acum în douã spectacole: "Chicago",
la Teatrul Naþional Bucureºti, ºi "Micul
Paris", la Circul Globus Variete, în regia
Brânduºei Novac. Deocamdatã nu a
intervenit prioritatea nr. 1 - copilul,
aºa cã mai trecem cu vederea faptul cã
nu ne coordonãm timpul liber sau cã
lãsãm unele lucruri casnice pe ziua de
mâine. Nu avem încã loc de reproºuri
sau certuri. Prin urmare, toate bune
pânã acum.

Confort magazin

Unde şi cum evadaţi din cotidianul aglomerat şi stresant?
În puþinul timp liber fugim la ai
noºtri, la familie, fie la el, fie la mine,
de obicei cu animãluþele noastre
- un pisic persan ºi o cãþeluºã. Dacã
rãmânem în Bucureºti, fugim la naºi
la Snagov unde au o cãsuþã pe malul
lacului, în liniºte.

Care
a
fost
rolul
vieţii
dumneavoastră sau care este
acel rol la care visaţi şi pe care
nu aţi avut ocazia să-l jucaţi?
Nu pot spune cã þin mai mult la un rol
decât la altul. La bãtrâneþe poate voi
face o selecþie ºi voi ajunge sã spun
"acesta a fost rolul vieþii mele”; mai
este, însã, mult pânã atunci ºi sper sã
mai am multe oportunitãþi interesante,
pe scenã ºi în film.

Care sunt planurile profesionale
pe care le aveţi pentru acest an?
Vã dau întâlnire începând cu data de
5 martie, în fiecare luni seara, la PRO
TV, în noul serial ,,Cu un pas înainte”,
unde voi fi Edith Dinescu – profesoara
de dans clasic a "Academiei de Arte ale
Spectacolului Carmen Caragiu".
În rest îmi onorez cu plãcere ºi din
tot sufletul spectacolele Teatrului
Naþional: "Take, Ianke ºi Cadâr",
"Chicago", "Visul unei nopþi de varã",
"Sânziana ºi Pepelea" - cea mai recentã
premierã.

Şi, în ﬁnal, un gând pentru
cititorii revistei Walmark.
Tuturor cititorilor le doresc în primul
rând maximã sãnãtate ºi cât mai puþin
stres în activitãþile zilnice.
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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 Sârbu Codruţa

Farmacia

Farmasib
În acest număr al revistei vă prezentăm farmacia Farmasib din oraşul
Sibiu. Farmacia Farmasib se aﬂă pe strada Nicolae Bălcescu 54 în centrul
vechi al Sibiului. Farmacia are o tradiţie de peste 25 de ani în Sibiu, ﬁind
foarte cunoscută în oraş.

I

-am adresat câteva întrebări doamnei
farmacist şef Wallisch Diana:

De cât timp sunteţi în programul
„Clubul Sănătăţii Walmark” şi cum
apreciaţi această colaborare??
Ne-am alăturat Clubului Sănătăţii Walmark de la înfiinţarea acestuia. Am considerat de la început ca fiind foarte bună
ideea firmei Walmark de a oferi clienţilor
pe lângă produse de calitate, şi avantaje la achiziţionarea acestora. Când
ni s-a propus acum 6 ani ca farmacia
noastră să devină parteneră a Clubului
am acceptat imediat.

Cum sunt percepute produsele
Walmark de către clienţii farmaciei?
Gama Walmark conţine produse dedicate
tuturor categoriilor de consumatori,
de la copii şi până la persoanele în
vârstă. Produsele ArtroStop, MemoPlus,
GinkoPrim, Minimarţieni, Prostenal, Denoxinal, Clarinol şi multe altele sunt
foarte apreciate de clienţii farmaciei
Farmasib şi sunt cumpărate cu regularitate.
Produsele firmei Walmark sunt foarte
cunoscute şi se bucură de o foarte mare
încredere în rândul clienţilor noştri. În
această perioadă chiar avem mulţi clienţi
studenţi care fiind în sesiune cumpără
produsul MemoPlus.
Cei mai mulţi dintre clienţii noştri sunt
deja înscrişi ca şi membri ai Clubului
Sănătăţii Walmark şi vin la noi prezentând
cardul de membru pentru a achiziţiona
produsele Walmark, fiind satisfăcuţi
atât de calitatea produselor, cât şi de
reducerea pe care le-o acordăm.

Vă mulţumim pentru interviu şi vă
dorim clienţi cât mai mulţumiţi !
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produse noi

Noi produse

Walmark
Stimaţi membri ai Clubului Sănătăţii Walmark,
Aşa cum v-am obişnuit încă de la începuturi, gama Walmark a fost
îmbogăţită cu câteva produse noi. Acestea au fost adaptate dorinţelor
exprimate de dumneavoastră în scrisori şi telefoane, demonstrând
încă o dată că sunteţi nu numai beneﬁciari ai produselor Walmark, ci şi
„inventatori” ai acestora.
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim multă sănătate, alături de
produsele noastre!

Permen – pentru o viaţă sexuală mai bună
Cele mai recente cercetări au
arătat că circa jumătate din
bărbaţii cu vârstă de peste 40
de ani suferă de o deteriorare
variabilă a potenţei. Aceste
probleme se caracterizează de
obicei printr-o erecţie insuﬁcientă
sau de scurtă durată şi prin
scăderea treptată a apetitului
sexual. Majoritatea bărbaţilor
între 35-65 ani au probleme
similare.
Permen este un produs unic,
conceput special pentru
îmbunătăţirea activităţii sexuale a bărbaţilor. Are un efect beneﬁc asupra
funcţionării organelor genitale, prelungeşte erecţia, stimulează virilitatea,
libidoul şi potenţa. Principalele substanţe active (L-arginina şi extractul de
Tribulus terrestris) au efect beneﬁc în special asupra calităţii şi duratei erecţiei,
iar Ginsengul creşte apetitul sexual – libidoul. Totodată, L-arginina şi Tribulus
inﬂuenţează pozitiv spermatogeneza, având rol în creşterea fertilităţii. Folosirea
regulată a produsului creşte calitatea vieţii sexuale a bărbaţilor.
Se administrează câte 3 tablete pe zi, în timpul sau după mese. Pentru a obţine
efecte de durată, este recomandată folosirea pe perioade mai lungi (2-3 luni).

Benosen - pentru un somn sănătos şi liniştit
®

Benosen® conţine o combinaţie unică de substanţe active testate clinic pentru
îngrijirea complexă a calităţii somnului. Acestea atenuează tensiunea psihică şi
stresul, inducând o relaxare generală a organismului şi favorizând instalarea somnului.
Benosen® este recomandat în cazul tulburărilor de somn (diﬁcultăţi de adormire,
somn superﬁcial, trezire dimineaţa foarte devreme), precum şi în stările de nelinişte,
anxietate şi iritabilitate. Mulţumită
efectului natural de calmare,
produsul este eﬁcient în perioadele
suprasolicitante, în situaţii stresante
şi în tulburări afective.
În mod obişnuit, se administrează câte
1 tabletă pe zi, cu cel puţin jumătate
de oră înainte de culcare. În funcţie de
caracteristicile individuale ale ﬁ ecărui
consumator, timpul în care produsul
îşi face efectul poate ﬁ prelungit până
la 1 oră.

Spektrum TM
cu complex
Imunactiv – pentru
întărirea sistemului
imunitar
În prezent, organismul uman este
expus unui număr mare de factori
nocivi din mediul înconjurător, care
pot duce la apariţia unor diverse
boli mai mult sau mai puţin grave.
Printre cele mai importante substanţe
de care corpul omenesc are nevoie
pentru o bună funcţionare se numără
şi vitaminele şi mineralele. Spektrum
conţine o gamă largă din cele mai
importante vitamine, minerale şi
microelemente, completate de
complexul unic Imunactiv™ astfel încât
să satisfacă eﬁcient nevoile corpului
uman. Compoziţia sa unică stimulează
activitatea sistemului imunitar şi ajută
astfel la combaterea îmbolnăvirilor
virale şi bacteriene.
Doza recomandată este de 1 tabletă pe
zi, înghiţită cu apă.
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polenul

Importanţa
polenului
în alimentaţia
noastră
O albină recoltează cam 6-15 mg polen la
un zbor, după ce a fost în vizită la o mulţime
de ﬂori. Polenul este alcătuit din celulele
fecundante masculine ale ﬂorilor, iar un
grăuncior este alcătuit din mai multe granule
de polen. Fiecare granulă de polen, pe lângă
învelişul interior (intină) şi exterior (exină)
mai are un miez (2 nuclei) care conţine acizi
cu proprieţăţi antianemice, antileucemice şi
anticancerigene.
Un gram de polen conţine:
vitamina B1 (8mg/g), vitamina B2 (18mg/g)
vitamina B5 (15mg/g), vitamina B6 (5mg/
g), vitamina B8 (0,15mg/g), vitamina B9
(5mg/g), vitamina B12 şi vitamina A (puţin),
vitamina C (150-450mg/g), vitamina D
(0,4mg/g), vitamina E(0,25mg/g), 3%
minerale şi oligoelemente: K(20-40mg/g),
Mg(1-20mg/g), Ca (1-15mg/g), Si(2-10mg/g),
Cu(0,07mg/g), Mn(1,4mg/g), Fe(0,2-12mg/g),
P(1-20mg/g), S(1mg/g), Cl(0,8mg/g), 7-35%
proteine, 2,71-14,44% lipide, 40% glucide,
hormoni, enzime-factori care reglementează
creşterea.

Polenul conţine de 5 ori mai multe
proteine decât carnea.
Mai conţine şi un antibiotic natural, de aceea
polenul este cel mai eﬁcient fortiﬁcant şi
regenerator al organismului.
Toniﬁant ﬁind, polenul ajută în stres şi
oboseală precum şi în sporirea imunităţii.
Este eﬁcient în cantităţi mici: câte o
linguriţă.
Cu 30-40g polen/zi se asigură necesarul de
aminoacizi pentru un adult şi pentru copii
(chiar şi mici): 12g/zi, adică 1-3 linguriţe

maxim/zi.
Se poate face cură de 1-4 săptămâni, polenul
ﬁind foarte concentrat, dar nu luaţi niciodată
cu linguriţa de metal, deoarece acizii din
polen intră în reacţie cu metalul.

Polenul se ţine în gură până se
combină cu enzimele din gură, nu
se înghite imediat.
Ajută femeile cu tulburări de ciclu sau aﬂate
la menopauză sau cu ﬁbrom uterin, sau alte
neplăceri date de excesul de foliculină :
osteoporoză, tetanie, spasmoﬁlie.
Fiind bogat în iod, previne guşa endemică.
Ajută copiii în creştere, mai ales pe cei
subponderali care pot câştiga în greutate
fără a afecta pe cei predispuşi la îngrăşare.
Este indicat şi în boli de nervi, astenii, depresii,
surmenaj, nervozitate, insomnie, anemie,
tulburări digestive, boli hepatobiliare, renale,
cardiovasculare, hepatite, constipaţie, ulcere, colite şi scade colesterolul plasmatic.
Apicultorii recoltează polenul “la urdiniş”
înainte ca acesta să ajungă în stup, apoi îl
usucă şi pe urmă îl păstrează în ambalaje
nemetalice, ferit de căldură, lumină, umiditate şi contaminare. Cea mai mare valoare
nutritivă o are polenul uscat.
Dacă nu vă place gustul polenului puteţi să îl
combinaţi cu miere, sau o reţetă care place
mai ales copiilor : 2 linguriţe de polen într-un
pahar cu iaurt de 100 g şi îl lăsaţi timp de 20
minute, timp în care se va combina suﬁcient
încât să favorizeze asimilarea.
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IMPORTANT: din 100g polen se obţin
aminoacizi ca şi din consumarea a ½ kg
carne de vită sau din 7 ouă.
Cu USCĂTORUL EZIDRI se poate usca
polen foarte uşor, cu un minim de efort.
Folosiţi tăviţele plate peste etaje şi gata
umplute cu polen crud, iar uscătorul să ﬁe
pe 400C maxim.
Nu uitaţi că activitatea terapeutică a
polenului proaspăt scade cu 50% după 5 ore
de la recoltare.
Uscătoarele EZIDRI care se pot echipa
după necesităţi de la 1 la 30 etaje, vă vor
usca polenul încă din primele ore de la
recoltare, în timp record, iar în momentul
în care este uscat îl putem depozita (NU
în ambalaje metalice). Polenul îşi va păstra
perfect culoarea, mirosul şi proprietăţile
terapeutice.
Polenul uscat cu Ezidri va ﬁ beneﬁc ﬁecărui
consumator. Nu ezitaţi să consumaţi polen!
Pentru mai multe detalii despre uscătorul
EZIDRI de polen, fructe, legume, plante
medicinale vizitaţi site-ul www.ezidri.ro
sau contactaţi ﬁrma SC IMEG SRL din
Cluj-Napoca, Str. Republicii, Nr.5, Ap 1B.
Telefon 0264-40.64.04, 0788-779954.

MEMBRII
CSW
BENEFICIAZĂ
DE REDUCERE 10% LA ACHIZIŢIONAREA DE PRODUSE DE LA
FIRMA IMEG.
*Informaţii furnizate de compania S.C. IMEG
S.R.L.

integrama Walmark

Integrama cu premii

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 31.08.2007. La tragerea la sorţi
din data de 17.09.2007, se vor extrage 20 de câştigători, premiile constând în câte o cutie din produsul "Spektrum" 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

Recipient dozare pastile

Minge

25 WLei

10 WLei

CD Holder

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.
Transformă
visele în
realitate.
Berbecul este
conştient şi
curajos.
Nu-i lipseşte nici
vitalitatea şi nici spiritul
de concurenţă. Nu admite nici o
piedică, temperamentul său este
foarte antrenant. Din când în când,
se poticneşte de câte un nimic
practic de genul plata unui impozit
sau o alimentaţiei moderată, dar
cu mândria tipică o porneşte din
nou înainte. Viaţa sa este plină de
succese şi de căderi. Cea mai mare
problemă poate ﬁ constituită de
pierderea idealurilor, amărăciune şi
scepticism. Sarcina vitală a ﬁecărui
Berbec este căutarea căii de mijloc
şi stabilirea unor ţeluri care pot ﬁ
atinse. Berbecii au de mai mult timp
o grămadă de posibilităţi de a se face
vizibili. Entuziasmul faţă de propria
ﬁinţă nu cunoaşte margini şi ﬁecare
mic succes le întăreşte încrederea în
sine şi aşa destul de umﬂată.

Leu
24. 7. – 23. 8.
În astrologie, Leul
este stăpânit
de planeta
Soarelui. Este
semnul înălţimilor
de nepătruns,
al mândriei şi
al demnităţii.
Leul este un stăpân, care şi în faţa
ghilotinei ţine capul sus. Nu-şi va
expune niciodată suferinţele şi
diﬁ cultăţile în faţa celorlalţi, dar nu
va pierde nici o ocazie în care poate
să strălucească. Leului îi place să-şi
facă iluzii. Iubeşte romantismul şi
adesea nu este uşor de convins
că viaţa nu este o poveste în care
binele învinge răul, iar cei răi sunt
pedepsiţi după merit. Leii trec printr-o
transformare adâncă. Chiar dacă pot
avea senzaţia că nu se mişcă din loc
şi că nimic nu le reuşeşte, viitorul
le va demonstra că opusul este
adevărat. Comportamentul faţă de
Lei trebuie să ﬁe de neprevăzut, iar
ei vor ﬁ ca întotdeauna puţin naivi şi
simpatici în tot ce fac.

Săgetător
23. 11. – 21. 12.
Pentru Săgetător,
totul trebuie
să aibă un
sens şi un
scop în viaţă. În
permanenţă învaţă,
îşi desăvârşeşte
educaţia,
experimentează şi face noi cercetări.
Simţul umorului şi gradul de
informare, fac din el un interlocutor
de frunte. Săgetătorului nu-i merge
bine în ape liniştite, se plictiseşte
repede şi chiar şi din lucruri mărunte,
face o mare dramă. În situaţii precare
se orientează rapid şi iese cu fruntea
sus din orice. Partea întunecată
a lui este că promite oricui orice,
fără să se obosească să-şi aducă
aminte. Cu Săgetătorii distracţia
este întotdeauna în toi, chiar dacă
unele istorioare şi trăiri vor ﬁ greu
de crezut. Deoarece de câţiva ani
încoace sunt zguduiţi de împrejurări:
schimbări în viaţă, piedici şi noi
speranţe, nimic nu-i mai miră! Bine ar
ﬁ să se odihnească o clipă, să facă
un calcul al câştigurilor şi pierderilor
şi apoi, să-şi facă planuri clare de
viitor.
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(de la 1. 2. 2007 la 31. 8. 2007)
Taur
21. 4. – 21. 5.
Taurul este
cât se poate
de practic. Nu
acceptă naiv
cerinţele vieţii.
El e destul de
realist ca să
ştie că omul nu se hrăneşte cu lauri
şi liniştit, rămâne în spatele scenei.
Iubeşte simplitatea şi calitatea.
Este sceptic faţă de tot ceea ce nu
se poate pipăi şi cântări. Labirintul
emoţiilor şi aspiraţiilor umane
rămâne adesea, o simplă enigmă
pentru el. Taurul are nevoie de un
scop clar, un ţel, de un domeniu de
autorealizare, după care-şi va pune
la bătaie toată forţa lui excepţională.
Cu toată aparenta lene, nativul
poartă în sine dorinţa de a crea o
dovadă materială a existenţei şi a
realizărilor sale.
La începutul anului, Taurii se îneacă
în autoamăgire şi pierd contactul cu
realitatea. Saturn nu îi lasă să se
frământe mult timp, iar Marte le dă un
impuls energetic complet neaşteptat
în februarie.

Gemeni

Rac

22. 5. – 21. 6.
Gemenii sunt
populari şi
îndrăgiţi, chiar
dacă reuşesc
cu isteţimea
lor să convingă
pe oricine, să le
facă pe plac. Sunt
imprevizibili, nu pot ﬁ surprinşi şi
nici nu pot ﬁ trecuţi cu vederea. Ştiu
întotdeauna ce este la modă. Dar
pentru uimitoarea lor viziune de
ansamblu şi mulţimea de experienţe
de viaţă trecătoare, Gemenii plătesc
cu incapacitatea de a întreţine relaţii
profunde. Nu-şi bat capul cu viaţa,
se lasă purtaţi de val. Nu puteţi să-i
ţineţi în lesă şi nici nu puteţi aştepta
ca ei să se preocupe de problemele
voastre. Cu toate astea, pot ﬁ o
inspiraţie şi un suﬂu proaspăt în
vieţile celorlalţi.
Prima jumătate a anului 2007 va ﬁ
plină de evenimente pentru Gemeni.
Sentimentele de fericire vor ﬁ
alternate de îngrijorare şi teamă
de viitor. Feriţi-vă de iluzii false
şi rămâneţi bine cu picioarele pe
pământ.

22. 6. – 23. 7.
Racul are nevoie
ca ceilalţi
să aibă
nevoie de el. Unii
dintre ei nu vor să
se lege de cineva
cu trăinicie, pentru că
bănuiesc ce trăire crudă ar ﬁ pentru
ei un divorţ. În spatele aparentei
lor răceli şi inaccesibilităţi, trebuie
să vedeţi de fapt o apărare pentru
sensibilitatea şi vulnerabilitatea
suﬂetului lor. Mulţi Raci sunt dotaţi
cu o fantezie şi creativitate bogată.
Nativul acestui semn reuşeşte să
ﬁe un partener gingaş, un părinte
drăgăstos şi un prieten capabil de
sacriﬁ ciu. Viaţa lor este plină de
cicluri şi de alternanţă a perioadelor
de forţă, de bucurie şi de durere.
Siguranţa Racilor este frigiderul
plin şi masa bogată. Ei au foarte
puţin timp pentru a se odihni şi a se
reface, căci lucrurile se pun iarăşi în
mişcare. Dacă reuşiţi să vă păstraţi
atitudinea distantă, independenţa
şi libertatea interioară, veţi ﬁ plăcut
surprinşi.

Fecioară
24. 8. – 23. 9.
Fecioarele sunt
realiste, ele nu-şi
fac o imagine
utopică despre
lume şi, în funcţie
de aceasta, îşi
aranjează şi viaţa.
Priorităţile le sunt
clar stabilite şi fac ceea ce este
necesar. Ele reuşesc să introducă
ordinea şi acolo unde este un
haos de nedescris. Au sentimentul
devotamentului şi loialităţii.
Sănătatea şi mulţumirea celor dragi
este totul pentru ele. Dacă aveţi
vreo problemă de sănătate sau
cu un organ ﬁnanciar, adresaţi-vă
unei Fecioare. Ea are o bogată
rezervă de contacte importante,
informaţii, preparate curative, plante
şi înţelegere, cu care reuşeşte să
mângâie suﬂetele.
In viaţa lor alternează acum o
inﬂuenţă astrologică după alta.
Pentru orientarea în diferite situaţii
le ajută judecata cumpătată şi
capacitatea de autoreﬂexie, ceea ce
nu ar trebui să creeze o problemă
Fecioarelor.

Capricorn
22. 12. – 20. 1.
Capricornul
nu este uşor
de înţeles.
Majoritatea dintre
ei înţeleg de la cea
mai fragedă vârstă
că este mai bine să
aştepte ca ceilalţi
să-şi arate cărţile şi că e bine să ţii
unul sau doi aşi în mânecă. Adesea,
Capricornul este un individualist,
care-şi urcă singur muntele. De-abia
la o cunoaştere mai profundă, îi
veţi descoperi romantismul ascuns.
Drumul vieţii sale este adesea şerpuit
şi îngust. Poate tocmai de aceea
el este dăruit cu o perseverenţă
extraordinară, cu rezistenţă şi
viclenie. Cu un Capricorn nu prea
aveţi parte de râs, dar veţi avea
un partener sigur în el, care ia
viaţa foarte în serios. Capricornilor
le va merge bine la început de
an şi poate chiar vor înainta în
funcţie. Dacă nu se vor teme să-şi
manifeste şi caracteristicile mai puţin
convenţionale, îşi vor descoperi
în viaţă domenii până acum
necercetate.

Balanţă

Scorpion

24. 9. – 23. 10.
Balanţa vrea
să ﬁe plăcută,
pentru a se simţi
bine. Nu este
vorba doar de
aspectul exterior,
ci de frumuseţea
interioră. Este un semn
al compromisurilor, colaborării şi
echilibrului. Orice fel de abatere de la
armonie este suportată foarte greu.
Balanţa este prietena adevărului,
o înspăimântă nedreptatea şi, ca
idealistă vulnerabilă, are probleme
cu adaptarea la aspectele grosolane
ale vieţii. Este vestită pentru şovăiala
ei. Nu reuşeşte să clariﬁ ce ce vrea
de fapt, fără a se sfătui cu altcineva.
In ultima vreme, Balanţele pot
simţi o anumită îngrădire. Inﬂuenţa
favorabilă a lui Saturn le dă senzaţia
de siguranţă şi limitează priorităţile.
Neptun le condimentează viaţa cu
puţin romantism, vise nebuneşti şi
dimensiuni spirituale ale existenţei
umane. Dacă nativii din Balanţă nu
vor uita să-i ajute pe ceilalţi, soarta îi
va răsplăti din plin.

24. 10. – 22. 11.
Scorpionul
este semnul
marilor pasiuni
şi extremelor
absolute. Este
legat de oameni şi
de obiecte cu legături
foarte puternice. Reuşeşte să
descopere dorinţe umane ascunse
şi nici un tabu nu-i este străin. In
general, în timpul vieţii ajunge
în contact cu toate aspectele
întunecate ale existenţei, atât în
viaţa profesională, cât şi în cea
personală. Are o înclinare spre
dragoste eternă şi ﬁ delitate, care
poate duce până la sacriﬁ ciul
de sine. Destul de extravagantul
Scorpion este ameninţat că de data
asta, a cam sărit calul. Datorită
înţelepciunii sale adânci, pricepe
rapid că excentricitatea nu-l ajută
şi-şi va face simţită independenţa în
alt fel. Poate că pentru scurt timp,
va renunţa la mister şi-i vom putea
întrezări adevărata faţă.

Vărsător

Peşti

21. 1. – 19. 2.
Vărsătorul
nu-şi trădează
niciodată
propriile idealuri,
chiar dacă
asta l-ar costa
viaţa. Reuşeşte
să pătrundă în
esenţa
lucrurilor
şi să
introducă noutăţi. Are un larg
cerc de prieteni, idei minunate şi
un discurs prea puţin banalizat.
Cea mai mare problemă a lui este
adaptarea părerilor şi valorilor sale
excepţionale în aşa fel, încât să
ﬁ e acceptabile pentru ceilalţi. Din
păcate, de multe ori o ţine pe-a lui,
iar dorinţele sale pot rămâne fără
ecou în mediul înconjurător. De la
Vărsător să nu aşteptaţi zâmbete
politicoase, compromisuri şi concesii
– acestea îi îngrădesc nevoia
proprie, care este libertatea.
In perioada următoare, nativul din
Vărsător nu va reuşi să se menţină
în umbră. Atacul unei sensibilităţi
excesive şi dezgustul faţă de
valorile superﬁ ciale ale societăţii pot
însemna un mare şoc pentru cariera
nativului din Vărsător.

20. 2. – 20. 3.
Peştii, ultimul semn
al zodiacului, au în
sine câte ceva din
toate celelalte semne.
Nimic nu-i simplu şi
clar pentru ei, ﬁecare
idee şi ﬁecare acţiune
atrage după sine mii de
asocieri, ale căror unde rezonează la
nesfârşit. Fantezia lor şi capacitatea
de empatie este fără margini.
Singurul lucru permanent la ei este
dragostea şi nevoia de schimbare.
Suﬂetul lor fragil, caracterul
aventuros şi capacitatea de sacriﬁ ciu
reuşesc să vrăjească până şi
pietrele. În perioada actuală, Peştii
sunt împinşi la distrugerea ordinii
instaurate şi la o viaţă independentă.
Pentru cei din jur, comportamentul lor
poate ﬁ de neînţeles, dar pentru Peşti
scopul e clar – să meargă după capul
lor, indiferent de urmări. Problemele
pot apărea atunci când nu ştiu ce
vor de fapt, lucru tipic pentru Peşti.
Principala recomandare este să
devină raţionali şi să lase pentru
moment, sentimentele deoparte.

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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