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Dragii noştri, în articolul din numărul trecut al 
gazetei  v-am oferit informaţie generală despre 
epilarea definitivă. Începând din acest număr 

vom oferi informaţie specifică în funcţie de întrebările 
clienţilor sau cititorilor noştri. Dacă aveţi vreo nelămurire 
intraţi pe: www.depilfin.ro sau scrieţi-ne un e-mail şi vă 
vom răspunde prompt. Astăzi vom răspunde la întrebarea 
Elenei: „Se poate realiza şi epilare facială?”
Raspunsul este DA, se poate realiza epilare facială fără a 
întâmpina nici un fel de probleme. Pilozitatea facială apa-
re ca urmare a unor dereglări hormonale, este un fenomen 
foarte des întâlnit la femei în special după naşteri, între-
ruperi de sarcină, ingerarea unor anti-concepţionale ne-
potrivite, menopauză etc. Ovarul polichistic reprezintă 
unul din motivele apariţiei acestui fenomen care poartă 
denumirea de hirsutism şi de obicei se manifestă prin 
apariţia firelor de păr în zone tipic masculine. Se poate 
încerca rezolvarea acestei probleme prin medicaţie dar 
medicii recomandă epilarea definitivă cu laser şi/sau IPL 
(în funcţie de fototip), dar cele mai bune rezultate se obţin 
când sunt utilizate împreună. Puteţi veni la o consultaţie 
care este gratuită unde operatorii Depilfin vă vor informa 
dacă este cazul să mergeţi la un medic endocrinolog sau 
ginecolog pentru a depista motivele care au dus la apariţia 
pilozităţii faciale în cazul dumneavoastră. Fiind o zonă 
specială, vă invităm de asemenea să analizaţi ofertele  
noastre la rubrica „preţuri” de pe site.
Suntem bucuroşi să vă informăm că o mulţime de bărbaţi 

apelează la epilarea definitivă la clínica noastră, fapt 
îmbucurător pentru toată lumea. În ţara noastră moda 
bărbatului „doar apă şi săpun” apune. Se pare că începe 
o era în care ne respectăm reciproc, căutăm şi creăm 
frumuseţea începând cu noi înşine, indiferent de gen, sta-
tus social, etc. Este esenţial să arătăm bine, nu ca scop, ci 
ca un mijloc pentru o viaţă mai bună. 
Depilfin: eleganţă, fineţe, stil ca să fii sexi şi să  rămâi aşa!

 
� Depilfin,�str.�Michael�Weiss�nr�26�
� tel.:0733008472
� www.depilfin.ro

� Nicolae�Bălcescu�nr.60,�Braşov�
� tel.:�0731�322�491.�0724�330�097

Bebeluşul meu nu are dinţi încă, ce fel de 
îngrijire orală trebuie să îi accord?
Din primele săptămâni de viaţă, masează  

uşor gingiile bebeluşului tău după fiecare masă, cu o 
compresă de tifon sterilă, umedă sau cu dispozitive 
speciale (sub forma „degetarelor”) ce se pot procura de 
la farmacie. În felul acesta, cureţi placa bacteriană şi 

resturile de mâncare ce pot periclita apariţia dinţilor. În 
plus, când dinţii încep să erupă, masajul uşor va linişti 
bebeluşul.

Am auzit despre aşa numita „carie de biberon”. 
Ce înseamnă ?
Caria de biberon (stomatologul tău poate să o numească 
„carie timpurie”) apare atunci când copilul este hrănit 
cu biberonul la adormire, sau când se încearcă liniştirea 
copilului pe parcursul nopţii cu biberonul care conţine 
lichide îndulcite. Dar în cazul în care se foloseşte bibe-
ronul sau tetina îndulcită pentru o perioadă mai lungă 
de timp decât este recomandat. Formarea cariilor se 
datorează zahărului din lapte/ceai sau din sucul de 
fructe care poate cauza retragerea gingiei şi formarea 
plăcii bacteriene, dinţii sugarului putând fi afectaţi chiar 

şi înainte de a erupe. Ca să previ acest lucru, limitează 
timpul pe care sugarul îl petrece stând cu biberonul în 
gură, rezumându-se doar la perioada mesei. 
 
� Dr.�Gabriela�Gligore�Manolache

Sfaturi pentru îngrijirea dinţilor copiilor (partea 1)

Epilarea definitivă 
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Centrul Medical de Vest este o clinică  
medicală privată ce activează în Braşov în-
cepând din anul 2000. Având la dispoziţie o 

echipă de profesionişti şi de echipamente moderne, 
Centrul Medical de Vest a creat astfel un sistem 
de valori bazat pe calitate şi satisfacerea cât mai 
corespunzătoare a nevoilor clienţilor.
Corectitudinea actului medical se află în centrul 
sistemului de valori al Centrului Medical de Vest 
şi este principiul ce ne ghidează în toate activităţile 
pe care le întreprindem; asigurând servicii medi-
cale atât persoanelor fizice, cât şi companiilor.

- ANALIZE DE LABORATOR 
- AVIZĂRI FIŞE AUTO
- MEDICINA MUNCII
- CARDIOLOGIE
- PARAZITOLOGIE
- DERMATOLOGIE
- PEDIATRIE
- PSIHIATRIE
- DIABETOLOGIE ŞI BOLI DE NUTRIŢIE
- FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE  
 ŞI MASAJ MEDICAL
- ECOGRAFIE
- PSIHIATRIE
- MEDICINĂ INTERNĂ
- O.R.L.
- OFTALMOLOGIE , 
 PERIMETRIE COMPUTERIZATĂ

În scopul oferirii unor servicii medicale de cea 
mai înaltă calitate, Centrul Medical de Vest şi-a 
îmbogăţit activitatea prin achiziţionarea unui eco-
graf marca Siemens Acuson S2000, oferind în plus 
faţă de ecografia standard, serviciul de Elastografie 
în timp real şi tehnica ARFI ( Acoustic Radiation 
Force Impulce) în cadrul specialităţii de Imagistică 
Medicală. Noţiuni generale privind ecografia şi  
tehnicile ei speciale:

Ecografia este tehnica ce permite vizualizarea şi 
caracterizarea unor organe interne sau a unui făt 
cu ajutorul ultrasunetelor. Ultrasunetele care se 
propagă uşor în medii lichide şi nu sunt reflectate 
de acestea, sunt oprite de aer şi de oase. De aceea, 
ecografia este puţin sau deloc indicată în examina-
rea plămânilor, intestinului sau a oaselor.
Unele ecografii necesită ingerarea unor cantităţi su-
ficiente de apă pentru a umple vezica urinară, alte 
ecografii fiind făcute pe nemâncate (a jeun) sau cu 
ingerarea unui preparat destinat reducerii cantităţii 
de gaze intestinale. Examenul este nedureros şi 
durează între 10 şi 20 de minute.
Prin tehnica nou dezvoltată de firma Siemens, elas-
tografia în timp real - adaugă o nouă dimensiune 
a examinării: măsurarea elasticităţii ţesuturilor 
considerată a fi cel mai important pas în evoluţia 
ecografiei, de la implementarea tehnicii Doppler. 
Adăugarea acestui nou mod de evaluare a leziu-
nilor de la nivelul diverselor organe, are în primul 
rând aplicabilitate în diferenţierea dintre tumorile 
benigne şi cele maligne, dar şi în buna apreciere a 
extinderii unei leziuni. Elastografia în timp real, se 
aplică pentru leziunile de la nivelul sânului, tiroi-

dei, ficatului, prostatei.
Noul aparat de ecografie are şi posibilitatea 
cuantificării durităţii unui ţesut, prin aplicarea 
tehnologiei ARFI, rezultatul fiind măsurarea 
vitezei de propagare a unei unde prin diversele 
structuri asupra cărora metoda este aplicată, fiind 
utilă în monitorizarea unor boli, cum ar fi spre  
exemplu ciroza hepatică.

FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE, MASAJ 
MEDICAL 
Programul de recuperare medicală se realizează  cu 
aparatură medicală nouă şi neinvazivă, COMBINE 
BTL,  cu care se realizează electroterapia, terapia 
cu ultrasunet şi laseroterapia.
Afecţiunile reumatismale se tratează prin 
împachetări de parafină. 
Programul de recuperare medicală este prescris de 
către medicii de specialitate Balneofizioterapie şi 
recuperare medicală ai Centrului Medical de Vest. 

� Centrul�Medical�de�Vest,�cal.�Făgăraşului�nr.7
� tel.:�0268�411�495�
� www.cmvest.ro

Centrul Medical de Vest –  
„Împreună cu tine pentru sănătatea ta”

Clinica ESDENT reprezintă o noutate în peisajul 
stomatologic din Braşov evidenţiindu-se prin 
calitatea serviciilor şi prin profesionalismul ex-

celent de care dă dovadă şi nu în ultimul rând vă stăm la 
dispoziţie NON STOP.
Clinica ESDENT este  situată în Braşov  pe str. Carpaţilor  
39, dotată cu aparatură stomatologică de ultimă generaţie, 
echipamente de sterilizare cu rating maxim de siguranţă şi 
nu în ultimul rând materiale stomatologice de la cei mai 
importanţi producători mondiali. Pe lângă toată această 
dotare ultramodernă, clinica noastră oferă servicii profe-
sionale de înaltă calitate la preţuri corecte şi un ataşament 
ridicat al personalului medical faţă de cerinţele pacientului.
Clinica ESDENT vine  în sprijinul pacienţilor cu un 
program NON STOP, pentru a putea asigura asistenţa 
stomatologică de urgenţă la orice oră din zi şi din noapte. 
Filosofia clinicii constă în a vă oferi diferite variante 
moderne de tratament, alocând timp pentru a vă explica 

toate detaliile necesare pentru ca dumneavoastră să le 
înţelegeţi, astfel încât sa o puteţi alege pe  cea care vi se 
potriveşte cel mai bine şi în cunoştinţă de cauză.

FRUMUSEŢEA  ÎNCEPE  CU  UN  ZÂMBET   
PERFECT!
Uneori, cea mai îngrijită dantură necesită mici 
„retuşuri” pentru un zâmbet superb şi dinţi cu as-
pect natural. Alteori, corecturile necesare sunt de 
amploare mai mare, pentru a obţine zâmbetul mult 
dorit. Cu o echipă de specialişti din toate domeniile 
stomatologice şi aparatură de ultimă generaţie, vă 
asigurăm un zâmbet frumos în doar câteva zile. 
Tratamentul va fi unul relaxant şi fără stres într-un timp 
scurt, ceea ce în final vă va lăsa un zâmbet ideal şi o 
amintire plăcută. 
Datorită echipei de medici profesionişti şi tehnologiei 
ultramoderne, şedintele de tratament durează mai puţin 

şi numărul lor scade, motiv pentru care putem ajunge la 
costuri accesibile tuturor. 
Destul de frecvent, ceea ce aste ascuns privirii medicului, 
se vede cu claritate pe filmul radiologic. Astfel, putem de-
pista la timp pentru a fi tratate corespunzător, numeroase 
afecţiuni ale dintelui şi ţesuturilor înconjurătoare.
Şi pentru că noi cunoaştem atât importanţa examenu-
lui radiologic efectuat la timp, cât şi confortul pacien-
tului, am utilat clinica noastră cu aparate performante 
de realizat radiografii dentare, moderne şi puţin ira-
diante, însoţite de mijloace speciale de protecţie pen-
tru pacienţi. Astfel, dumneavoastră nu va trebui sa vă 
deplasaţi la un centru radiologic, economisind timp, 
sănătate si energie.
Dorinţa noastră este ca stomatologia de lux să fie 
accesibilă oricui.
 ECHIPA�ESDENT,�str.�Carpaţilor�nr.39
� tel.:�0368�808�111;��www.esdent.eu
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Operatiile de sinus lift se vor efectua în perioa-
da 7-9 septembrie 2011, la clinica Dentalmed 
din Brasov, situata pe Str. Lungă nr. 14. 

In cadrul evenimentului stomatologic, in premiera 
pentru Brasov, 20 de pacienţi vor beneficia de 
operaţii de sinus lift şi de implant dentar. Prof. univ. 
dr. Ady Palti, preşedintele Asociaţiei Mondiale de 
Implantologie Orală şi prof. univ. dr. Augustin Mi-
hai, vicepreşedintele Asociaţiei amintite, secondaţi 
de o echipă de medici stomatologi, printre care şi 
20 de specialişti din Japonia, vor opera pacienţii, 
folosind tehnici şi metode de ultimă generaţie din 
domeniul medicinei dentare. 
Sinus lift este procedură de ridicare a membranei 
sinusale, o etapă premergătoare inserării a implan-
turilor dentare. Presupune adăugarea unei cantităţi 
de os artificial sau bio-os, pentru a se putea integra 
corect un implant dentar. Pacienţii care au nevoie 
de astfel de intervenţii trebuie să se adreseze din 
timp medicilor de la „Dentalmed”, care îi vor con-
sulta şi investiga radiologic, pentru a-i putea pro-
grama la intervenţie. „Avem deja pacienţi înscrişi, 
dar aşteptăm şi pe alţii să se programeze pen-
tru acest eveniment medical. Noi îi consultăm, 
iar în baza unei radiografii şi a unei tomografii 
computerizate, cei doi specialişti vor putea pune 
un diagnostic şi vor stabili planul de tratament 
chirurgical pentru acea perioadă din septemb-
rie în care se vor afla la Braşov. Important de 
reţinut este faptul că operaţiile de sinus lift se 
vor face pro bono, adică gratuit”, a declarat dr. 
Lorelai Sfarghiu, director medical al Clinicii Sto-
matologice „Dentalmed”.

Medici cu reputatie internatională
Prof. univ. Dr. Ady Palti, medic de origine 
română, a absolvit facultatea la Cluj, în 1980, după 
care s-a specializat în Statele Unite, fiind stabilit 
în Germania. Este preşedinte al AMI din 2005 şi 
de aproximativ 15 ani face parte din conducerea 
acestei asociaţii. Este profesor la Universitatea 
din New York, Universitatea din Boston, Univer-
sitatea Temple din Philadelphia. A fost preşedinte 

al Societăţii Germane de Implantologie şi al Con-
gresului Internaţional de Implantologie Orală. Dr. 
Ady Palti ţine prelegeri în toată lumea şi publică 
articole privind noile tehnologii în implantologie 
orală, axându-se în principal pe tehnologii 3D.
Prof. univ. dr. Mihai Augustin este şeful Catedrei 
de Implantologie Orală la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Doctor în 
medicină, conducător de doctorat, autor de manuale 
de specialitate, membru în colective de cercetare, 
având la activ brevete de invenţie şi de inovaţie, 
totodată practician strălucit, care organizează peri-
odic demonstraţii live de implant dentar, inclusiv la 
Braşov. Este vicepreşedintele Asociaţiei Mondiale 
de Implantologie Orală.

Performanţă de zece ani
Proiectul „Dental Training”, in care sunt implicati cei 
doi experti,  urmăreşte creşterea nivelului de educaţie 
şi de pregătire profesională a personalului din cabi-
netele stomatologice din regiunile Nord-Est, Centru 
şi Sud-Est. Proiectul este implementat de Asociaţia 

Donit, ce are ca membru fondator Clinica Dentalmed, 
în parteneriat cu Universitatea „Transilvania” din 
Braşov şi este finanţat prin POS-DRU.
Clinica Stomatologică „Dentalmed”, condusă de 
Oleg Dobrovolschi, doctor în ştiinţe medicale, 
funcţionează de peste 10 ani. Unitatea dispune, în 
prezent, de 14 cabinete de medicină dentară, un cab-
inet de radiologie şi imagistică dentară şi un labora-
tor de tehnică dentară. Echipa medicală este formată 
dintr-un personal specializat şi perfecţionat, atât în 
ţară, cât şi în străinătate, oferind braşovenilor cele 
mai noi metode de tratament. De-a lungul anilor, 
Clinica Dentalmed a colaborat cu numeroşi medi-
ci din ţară şi străinătate. În cadrul acestor schim-
buri de experienţă, specialiştii au efectuat o serie 
de intervenţii chirurgicale, clinica punându-le la 
dispoziţie resursele materiale şi aparatura necesară.

� Dentalmed�Com
� Str.�Lunga�nr.14,�Brasov
� Tel.:�0268�418�770;�0731�909�598
� www.dentalmed.ro

Operaţii gratuite de sinus lift la Clinica Dentalmed 
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Cercetările recente indică faptul că majori-
tatea afecţiunilor civilizaţiei – boli ale 
sistemului osos, cum ar fi osteoporoza, 

ale sistemului cardiovascular, culminând cu in-
farctul, afecţiuni metabolice, diabet şi mergând 
până la cel mai extins şi agresiv flagel, cancerul 
– sunt provocate de nivelul scăzut de antioxidanţi 
şi de nivelul ridicat de radicali liberi. Acest 
dezechilibru este produs de poluarea cotidiană, 
de nivelul ridicat de stres şi de alimentaţia 
necorespunzătoare.
Nivelul de protecţie al organismului în faţa radi-
calilor liberi se poate afla prin măsurarea nivelului 
de antioxidanţi existenţi în corp, cu ajutorul unui 
instrument numit scaner biofotonic. Evaluarea se 
face în doar trei minute, spre deosebire de cele-

lalte metode existente (prin piele, sânge şi retină) şi 
reprezintă o metodă neinvazivă, rapidă şi convena-
bilă pentru a va determina statusul antioxidativ – 
SCS. După ce aflaţi SCS, este momentul sa-l corec-
taţi. Începeţi prin a mânca corect, faceţi exerciţii 
fizice adecvate şi eliminaţi obiceiurile nesănătoase,  
apoi consumaţi suplimentele care pot oferi organis-
mului dvs. o nutriţie antioxidantă complexă.
Folosiţi suplimente certificate, bazate pe ştiinţă, ce 
pot asigura nivele optime de vitamine şi minerale. 
Băutura frumuseţii perfecte - G3- un amestec de li-
pocaroteni şi vitamina C, un suc validat de ştiinţă în 
ceea ce priveşte reintinerirea celulară şi susţinerea 
imunităţii organismului, el este considerat o băutură 
anti-îmbătrinire ce hrăneşte membranele celulare şi 
contribuie şi la formarea colagenului din piele.

Stilul de viaţă actual ne solicită organismul, de 
aceea pentru a putea ţine pasul cu rutina zilnică 
asiguraţi-vă că aveţi soluţii viabile la solicitările 
vieţii de zi cu zi.
Nu lăsaţi garda jos! În acest moment vă putem oferi o 
abordare completă, holistică în ceea ce priveşte starea 
de sănătate, vitalitate şi soluţii anti-îmbătrânire.

Adriana�BLAJ,�Medic�specialist�MF
Competenţă�homeopatie

Terapie�antioxidativă�

Str.�Hărmanului�50�sc.B�et.1�ap.5
tel.:�0268�325�500�mobil:�0745�589�719

email:�ascclinic@gmail.com
www.asc-wellness-clinic.ro

Tine-ţi sănătatea sub control!
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Partener media
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Ce este cardul „Pentru că Sănătatea 
contează”:?
- Este un card cu care beneficiați de re-

duceri în locațiile partenere listate în Anuarul 
Sănătății, indiferent de specializarea medicală: 
centre medicale, laboratoare de analiză medicală, 
farmacii, cabinete de stomatologie, optică, der-
matologie, diabet-boli nutriție, ortopedie, gine-
cologie, homeopatie, psihologie, medicina mun-
cii, ORL, pediatrie, centre de înfrumusețare, 
centre de relaxare, etc.
- Posesorul cardului are o fișă electronică, ce cu-
prinde informațiile și antecedentele sale medi-
cale. Datele de pe card vor putea fi consultate on-
line, astfel încât orice unitate medicală parteneră 
poate cunoaște în timp real traseul medical al 
pacientului. 

 
Prin intermediul lui:
- posesorul cardului  beneficiază de REDUCERI 
între 5% şi 50% la serviciile prestate de cabine-
tele medicale și centrele de înfrumusețare sau re-
laxare, reduceri menționate în spațiul grafic din 
Anuarul Sănătăţii.

Cum poţi intra în posesia cardului pentru re-
duceri la serviciile de sănătate private „Pentru 
că Sănătatea contează?”
    Solicită cabinetelor medicale partenere sau 
medicului tău de familie formularele de emitere a 
cardurilor, formulare care ulterior vor fi ridicate 
de reprezentanții Anuarului Sănătății. 

     Costul cardului este de 80 Ron/an și se va 
achita de către fiecare beneficiar, ramburs la pri-
mirea acestuia.
Gazeta Medicală
Stimate pacient,
- Cunoști adresa clinicii nou deschise din Brașov?
- Știi de ce servicii de sănătate  poți beneficia luna 
aceasta, economisind cu până la 50%?
- Ai aflat de aparatele performante care fac mult 
mai ușoară și plăcută consultația care până acum 
îți dădea bătăi de cap?
 
Pentru toate acestea și pentru multe alte 
informații utile, am realizat Gazeta Medicală. 
Este o publicație lunară, specializată pe do-
meniul sănătății, distribuită gratuit tuturor 
posesorilor de carduri „Pentru că Sănătatea 
Contează”, partenerilor listați în Anuar și 
medicilor de familie. Prin intermediul aces-
teia: 

- vom informa despre promoțiile și ofertele 
partenerilor noștri 
- vom menţiona noutățile din domeniul medi-
cal (aparatura performantă, eficiența trata-
mentelor nou aduse pe piața noastră, clinici 
moderne, reducerile de care beneficiați lunar, 
etc)
- vom menţiona ofertele de muncă din dome-
niul medical 
- vom publica articole care tratează subiecte 
de interes general sau specific, vis a vis de 
probleme medicale, scrise sau avizate de cei 
din domeniu.

Cardul „Pentru că sănătatea contează” şi Gazeta Medicală

Toate drepturile asupra publicaţiei 
aparţin S.C. REDUCERI MEDICALE 
S.R.L. Braşov
Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea 
pentru modificările survenite ulterior.

Reproducerea parţială sau totală a 
structurii şi a textelor se poate face 
doar cu acordul scris al editorului.

Editor: S.C. REDUCERI  
MEDICALE S.R.L. 

str. Griviţei nr. 90, bl. 12, sc. A, ap. 2; 
 Tel.: 0368/434 172

E-mail: office@anuarul-sanatatii.ro
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l 45 lei perechea
(cu lentile din plastic)

l 35 lei perechea
(cu lentile din sticlă)

l Ramă gratuită
l Consultaţie computerizată
l Montaj şi lentile de până 
la ±4.00 dioptrii sferice simple

ELEGANCE�OPTIC
Str.�Toamnei�nr.7,�Braşov

(reper�-�aproape�de�CEC�BANK)
L-V�9:00�-�19:00�si�S�9:00�-�14:00
Tel.:�0368�00�22�66�/�0772�032�454

Elegance Optic

Pasta noastră de dinţi!
Ne confruntăm frecvent cu întrebarea: care 

pastă de dinţi este mai bună??
Indiferent care sunt nevoile noastre individ-

uale (albire, respiraţie proaspătă, prevenirea apariţiei 
cariilor, sensibilitatea dentară), cum ne spălăm pe 
dinţi este mult mai important decât cu ce ne spălăm.
Pentru o igienizare corectă periuţa se ţine poziţionată 
la 45 de grade astfel încât să ajungi în locurile dintre 
dinţi şi gingii, se efectuează mişcări circulare în acele 
zone apoi deplasăm periuţa pe suprafaţa dinţilor (în 
jos la maxilar, în sus la mandibulă). 
Periajul este indicat să se facă cu periute moi (soft), 
cu vârful perilor rotunjit, fără a apăsa foarte tare şi 
fără a se folosi pastă în exces (un bob de mazăre).
Cel mai important ingredient al pastei de dinţi este 
fluorul deoarece ne protejează dinţii de apariţia de 
noi carii. Aproape toate  pastele de dinţi conţin  

acest element în cantităţi mai mari sau mai mici, 
important este să fim atenţi la cantitatea de care 
avem nevoie. Potrivit Academiei de Stomatologie 
Generală, folosirea pastei de dinţi cu fluor de două 
ori pe zi poate reduce incidenţa cariei cu 40%.
Care pastă de dinţi este mai bună pentru albirea 
dinţilor? Aproape toate pastele de dinţi îndepartează 
într-o mai mică sau mai mare măsură petele de la 
suprafaţa smalţului datorită particulelor abrazive pe 
care le conţin, dar nu pot ajuta decât la eliminarea 
petelor superficiale, ele neavând puterea de a acţiona 
în profunzime în lipsa unui agent de albire. Asadar 
albirea dentară se face într-o foarte mică măsură cu 
ajutorul pastelor de dinţi, indicate în acest scop sunt 
produsele profesionale ce conţin agenţi speciali de 
albire. Pastele cu bicarbonat, deşi se presupune că 
au un potenţial de curăţare mai mare datorită efectu-

lui efervescent pe care îl produc, pot duce în timp 
la sensibilizări ale dinţilor şi este indicat a se utiliza  
perioade limitate de timp.
Pasta de dinţi pentru dinţi sensibili creează 
o barieră împotriva factorilor posibil iritanţi. 
Aceasta se foloşte în grade diferite de afectare 
parodontală şi poate fi utilizată pentru o perioadă 
îndelungată de timp, neavând efecte secundare.
Sortimentele de pastă noi apărute, cu diferi-
te arome (propolis, miere, portocală) nu sunt 
daunătoare, nici nu au un efect terapeutic mai 
mare, deoarece conţin doar aroma respectivă.
În concluzie, specialistul este cel care recomandă o anu-
mită pastă de dinţi, în funcţie de problemele sesizate!”

� Dentaclass,�str.�G-ral�Dumitrache�nr.2,�Braşov
� Tel.:�0268�42�55�11;�0730�12�21�18
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Homeopatia este o metodă de tratament bazată 
pe principiul  similitudinii: o substanţă care în 
doze mari poate produce un tablou de boală 

la un om sănătos, poate vindeca, în doze mici, acelaşi 
tablou de boală la o persoană suferindă.
Mai simplu formulat, ceea ce poate îmbolnăvi 
în doză mare, poate vindeca în doză mică, adică 
aceeaşi substanţă poate fi şi otravă şi medicament, 
în funcţie de doza în care este folosită.
Medicina românească cunoaşte deja acest princi-
piu, pe care îl numeşte „cui pe cui se scoate” şi îl 
foloseşte frecvent.
În afara acestui principiu de bază din homeopatie, 
mai există două principii importante:
- principiul dozei infinitezimale, adică substanţele 
care se administrează sunt în doze foarte mici, dar 
sunt dinamizate prin procedee specifice;
- principiul individualizării, adică în prescrierea 
remediului homeopatic trebuie luate în considerare 
toate simptomele şi semnele prezentate de persoana 
respectivă, tratâdu-se bolnavul, nu boala. Cu alte 
cuvinte, pentru aceeiaşi boală, fiecare persoană va 
primi un remediu homeopatic diferit.
Remediile homeopatice sunt preparate din plante, din 
săruri minerale,din produşi animali sau din alte surse 

(mai neobişnuite, precum zahărul sau benzina).
Cum administrez remediile homeopatice?
Cel mai frecvent sunt sub formă de granule din 
zahăr sau fructoză. Se recomandă să nu le atingeţi 
cu mâna, ci sa le administraţi în cavitatea bucală 
direct din capacelul de plastic al flaconului. 
Adulţii le pot ţine sub limbă sau le poate suge până se 
dizolvă. La copii ele se administrează direct în gură, ei 
putând să sugă, să ronţăie sau să înghită direct gran-
ulele. Însă la sugari, granulele se dizolvă în puţină apă 
(1-2 lingurite de apă) şi se administrează cu linguriţa 
sau cu ajutorul unei seringi de plastic direct în gură.
Imediat după administrarea remediilor homeopati-
ce, ideal ar fi sa lăsaţi măcar 5 minute între adminis-
trarea remediilor şi mâncare, dar această regulă nu 
este atât de importantă în cazul copiilor.
Diluţiile homeopatice sunt selectate de medic în 
funcţie de intensitatea simptomelor copilului şi de 
constituţia acestuia.
Cât de frecvent administram remediul?
Remediile homeopatice se pot administra o dată pe 
zi sau chir odată pe săptămână sau o dată pe lună.
La copii, în special la cei foarte mici, reacţiile la 
remediile homeopatice în situaţii acute sunt fo-
arte rapide. Întrucât remediile homeopatice nu au 

efecte secundare, iar administrarea remediului 
necorespunzător nu determină nici o reacţie din 
partea organismului (adică boala continuă să-şi 
facă evoluţia) medicul poate schimba 3-4 remedii 
diferite până reuşeşte să-l găsească pe cel la care va 
reacţiona copilul.
Ce afecţiuni pot fi tratate homeopat?
Dintre afecţiunile acute, amintim infecţiile respira-
torii de toate felurile, infecţii urinare, pro-blemele 
digestive (vărsături, enterocolite, diareei virale), 
manifestări alergice (respiratorii sau cutanate) şi 
altele. Dintre afecţiunile  cronice: parazitozele, intestinele, 
tulburările alimentare de apetit, tulburările metabolice, 
tulburările de pubertate, în infecţiile cornice şi cele recidi-
vante, precum şi în tulburări de somn, enuresis, tulburări de 
comportament, de atenţie şi de concentrare.
Cele mai multe dintre  probleme sunt rezolvate 
de către medical homeopat, în urma unui con-
sult amănunţit şi prin determinarea remediului de 
constituţie al copilului sau al adultului.

Dr.�Şerban�Mirela,�Competenţă�homeopatie
Email:�eteris.biona@yahoo.com

ETERIS�BIONA,�G-ral�Mociulschi�Nr.1,�Braşov
Tel:0722465881

Ce trebuie să ştiţi despre homeopatie
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Vă invităm să descoperiţi în magazinul nos-
tru produsele cosmetice şi de îngrijire a 
pielii în totalitate bio / organice.

Mărcile propuse - La Clarée, Santaverde, SAVE  - 
sunt o noutate în România şi au fost alese extrem 
de atent, în funcţie de seriozitatea şi dedicarea 
producătorilor pentru ce reprezintă bio, natural şi 
ecologic.
Fiecare marcă se evidenţiază şi în acelaşi timp se 
diferenţiază prin ingredientele active principale şi 
prin calitatea superioară a tehnologiei de obţinere. 
Vă garantăm că aşteptările privind calitatea vă vor 
fi depăsite! 

La Clarée - Îngrijirea antioxidantă a pielii
La Clarée a ales să dezvolte o gamă de pro-
duse organice de îngrijire a pielii - OLIV - care 
combină proprietăţile antioxidante vechi de mii 
de ani ale extractului de frunză de măslin cu un 

complex anti-radicali liberi, foarte hidratant: 
ceai verde, floare de colţ şi aloe vera, pentru a 
restabili strălucirea pielii.
Sinergia celor 4 ingredienţi activi, foarte puter-
nic antioxidanţi, ajută împotriva stresului pielii 
şi stimulează regenerarea celulară: extractul de 
frunză de măslin, extractul de ceai verde, extractul 
de floare de colţ şi sucul de aloe vera.

SANTAVERDE - Îngrijirea naturală a pielii 
Eficacitatea îngrijirii pielii este determinată atât 
de calitatea biologică şi de puritatea compuşilor 
cosmetici, cât şi de efectul lor holistic asupra 
pielii şi corpului nostru. Iată de ce Santaverde 
foloseşte numai suc de Aloe Vera, produs de ei 
înşişi, în combinaţie cu alte materii prime din 
plante de cea mai înaltă calitate. Toate substan-
ţele folosite sunt cât se poate de naturale, în 
forma lor completă, cu accent pe ceea ce este 

mai important: o calitate biologică superioară.
Îngrijire TEN, CORP şi PĂR - o linie organică 
şi ecologică completă pentru uz familial.
Produsele  S.A.V.E. au fost create în mijlocul na-
turii, la poalele Munţilor Alpi, între Provance şi 
Alpii de Sud, acolo unde natura este protejată, la 
numai câţiva kilometrii de Manosque. S.A.V.E. 
este o linie de cosmetice organice certificate de 
către ECOCERT. Ingredientul principal este cătina 
sălbatică din Alpi, iar toate celelalte componente 
sunt din culturi organice: mentă, muşeţel, unt de 
shea, frunze de măslin, floarea soarelui şi parfu-
muri 100% naturale.
 
  ECOLOGIC�BIO�SHOP�
� o�alternativa�pentru�o�viata�sanatoasa�
� str.�Zizinului�nr.33�,�tel�0268�318�059�
� � www.ecologicbioshop.ro

 1. MÂNCAŢI  FRUCTE PROASPETE
Cu toţii credem că a mânca fructe înseamnă a le 
cumpăra, a le tăia şi a le băga în gură. Vom avea 
mult mai multe beneficii dacă ştim cum şi când 
să le mâncăm. 

2. MODUL  CORECT  DE  A  MÂNCA  
FRUCTE
Fructele pot fi mâncate pe stomacul gol, dar nu ca 
desert aşa cum se face adesea.
Dacă veţi consuma fructe în acest mod, va juca un 
rol major în detoxifierea organismului, furnizând 
un spor de energie în cazul pierderilor în greutate 
sau activităţii zilnice.

3. MÂNCAŢI FRUCTELE PE STOMACUL 
GOL SAU ÎNAINTE DE A MÂNCA ALTCEVA
Să zicem că mâncăm două felii de pâine şi apoi 
o felie de fruct. Deoarece fructul este digerat 
mai repede decât pâinea, felia de fruct este gata 
de a trece din stomac în intestine, dar drumul ei 
este blocat de pâinea care se digeră mai greu... 
În acest timp, toată mâncarea fermentează şi se 
transformă în acid.

De aceea, când fructul vine în contact în stomac 
cu mâncarea şi sucurile digestive, întreaga canti-
tate de mâncare începe să se deterioreze.
Încărunţirea părului, chelirea, ieşirile ner-
voase, cearcănele nu ar apărea dacă am mânca 
fructe pe stomacul gol.
Este incorectă presupunerea   că unele fructe ca 
portocalele şi lămâile sunt acide şi vor creşte 
aciditatea stomacului. Cercetările au arătat că 
toate fructele devin alcaline în corp.

Aţi auzit oameni plângându-se:
... de câte ori mănânc pepene verde râgâi ...
... după ce mănânc banană simt nevoia să merg 
la toaletă ...
Toate acestea nu ar apărea dacă am mânca fructe 
pe stomacul gol.
Fructele se amestecă cu mâncarea aflată în descom-
punere şi produc gaze, care duc la balonare!

4. MÂNCAŢI PULPA SAU FRUCTUL ÎNTREG 
Este cu mult mai bine decât a bea sucul, deoarece 
fibrele sunt mai folositoare.
Totuşi, dacă beţi suc, trebuie băut, înghiţitură cu 

înghiţitură, pentru a fi lăsat să se amestce cu sa-
liva înainte de fi înghiţit.

O cură de fructe de 3 zile este un mod eficace 
de a-ţi curăţa şi detoxifia corpul. 

Mănâncaţi doar fructe şi beţi doar suc de 
fructe 3 zile şi veţi fi surprins când prietenii vă 
vor spune ce radios sunteţi!
În timpul curei de fructe, puteţi mânca diferi-
te fructe la orice oră; de asemenea, ocazional, 
este permisă o salată de fructe.

Dacă�v-aţi�însuşit�modul�corect�de�a�
mânca�fructe,�deţineţi�secretul�frumuseţii,�
sănătăţii,�longevităţii,�fericirii,�energiei�şi�

greutăţii�normale.�

Cosmetice BIO organice La Claree, SAVE şi Santaverde

Paul Dent - cabinet stomatologic
Protetică dentară
Lucrări de zirconiu, lucrări de ceramică, lucrări 
protetice semifixe şi mobile clasice, lucrări pro-
tetice scheletate cu sisteme speciale de prindere.

Estetică dentară
Albire dinţi, bijuterii dentare, fatete.

Terapie restaurativă
Obturaţii fizionomice, tratamentul cariilor dentare
Terapie endodontică
tratamente şi obturaţii de canal.

Parodontologie
Detartraj, periaj profesional.

Implantologie

 Consultaţie gratuită!

 Dr.�Paltinisanu�Paul 
� Paul�Dent,�str.�Ion�Creanga,�nr.11
� tel.:�0740�256�652
� www.pauldent.ro
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Cum să mâncăm fructele
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Dr. Dumitrescu Daniela , - 20%
Dr. Trâmbiţaşu Alina Oana, -15%
RossiDent - Dr. Claudiu Luigi Rossi, -10%
Dr. Cogălniceanu Daniela, -10%
Medinvest – consultaţie gratuită
Dental West, -10%
Dr. Barbălată Gloria Cristina, -10%
Dr. Bârsa Andreia, -15%
Sanodent, -10%
Dr. Balint Alina, -30%
Dr. Luchiţa Maria, -10%
Dr. Gălan Mihai, -10%
Dr. Sergiu Bagrin & Dr. Iulia Dobrescu, -20%
Dentalmed, -10%
Dr. Sercel Vadim, -5%
PaulDent, -10%
Dr. Şerban Gheorghe, -10%
Sanident, -10%
Es Dent, - 15% - NOU!
Dentaclass, - 15% - NOU!
American Dent, - 10% - NOU!

Opti Look, - Dr. Lucian Sârbu -10%
Dr. Diana Cormoş, -10%
Elegance Optic, -15%
Biju Optic, -20%
Optiplaza, -15%
Optic Place, -15%
Plusoptic, -15%

Psiholog Mesaroş Mirela, -25%
Psiholog Gherasim Cătălin Marius, 10%
Psiholog Dănuţ Negru, -50%
Clinica Psycholife – Psiholog Camelia Mirică, Gheorghiu Anca,  -5%

Opti Look - Dr. Ingrid Sârbu, -10%
Transilvania Medical, -5%
Dr. Bodean Adana, -30%
Eteris Biona – Dr. Mirela Şerban, -15%
Kamiva Med, - 10% - NOU!

Depilfin, -15%
New Line, -10%
Soriso Beauty & Health, -10%
Giu Style, -15%
Terranova, -5% 

Centrul Medical de Vest, -10%
Hipocrat, -10%
Hiperdia, -15%
Bios Clinical Center, -10%
Spitalul Militar, -10%
Policlinicco, -10%
Ecogli, -20%

Biossan, -10%
Hiperdia -15%

Eteris Biona, -15%
Eludmed, -15%

Dr. Jian Mihaela Anca, -10%

Dr. Tudorache Ioana, -10%
Dr. Coman Dan, -15%
Dr. Marieta Muşetescu, -15%

Asociaţia Medicală PRO – VITA – Dr. Virginia Moţoc, Dr. Mihai Marcel Moţoc -30%

Kinetoterapeut Andrei Gheorghiu, -20%

Dr. Daniela Vasile, -10%
Dr. Bodean Adana, -30%

Calmedo, -10% - NOU!

Dr. Daniela Vasile, -10%

Dacia Plant, -10%
Ecologic Bio Shop, -5% - NOU!

Siderea Farm, - 5% - NOU!

Natur House, -10% - NOU!
ECOLOGIC BIO SHOP, - 5%

Hotel Piatra Mare, -15%

QSCert, -20%

Partener
 media

Locaţii partenere care oferă reduceri pe baza cardului
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2011

2011

Centre Medicale, Policlinici, Spitale

Laboratoare de analize medicale

2011 Stomatologie

2011 Optică medicală

2011 Psihologie, Psihoterapie

2011 Medicina muncii

2011 Centre de infrumuseţare

2011 Homeopatie

2011 Dermatologie, Dermatocosmetică

2011 Ginecologie

2011 Îngrijiri la domiciliu

2011 Kinetoterapie

2011 Medicină de familie

2011 Fitoterapie

2011

2011

Magazine naturiste, Produse BIO

Farmacii

2011 Nutriţie şi dietetică

2011 Centre de relaxare

2011 Certificare ISO

2011 Oftalmologie


