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Aliaţii sănătăţii şi ai frumuseţii

Starea de sănătate trebuie să fie obiectivul principal 
pentru fiecare persoană. Ea are două componente 
principale, asigurarea protecţiei organismului faţă de 
agenţii de distrugere şi menţinerea stării de sănătate. 
Pentru secolul  XXI detoxifierea organismului, folosirea 
suplimenţilor alimentari nu este o “modă”, este o 
necesitate ţinând cont de agresivitatea constantă a 
multor alimente nesănătoase, poluarea apei, aerului, 
stresul, somnul dezordonat, etc. Detoxifierea este indicată 
în general la fiecare schimbare de anotimp pentru a ne 
ajuta organismul să elimine toxinele exo şi endogene 
acumulate, pentru a ne creşte imunitatea organismului, 
pentru a redobândi un tonus fizic şi psihic. Ea poate fi 
realizată prin tehnici interne (diete, hidrocolonoterapie, 
folosirea de vitamine, minerale, probiotice, minerale, 
etc) şi externe prin metode ca sauna uscată, peeling, 
gomaje corporale, faciale, relaxare, etc. În prezent există 
un interes tot mai mare acordat alimentaţiei sănătoase 
şi rolului deosebit prin suplimentarea organismului cu 
ajutorul vitaminelor, mineralelor, fructelor, produselor 
stupului, acizilor graşi nesaturaţi Omega 3-6-9, 

probioticelor etc. În acest context mă voi referi  la o parte 
din gama suplimentelor alimentare cu un efect benefic 
pentru sănătate. 

Asigurarea  protecţiei organismului faţă de radicalii 
liberi este foarte importantă deoarece aceştia se produc 
în interiorul organismului continuu și duc la:

•	 distrugerea structurii şi funcţiilor celulare şi chiar 
distrugerea acestora;

•	 afectează mecanismele energetice ale celulelor şi ca 
urmare apare oboseala chiar în lipsa unui efort fizic;

•	 capacitatea de reproducere a celulelor este afectată, 
deoarece radicalii liberi atacă ADN-ul ceea ce duce la 
anomalii ale celulelor, respectiv formarea de celule 
canceroase;

•	 distrug sistemul imunitar de barieră aflat în piele şi 
mucoase ceea ce duce la îmbolnăvirea organismului;

•	 distrug sistemul imunitar intern deoarece atacă 
celulele imunitare rezultând un organism bolnav;

•	 produc îmbătrânirea prematură.

De cele mai multe ori efectul lor distructiv nu se 
simte imediat, dar în timp sunt implicaţi în peste 50 de 
boli.

De aceea rolul antioxidanților (vit. A, C, E, D, B1, 
B3, B6, selenium, zinc, mangan, crom), un amestec 
bine echilibrat de multivitamine şi minerale este foarte 
important pentru a ne proteja atât celulele mature dar şi 
pe cele tinere în curs de formare.

GINKO BILOBA

•	 stimulent al memoriei, antioxidant puternic;
•	 măreşte concentrarea, alină depresia, anxietatea;
•	 măreşte fluxul sanguin spre creier, oferindu-i o bună 

oxigenare;
•	 efect Anti-Aging.

GINSENG-ul

•	 stimulează vitalitatea, efect antioxidant, sporeşte 
imunitatea;

•	 combate efectele fizice ale stresului;
•	 echilibrează secreţia hormonală în organism şi 

sprijină glandele care produc aceşti hormoni;
•	 îmbunătăţeşte funcţia erectilă şi aduce beneficii 

bărbaţilor cu probleme de fertilitate.

ECHINACEEA

•	 benefică în curele de detoxifiere;
•	 limitează durata şi severitatea la răceli, gripe, infecţii;
•	 accelerează vindecarea rănilor şi inflamaţiilor pielii, 

contribuie la păstrarea elasticităţii pielii;
•	 normalizează reacţia imună a organismului.

PRODUSELE  APICOLE 
(mierea, polenul, propolisul, lăptişorul de matcă)

•	 au efecte antioxidante puternice;
•	 stimulente ale sistemului imunitar şi sunt 

hepatoprotectoare;
•	 intensifică creşterea, fertilitatea, longevitatea;
•	 efecte antistres.

FRUCTELE DE PĂDURE (coacăze, afine, mure, zmeură)

•	 au capacitate mare de absorbţie a radicalilor liberi;
•	 reduc riscul bolilor cardio-vasculare;
•	 efect de prevenire şi tratare a infecţiilor tractului 

urinar;
•	 ajută la dezodorizarea urinei.

LYCIUM-ul (lemnul dulce)

•	 fructele şi rădăcina folosite împreună sunt 
considerate a fi cel mai puternic antioxidant la ora 
actuală;

•	 combat efectele negative ale chimioterapiei şi 
interferonului;

•	 ameliorează acuitatea vizuală;
•	 tonic general.

COENZIMA Q 10

•	 este prezentă în toate celulele organismului cu rol 
major în producerea de energie celulară;

•	 acţiune importantă în menţinerea tinereţii;
•	 ideală pentru persoanele cardiace ca şi adjuvant;
•	 deşi se găseşte în organe precum: ficat, inimă, 

rinichi este mai sigur să o procurăm din suplimente 
alimentare. 
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ACIZII GRAŞI ESENŢIALI OMEGA 3-6-9 

•	 esenţiali	în	reglarea	sistemului	circulator	şi	imunitar,	
în	reglarea	metabolismului	lipidelor;

•	 scad	nivelul	de	colesterol	şi	trigliceride;
•	 efect	pozitiv	în	redarea	mobilităţii	articulaţiilor,	efect	

antiinflamator;
•	 efect	benefic	pentru	funcţionarea	inimii	şi	creierului;
•	 sporesc	fluxul	 	 sanguin	şi	 îmbunătăţesc	circulaţia	şi	

oxigenarea	ţesuturilor;
•	 înfrumuseţează	pielea.

Puţină	 lume	 cunoaşte	 faptul	 că	 peste	 70	 %	 din	
sistemul	nostru	 imunitar	este	amplasat	 la	nivel	gastro-
intestinal.	 Dacă	 pielea	 este	 primul	 nostru	 sistem	
de	 apărare	 împotriva	 factorilor	 externi,	 sistemul	
gastro-intestinal	 reprezintă	 a	 doua	 linie	 de	 apărare	 a	
organismului	 în	faţa	bolii	şi	este	un	adevărat	ecosistem	
dinamic	 alcătuit	 din	 miliarde	 de	 bacterii.	 Marea	
majoritate	a	acestor	bacterii	din	intestine	sunt	benefice,	
dar	 câteva	 sunt	 periculoase	 în	 m ome n t u l	
înmulţirii	 lor.	 Dezechilibrele	 la	
nivelul	gastro-intestinal	pot	fi	
ajutate	 pe	 lângă	 detoxifiere	
prin	 utilizarea	 periodică	 a	
probioticelor.

PROBIOTICELE

•	 menţin	 sănătatea	
sistemului	 digestiv,	
imunitar;

•	 rol	 important	 în	
ameliorarea	 absorbţiei	
substanţelor	nutritive;

•	 comercializate	 în	
iaurturi	 sau	 sub	 formă	
de	 suplimente	 pot	 reduce	

incidenţa	urticariilor	şi	eczemelor;

•	 previne	 diareea,	 constipaţia,	 diareea	 provocată	 din	
cauza	radioterapiei;

•	 recomandate	persoanelor	 care	 suferă	 de	 sindromul	
colonului	iritabil;

•	 efecte	 maxime	 ale	 probioticelor	 se	 obțin	 dacă	 le	
utilizăm	 împreună	 cu	 prebioticele	 (care	 sunt	 acei	
carbohidraţi	 ce	 trec	 nemodificați	 prin	 sistemul	
digestiv,	 ajung	 în	 intestinul	 gros	 unde	 activează	
ca	nutrienţi	pentru	bacteriile	bune,	 inclusiv	 cu	 cele	
provenite	din	probiotice).

Prin	grija	 faţă	de	noi,	 faţă	de	cei	dragi,	vom	realiza	
ce	este	mult	mai	simplu	şi	ieftin	să	investim	în	sănătate,	
să	prevenim.	Natura	ne	oferă	o	multitudine	de	 remedii	
benefice	 pentru	 toate	 vârstele	 şi	 dacă	 veţi	 aplica	
metodele	de	detoxifiere,	vitaminizare	şi	energizare,	veţi	
avea	rezultate	în	sănătate,	energie	şi	tinereţe.	
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