Ghid pentru sănăłałe și Oferłe speciale
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Cum putem gestiona

infectia cu Coronavirus?

Astenia de primăvară

si aportul adecvat de magneziu
Alergiile

Urzicile - un

Oferłe speciale

Infecţia urinară

dar al naturii
www.farmaciilebelladonna.ro

Ediłorial

Perskindol®
Activ gel

pentru musculatură
şi articulaţii

Perskindol® Activ gel este un produs cu o formulă
unică, acțiune dublă și efect imediat. Sub formă de gel,
produsul conține uleiuri esenţiale din 7 plante și
mentol, îmbinate într-o formulă unică (Ulei esențial de
Gaultheria Procumbens, Ulei esențial de ace de pin, Ulei
esențial de coajă de portocală, Ulei esențial de lămâie,
Ulei esențial de bergamotă, Ulei esențial de rozmarin,
Ulei esențial de levănțică și Levo-Mentol).

Un cadou

la început de primavara

U

Eu cred că primăvara este cea mai frumoasă perioadă a anului, iar luna martie
este una foarte specială, pentru că aduce în viața noastră soare, renaștere
și speranță.

INE
C O N T, P L A N T E
I DIN
LE I U R

De 19 primăveri, noi, echipa Farmaciilor Belladonna, facem parte din viața
dvs. și încercăm mereu să aducem ceva nou, asigurând cu profesionalism și
empatie actul farmaceutic pentru toți pacienții noștri.
Așadar, la acest început de primăvară, am pregătit un cadou pentru dvs.,
Belladonna Health – Ghid pentru sănătate și Oferte speciale, un concept
distinct ce cuprinde articole despre prevenția medicală scrise de specialiști în
domeniu, recomandări legate de modul de îngrijire a sănătății, dar și promoții
și beneficii dedicate exclusiv pacienților noștri.

Perskindol® Activ gel are acţiune dublă: stimulează
circulaţia sanguină la nivel local și este antiinflamator
prin uleiurile esențiale din compoziție.

Vă așteptăm cu drag în farmaciile noastre pentru a vă oferi acest ghid, care,
sperăm din suflet, să vă fie de un real folos!

La aplicare pe piele se absoarbe rapid și conferă inițial o
senzație de răcire (datorită mentolului din compoziție)
cu efect imediat de ameliorare a durerii, urmată apoi
de o senzație plăcută de încălzire, cu efect de creștere a
performanței musculare prin activarea metabolismului.

Produs disponibil în farmacii.

Alina FRÂNCU
Director Marketing Pharma 1
Publisher: PHARMA 1 HEALTH CONCEPT SRL
Adresa: Bd. Theodor Pallady, Nr. 287, Sectorul 3, București
www.ph1.ro; office@ph1.ro
Belladonna Health este revista periodică gratuită a Farmaciilor Belladonna.
Nicio parte a revistei nu poate fi reprodusă fără acordul scris al companiei.
Grafică & DTP: Total Promotion; Credite foto: www.shutterstock.com
B70-PSK-02-2020

Produsul are compatibilitate excelentă cu pielea,
pătrunde complet în piele fără să lase niciun reziduu,
fără să lase urme grase și fără să interfere cu procesul
natural de respirație a pielii.

Vă dorim tuturor o primăvară plină de soare, zâmbete și culoare!

Din grupul de farmacii
Pharma 1 fac parte:
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Oferłe speciale

Beneficii penłru łine

LENTILE

CADOU

VITAMAX Q10

NEOMAGNI STRES

31lei
24 lei*

Fotografiile sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligații comerciale.

Farmaciile Belladonna, în parteneriat cu Legend Optic, oferă în mod exclusiv pacienților
săi consult gratuit și Reduceri la pachete promoționale de oftalmologie.

Consult Optometric Gratuit*

Card de fidelitate Legend Optic

*Indiferent dacă se achiziționează sau nu produse
ca urmare a controlului optometric.

 ino în farmaciile noastre și vei primi CADOU din partea
V
Legend Optic un Card de Fidelitate cu discount de 20%.

OFERTĂ Pensionari

CT X50 CPR FILM

ULTRA
BLANC

OFERTĂ Client Belladonna

PASTĂ DE DINȚI
75 ML

Ramă + CADOU Lentile monofocale
Rame: Mien/Diverona/Vizzini/Charm/Gio
Lentile organice cu durificare, Rhein

190 lei

Preț special:

99

lei

Ramă + CADOU Lentile cu antireflex
Rame: Mien/Diverona/Vizzini/Charm/Gio
Lentile cu antireflex indiferent de furnizor

270 lei

Preț special:

150

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

lei

Urzicile - un dar al naturii

27,5
24 lei*

lei

PENTRU MÂ|NI
CU ULEI DE MĂSLINE +
ULEI DIN SEMINȚE de RODIE
250 ML

22,5 lei

MICROLIFE NEBULIZATOR

Cu atât de multe proprietăți medicinale,

216
181lei*
lei

urzicile sunt o veritabilă resursă pentru
sănătate la fiecare început de primăvară.

Grație substanțelor nutritive din compoziția
lor, urzicile au un rol important în combaterea
anemiei, iar prin efectul diuretic ele ajută la
detoxifierea organismului. De asemenea, prin
stimularea sistemului limfatic contribuie la eliminarea toxinelor prin rinichi, protejând astfel
împotriva infecţiilor vezicii urinare.
La nivel celular, prin conținutul lor ridicat de
fier, urzicile ajută la creșterea numărului de eritrocite, ceea ce duce la stimularea circulaţiei și
creșterea nivelului de energie.
Urzicile au rol benefic în afecțiunile metabolice, reumatismale și în combaterea problemelor

NEB 100B

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

digestive (diareea, dizenteria și stările inflamatorii ale mucoasei tubului digestiv).
La instalarea menopauzei, urzicile ajută la
atenuarea efectelor acestei etape de tranziție
hormonală.
De asemenea, urzicile sunt apreciate și
pentru proprietăţile antialergice, hemostatice,
antiinflamatoare, hipoglicemiante sau pentru
rolul lor în unele afecţiuni cutanate.

LA AL DOILEA PRODUS

CT X15 CPS

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

AVENE
APĂ TERMALĂ
SPRAY 300 ML

JOYCARE TENSIOMETRU
PENTRU
ÎNCHEIETURĂ
JC604

125,5 lei
106,5

lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

50,5 lei
39,5 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

NABULSI
SĂPUN LICHID NATURAL

54 lei
35 lei*

PACHET PROMO
50% REDUCERE

KLORANE
BEBE

61 lei
48 lei*

GEL SPUMANT
PĂR ȘI CORP
500 ML

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

ELUDRIL
APă DE GURĂ
200 ML

23,5 lei
20 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

CREMĂ
HIDRATANTĂ
MÂINI
PRIMAFARM / 100 ML

22 lei

Ofertele sunt valabile în perioada martie-aprilie 2020, în limita stocului disponibil.
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Oferłe speciale

ARTRO
MAXGEL

27 lei
22 lei*
70 ML

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

80 MG CTX30 TBL

16

ISLA CASSIS
LEVITA FAST
SOMN NATURAL
CTX20 PL

devaricid
NERVOCALMIN

lei
CTX20 CPS MOI

26,5
15 lei*lei*
15

CTX12 PLICURI

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

RELAXARE

ANTICÂRCEL

18,5
17 lei*

30
27,5 lei*

lei

CTX50 CPR FILM

KELLAGON

33 lei
25 lei*

SPRAY NAZAL
100 ML

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

Ofertele sunt valabile în perioada martie-aprilie 2020, în limita stocului disponibil.
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15,5

16,5 lei

40,5 lei
31 lei*

FORTILIV
CTX30 CPS

22 lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

CARBOCIT

SUPRADYN ENERGY CO Q10

30
27,5 lei*

11 lei
9,5 lei*

lei

CTX15 CPR EFF

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

MINIMARȚIENI
GUMMY
ECHINACEA
CT X60
JELEURI

CTX30 CPR

38,5
31,5 lei*
lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

VITAMINA
D3

CT X50 CPS

lei

80 MG
CTX25 CPS

MARIMER BABY HIPERTONIC

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

MAGNEZIU + B6

KEBENE
FORTE

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

10,5 lei

lei
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29 lei
19 lei*

CTX18 CPR

IDELYN URINAL AKUT

CTX30 CPS

18 lei
15 lei*

TRACHISEPT
PIC DE SARE

lei

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

SMIKACTIV GO

18,5 lei
15 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

CTX10 TBL

ctx30 cpr film

Oferłe
de Pașłe

29.60 ML

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

KILODREN
LIPIDBURN
250 ML

25 lei
21 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

COLONHELP

51,5 lei
40 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

480 G

89,5 lei
59 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

Ofertele sunt valabile în perioada martie-aprilie 2020, în limita stocului disponibil.
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Oferłe speciale

Sfałul farmacisłului
ŞERVEŢELE
DEZINFECTANTE
MÂINI ȘI SUPRAFEȚE

BRONHOKLIR

16,5
13 lei*

lei

SIROP TUSE PRODUCTIVĂ
5 ML CTX15 PL

9 lei
Aviz Nr. 4526BIO/01-02/12.24

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

CETEBE IMUNO ACTIVE

SPRAY DEZINFECTANT
MÂINI ȘI SUPRAFEȚE

28 lei
24 lei*
CTX30 CPS

100 ML

11,50 lei
Aviz Nr. 4527BIO/01-02/12.24

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

FLUEND
EXTREME
CTX16 CPR

SIROP IMUNITATE
BIORESPONSE KIDS

+
Adrenall
30 capS

SOLIX VITAMINA C 1000
+ ZINC
lei
CTX20 CPR EFF

19
9 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

PROPOLIS C
ECHINACEA
FORTE
CT X30 CPR

30,5 lei

18
16 lei*

THERMOVAL BABY TERMOMETRU

lei

Ofertele sunt valabile în perioada martie-aprilie 2020, în limita stocului disponibil.

Nr. 1 / Martie-Aprilie 2020

PACHET
PROMO

Centrul Național de Supraveghere și
Control al Bolilor Transmisibile din România
anunță ca pneumonia produsă de noul
coronavirus (2019-nCoV) este o boală
respiratorie acută, al cărei spectru clinic nu
este, deocamdată, cunoscut pe deplin.

Printre simptomele frecvente ale infecției
cu noua tulpină de Coronavirus se numără:
febră înaltă, tuse, dificultăți de respirație, nas
înfundat, rinoree (secreții nazale), dureri în gât,
dureri de cap, oboseală.

Pot afla dacă am sau nu Coronavirus?

Restabilește nivelul de energie, vitalitatea și puterea de concentrare

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna
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CADOU

infectia cu Coronavirus?

Sunt considerate suspecte de infecția cu noul
Coronavirus:
• Persoanele care au semne de infecție
respiratorie severă, asociind febra înaltă
(peste 38 0C), tuse și dificultăți respiratorii.
• Persoanele care au călătorit în zonele cu risc
epidemic în ultimele 14 zile sau au intrat
în contact cu o persoană diagnosticată/
suspectă de infecție cu COVID-19.

Formulă pentru copii
Ajută la susținerea sistemului imunitar

150 ML

16 lei

Cum putem gestiona

183,5 lei
160 lei*

*Preț special cu card de fidelitate Belladonna

Testarea este necesară doar la persoanele:
• Cu febră de minimum 38 0C sau istoric de
febră, tuse și dispnee, care necesită internare
peste noapte și fără altă etiologie care să
explice pe deplin tabloul clinic.
• Cu o boală respiratorie acută cu orice grad de
severitate care, în intervalul de 14 zile înaintea
debutului, au avut contact fizic apropiat cu
un caz confirmat cu infecție cu 2019-nCoV,
în timp ce pacientul este simptomatic sau
care au avut istoric de călătorie în zone cu
transmitere comunitară extinsă în cel puțin
una din cele 4 provincii din China afectate
până în prezent (Hubei - orașul Wuhan,
Guangdong Sheng, Beijing Shi, Shanghai Shi),

în regiunile Lombardia și Veneto din Italia (cu
orașele Vo Euganeo, Codogno, Castiglione
d’Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo,
Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini,
Castelgerundo, San Fiorano) sau în regiunea
italiană Piemonte (Cumiana), în intervalul de
14 zile anterioare debutului simptomelor.
• Primele cazuri pot fi gestionate doar la
Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”.
Conform metodologiei actuale, recoltarea
probelor pentru testare se realizează doar
în spitalul de boli infecțioase desemnat
de Ministerul Sănătății (Institutul de Boli
Infecțioase „Matei Balș”), unde vor fi izolate și
eventualele cazuri suspecte.
Ministerul Sănătății a desemnat următoarele
spitale de boli infecțioase pentru a primi și
acorda îngrijiri pacienților cu suspiciune /
infecție probabilă / confirmată cu 2019-nCoV:
• INBI „Prof. Dr. Matei Balș” din București;
• Spitalul Clinic de Boli infecțioase și Tropicale
„Victor Babeș” din București;
• Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj;
• Spitalul Clinic de Boli infecțioase Constanța;
• Spitalul Clinic de Boli infecțioase Iași;
• Spitalul Clinic de Boli infecțioase și
Pneumoftiziologie Timișoara.
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Sfałul medicului

Astenia de primăvară

si, aportul adecvat de magneziu

Oricât de mult ne plac temperaturile calde şi vremea însorită ce anunţă venirea
primăverii, un lucru pe care nu îl putem evita întotdeauna este „astenia de
primăvară”. Această condiție care apare în lunile martie-mai poate fi o reală
provocare pentru organism, fiind definită ca o stare constantă de epuizare și
oboseală cauzată de schimbarea anotimpului.
Dr. MARIA MĂLAI

A

lături de oboseala mentală și fizică,
astenia poate fi însoțită și de senzația matinală de somn neodihnitor, lipsa poftei de mâncare, amețeli, oboseală musculară, dorința de a dormi mai
mult, scăderea memoriei și concentrării,
iar în unele cazuri de fragilitate emoţională, manifestată ca iritabilitate, stări de
melancolie sau tristeţe.
Observaţii medicale rezultate din nume
roase studii clinice și experimentale au
evidenţiat o legătură evidentă şi puternică
între deficitul de magneziu şi stările de

astenie fizică şi/sau psihică. Astenia
este considerată un semn cardinal al
deficitului sever de magneziu. Astfel,
întreaga constelaţie a manifestărilor
asteniei de primăvară este conexă cu
starea de hiperexcitabilitate nervoasă şi
neuro-musculară produsă de deficitul de
magneziu.1

Mai mult decât magneziu! Pentru mine, pentru tine, pentru oricine!
NeoMagni Forte

Beneficiu Triplu:
• MAGNEZIU în doză mare
• MAGNEZIU din sursă naturală
• MAGNEZIU cu absorbție ridicată

NeoMagni Forte, prin combinaţia de
magneziu şi vitamina B6, susţine eficient:
• Funcţionarea normală a sistemului
muscular şi a celui nervos3
• Metabolismul energetic normal3
• Reducerea oboselii şi extenuării3
• Menţinerea funcţiei psihice normale3

Când organismul nostru nu are suficient
magneziu, devenim mai vulnerabili în
faţa stresului zilnic, fie că este vorba
de suprasolicitarea fizică sau mentală,
poluarea sonoră sau din trafic, sarcinile de
serviciu sau provocările de acasă.

Magneziul este al 4-lea mineral din organism și al 2-lea
mineral intracelular, fiind responsabil de activarea a peste
300 de reacții enzimatice din organism, inclusiv cele implicate
în metabolismul energetic (producerea de energie) şi sinteza
de proteine (orice tip de proteine: enzime, neurotransmiţători,
hormoni, anticorpi, albuminele plasmatice, masă musculară)
precum şi sinteza de ADN şi ARN.2
Ionii de magneziu calmează sistemul nervos şi relaxează
musculatura1. Necesarul nutriţional zilnic este stabilit la un
nivel de 375 mg magneziu ionic3, dar, în condiţii de stres,
organismul va consuma foarte rapid acest magneziu.
Magneziul are un rol protector important faţă de acţiunea
hormonilor de stres, mai ales când este combinat cu
piridoxină (vitamina B6).

10

NeoMagni
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NeoMagni* este o gamă de combinaţii specializate cu magneziu:
NeoMagni Forte - Situaţii de stres acut neuro-muscular
NeoMagni Stress - Menţinerea unei stări pozitive de spirit, calm,
relaxare şi somn normal
NeoMagni Anti-epuizare - Stări de epuizare, oboseală fizică şi mentală
NeoMagni Cardio - Susţinerea funcţiilor inimii
NeoMagni Cramp - Stres predominant muscular
*produsele din gama NeoMagni nu conţin zahăr, lactoză, gluten sau conservanţi.

Mod de administrare: 1 comprimat pe zi, cu apă. Forma de prezentare: 30/50 comprimate.
Aceste produse sunt suplimente alimentare. Citiţi cu atenţie informaţiile de pe ambalaj.
Referințe:
1. 
Magnesium, Stress and Neuropsychiatric Disorders, Author: Leo Gallard, MD,
Foundation of Integrated Medicine.
2. Magnesium in man: implications for health and disease. Authors: Jeroen H.F. de
Baaij, Joost G. J. Hoenderop, René J M Bindels, Medicine, Biology, Physiological
reviews, 2015.
3. EFSA (European Food Safety Authority).

www.aflofarm.ro

Dicţionar medical

Infecția
Dr. Laurențiu Hainagiu

Medic primar urolog

Rahitismul este o afecţiune ce intervine în
procesul de dezvoltare a copiilor.
Rahitismul este întâlnit mai ales la copiii cu vârsta
cuprinsă între 6 şi 24 de luni şi poate ﬁ prevenit
extrem de uşor prin administrarea uleiului din ﬁcat
de cod încă din a doua săptămână de viaţă. În
cazul copiilor născuţi prematur, riscul de a face
rahitism este extrem de mare, chiar şi în situaţia în
care el primeşte cantitatea suﬁcientă de vitamina
D.
Cum se manifestă rahitismul?
Rahitismul se manifestă în cazul copiilor prin
intermediul următoarelor simptome:
tome: dureri
osoase, apariţia tardivă a
dentiţiei, oprirea vizibilă a
creşterii, apariţia febrei mai ales
noaptea, aparent fără niciun
motiv, curbarea anormală a
membrelor inferioare,
deformarea pelvisului şi a
coloanei vertebrale. Tratamentul
în cazul rahitismului este
administrarea suplimentelor
alimentare cu vitamina D şi calciu
care să acopere carenţele şi
adoptarea unei diete cu alimente
care nu conţin proteine animale.
Însă, cel mai bun tratament
împotriva rahitismului rămâne
prevenţia şi administrarea dozei
zilnice necesare de vitamina D.

Uleiul din ﬁcat de cod este bogat în vitamina D şi
ajută la ﬁxarea în oase a calciului din alimente
sau suplimente alimentare.
Vitamina D poate ﬁ asimilată de cel mic şi în urma
expunerii la razele solare, însă în anotimpul rece,
atunci când acest lucru nu este posibil, îti sare în
ajutor uleiul de peşte. Pe vremea părinţilor şi a
bunicilor noştri, uleiul de peşte era un preparat ce
se regăsea în orice gospodărie, un preparat ce a
ţinut copiii sănătoşi mult timp şi i-a ferit de rahitism.
Uleiul din ﬁcat de cod pentru copii Lysi este
sursa ideală de vitamina D care te va ajuta să ţii
rahitismul departe de copilul
tău.
În plus, uleiul din ﬁcat de cod este
bogat şi în vitamina A şi E şi în acizi
graşi Omega 3, având un rol
important în menţinerea sănătăţii
oaselor, în îmbunătăţirea funcţiei
cognitive şi a vederii, dar şi pentru
creşterea capacităţii de
concentrare şi a rezistenţei la efort
psihic sau ﬁzic. Partea cea mai
bună este că acest ulei din ﬁcat de
cod nu are un miros neplăcut,
putând ﬁ administrat fără niciun fel
de problemă copiilor. Alege uleiul
din ﬁcat de cod Lysi şi protejează-ţi
astfel copilul împotriva
rahitismului!

Infecția urinară este o afecțiune foarte des
întâlnită, mai ales la femei, dar și la bărbați, fiind
cauzată preponderent de bacterii. Poate afecta
orice parte a sistemului urinar, de la rinichi la
vezică sau uretră. Aceste bacterii pătrund pe
diferite căi în organism, interacționează cu
sistemul imunitar, iar atunci când reușesc să-l
învingă, se înmulțesc și provoacă infecții.

În

cele mai multe cazuri de infecții
urinare, bacteria Escherichia coli este
responsabilă de declanșarea bolii,
însă mai există și alte bacterii cum ar fi Proteus,
Klebsiela, Pseudomonas aeruginosa, Streptococus
sau Stafilococus care pot duce la apariția unor
probleme la nivelul aparatului urinar.
În funcție de localizare, infecțiile tractului urinar, sunt:
- cistita - inflamație a vezicii urinare care afectează
în special femeile și este cauzată de bacterii de
tip E. coli;
- uretrita - inflamație a ureterei, este prezentă mai
ales la bărbați și este cauzată de agenți patogeni
precum chlamydia și gonococ;
- pielonefrita – inflamația de la nivelul rinichiului.
În general, infecția urinară apare la nivelul uretrei sau al vezicii urinare dar, dacă simptomele sunt
ignorate sau organismul afectat este foarte slăbit,
poate evolua până la afectarea aparatului urinar
superior provocând pielonefrite.
Printre cauzele apariției infecțiilor urinare
amintim: constipația, un sistem imunitar slăbit,
anumite metode contraceptive, spitalizarea pe
perioade lungi de timp în care sunt utilizate

cateterele, lipsa estrogenilor la femeile care se află
la premenopauză sau menopauză, litiaza urinară
sau unele malformații ale tractului urinar, abuzul
de antibiotice, afecțiuni ale prostatei în cazul
bărbaților .
Simptomele infecțiilor urinare diferă în funcție
de localizare.
În cazul infecțiilor urinare joase (uretrite și cistite) putem enumera următoarele simptome: durere sau senzație de arsură la urinare, eliminarea
unor cantități mici de urină și nevoia continuă de a
urina, urină tulbure, cu miros urât, alterat, febră și
frisoane, urinări cu sânge.
Simptomele caracteristice infecțiilor urinare
superioare (pielonefrite) sunt: febră mare (peste
38 °C), frisoane însoțite de stări de greață și vomă,
dureri de tip colicativ la nivel lombar de partea rini
chiului afectat.
Diagnosticul este indicat să fie stabilit de către medic pe baza anamnezei, examenului clinic și
investigațiilor recomandate (sumar de urină, urocultură, ecografie renală, urografie).
Profilaxia infecțiilor urinare presupune o bună
igienă locală, consum adecvat de lichide, evitarea
produselor de îngrijire locală cu potențial crescut
iritativ, schimbarea metodei contraceptive, tratarea constipației, evitarea abuzului de antibiotice.

Aș� adar, cauzele infecț�iilor urinare sunt complexe ș� i depind de istoricul medical ș� i de
starea de sănătate a pacientului, dar nu trebuie uitat că igiena locală este esenț�ială ș� i,
de asemenea, la apariț�ia primelor simptome
este recomandat consultul medical î�n urma
căruia se va stabili un tratament potrivit care
să vindece, dar mai ales, care să î�mpiedice
recurenț�ele.
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Dicţionar medical

Info Belladonna

Farmaciile Belladonna din București
Adresa

Alergiile
Simona PĂtraŞcu

Farmacist Șef Farmacia Belladonna

Alergiile sunt reacții exagerate ale organismului ca urmare a intrării în contact cu
anumite substanțe din mediul înconjurător.
Sistemul imunitar al persoanelor predis
puse la alergii tratează aceste substanțe
ca fiind străine, astfel că acționează împotriva lor și declanșează un răspuns imun.
Acestea poartă numele de alergeni și pot
ajunge în organism prin inhalare, ingerare
sau prin contact cu pielea.

P

revalența afecțiunilor alergice la
nivel mondial se estimează a fi între
30% și 40% - unul din trei oameni
suferă de o alergie sau este sensibilizat la
un anume alergen.
Simptomele pot varia în intensitate,
severitate și se pot manisfesta sezonier
sau zilnic, în funcție de prezența
alergenului cauzator. Există o probabilitate
mai mare de declanșare a unei alergii în

cazul celor care suferă de astm, care au în
familie persoane care suferă de astm sau
alergii și la copii.
Reacțiile alergice pot afecta diferite
organe și sisteme, dintre cele mai frecvent
afectate fiind:
- pielea: erupții tegumentare (urticarie),
prurit, iritații;
- nasul: rinită alergică - prurit, strănut,
secreții nazale apoase;
- ochii: prurit, lăcrimare;
- tractul digestiv: dureri abdominale,
diaree, vărsături;
- tractul respirator: dificultăți respiratorii,
insuficiențe respiratorii.
Simptomele alergiilor se ameliorează
prin administrarea de medicamente.
Substanțele active cel mai des folosite
sunt antihistaminicele, corticosteroizii
sau inhibitorii de leucotriene. În caz de
reacție alergică severă acută se folosește
adrenalina, iar în cazul alergiilor ce nu
răspund la tratamentul medicamentos
este folosită imunoterapia ce poate
induce toleranță la alergeni, fiind indicată
și atunci când expunerea la alergen nu
poate fi evitată.

Cei mai frecvenț�i alergeni sunt polenul, acarienii de praf ș� i sporii de mucegai, proteinele
din corpul animalelor, latexul, proteinele din unele alimente, anumite metale.
Alergiile au manisfestări neplăcute ș� i pot afecta activităț�ile zilnice ș� i dispoziț�ia. De aceea
este indicat să ț�inem cont de reacț�iile organismului ș� i la contactul cu diverse substanț�e.
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Sector

Telefon

Bd. Gheorghe Duca, Nr. 3-11

1

0774.410.302

Str. Av. Radu Beller, Nr. 8

1

0774.410.305

Str. Horia Macelariu, Nr. 1, Bl. XIII/4

1

0774.410.025

Str. Almaș, Nr. 2-8

1

0774.410.094

Str. Aviației, Nr. 2, Bl. 5A

1

0774.410.063

Șos. Pantelimon, Nr. 356

2

0774.410.085

Șos. Colentina, Nr. 3B, Bl. 33B

2

0774.410.034

Bd. Basarabia, Nr. 234-236

2

0774.410.152

Str. Pantelimon, Nr. 350, Bl. 4

2

0748.184.473

Bd. Ferdinand I, Nr. 31

2

0774.410.018

Șos. Pantelimon, Nr. 254, Bl. 55

2

0774.410.151

Șos. Ștefan cel Mare, Nr 50, Bl. 35B

2

0774.410.012

Bd. Camil Ressu, Nr. 4, Bl. A26

3

0774.410.156

Str. Halelor, Nr. 15

3

0774.410.309

Bd. Nicolae Grigorescu, Nr. 59

3

0774.410.039

Str. Râmnicu Vâlcea, Nr. 14-16

3

0774.410.038

Șos. Mihai Bravu, Nr. 292, S3

3

0774.410.020

Bd. Decebal, Nr. 28, Bl. S1

3

0774.410.099

Bd. Camil Ressu, Nr. 41

3

0748.184.472

Șos. Olteniței, Nr. 140, Bl. 5

4

0774.410.075

Str. Cap. Gheorghe Ion, Nr. 11

4

0774.410.071

Bd. Alex. Obregia, Nr. 35, Bl. 35

4

0774.410.037

Str. C-tin Rădulescu Motru, Nr. 2-4

4

0774.410.032

Bd. Brâncoveanu, Nr. 114

4

0748.184.470

Sos. Giurgiului, Nr. 131, Bl. 1

4

0774.410.028

Sos. Olteniței, Nr. 52, Bl. 7A

4

0774.410.165

Str. Uioara, Nr. 3

4

0774.410.076

Șos. Giurgiului, Nr. 104-116

4

0748.184.467

Calea Rahovei, Nr. 358

5

0748.184.468

Șos. Alexandriei, Nr. 11

5

0774.410.155

Str. Mărgeanului, Nr. 50, Bl. M125

5

0774.410.025

Șos. Alexandriei, Nr. 16, Bl. L4

5

0748.184.471

Str. Malcoci, Nr. 2B

5

0774.410.096

Str. Gara Dealu Spirii, Nr. 2

5

0774.410.078

Str. Sălaj, Nr. 136

5

0748.184.469

Calea Rahovei, Nr. 334, Bl. 43

5

0774.410.054

Str. Pașcani, Nr. 8, Bl. 728A

6

0774.410.306

Dr. Taberei, Nr. 44

6

0774.410.043

Bd. Iuliu Maniu, Nr. 78-80

6

0774.410.158

Șos. Virtuții, Nr. 5, Bl. R2

6

0774.410.033

Bd. Iuliu Maniu, Nr. 184A

6

0774.410.031

Calea Crângași, Nr. 29

6

0774.410.053

Șos. Virtuții, Nr. 1B, parter

6

0774.410.157

Str. Dezrobirii, Nr. 13

6

0774.410.024

Bd. Timișoara, Nr. 73, Bl. C12

6

0774.410.105

Dr. Taberei, Nr. 126

6

0774.410.022
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Recomandări
ELEVIT este disponibil în 3 produse:
Elevit 1
Se recomandă în pre
concepție și Trim I de
sarcină. Ajută la creșterea nivelului de folat
al mamei și reducerea
riscului apariției anumitor defecte de naștere.
Efectul benefic* se
obține în condițiile suplimentării cu 400 micrograme acid folic zilnic, cu cel puțin o lună
înainte de concepție și
timp de trei luni.
*Conform WHO recommendations, 11 Feb 2019.

Elevit 2
Este recomandat din
a 13-a săptămână de
sarcină până la naștere. Contribuie la
dezvoltarea normală
a creierului și vederii
copilului.
Efectul benefic* se
obține în condițiile
unui consum zilnic
de 250 mg acizi grași
Omega-3 (DHA, EPA).
*Conform Reg. EC 432/2012.

Elevit 3
Este recomandat
după
naștere.
Special conceput
pentru perioada
de alăptare și îngrijire postnatală.
Se administrează
o capsulă pe zi.
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Formulă naturală de
neutralizare a stresului

modulează reacţia organismului
la stres prin normalizarea
secreţiei de cortizol;
conţine extract înalt
standardizat în 3 principii
active de Withania Somnifera
(Sensoril®);
produs argumentat ştiinţific
pentru efectul antistres.

REVIVA

echilibrului sistemului nervos.
Atenţionări: A se consulta prospectul.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, la loc uscat, ferit de lumină.

