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Editorial
Sănătos,
cu orice cost!
Mark Twain spunea, cu umor și ironie: „Modul de a vă păstra sănătatea este de a mânca
ceea ce nu doriţi, de a bea băutura ce nu vă
place şi de a face ceea ce mai degrabă nu vă
doriți". Slavă Domnului că nu mai este așa
un calvar să ai grijă de tine, ba chiar este la
modă să ai un stil de viață sănătos! Nu prea
mai auzi persoane care să prefere alimentele
procesate sau să nu facă deloc mișcare, să
nu îşi acorde timp pentru odihnă și relaxare.
Din ce în ce mai multă lume este fericită
făcând sport, având o alimentație echilibrată
și corectă, având grijă și de sănătatea minții
și a sufletului. Și, continuând în felul acesta,
avem toate șansele, nu neapărat să aspirăm
la nemurire, dar să creștem considerabil
speranța de viață.
Ne-am propus, prin intermediul acestei reviste, dar și al lanțului de farmacii Sensiblu să
ajutăm cât mai mulți oameni să trăiască sănătoși și fericiți până la adânci bătrâneți. Să
punem accentul pe prevenție și pe clădirea
unui organism sănătos pentru a preîntâmpina apariția bolilor. Să facem tot posibilul
pentru a elimina stresul care este unul dintre
factorii definitorii ai apariției afecțiunilor în
organism. Să ajutăm pe fiecare dintre voi să
aibă o viață lungă și fericită. Pentru că sănătatea este cu adevărat cea mai mare bogăție
pe care o putem avea!
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SĂNĂTATE – noutăţi
Ai grijă de ochii tăi!

Uleiuri esenţiale ce calmează
și combat stresul

Aerul uscat, utilizarea prelungită a calculatorului sau lentilele de contact provoacă
disconfort la nivelul ochilor. Pentru a
contracara aceste neplăceri, am lansat
Dr. Hart Picături oftalmice, care hidratează intensiv ochii foarte uscați, obosiți
și sensibili. Produsul are un efect lubrifiant intensiv și asigură confort îndelungat,
calmând ochii roșii și senzația de ochi
uscat. Se poate utiliza ziua, dar și noaptea – are efect de durată datorită conținutului ridicat de hialuronat de sodiu.

Sarcina și starea de bine

Da, acum sunt compatibile, graţie produsului
Navatac-Gyno®, indicat pentru reducerea stărilor de
dispepsie, greaţă și vărsături. Navatac-Gyno® este un
supliment alimentar pe bază de vitamina B6, extract
de ghimbir, extract de
anghinare, acid alginic,
carbonat de calciu și
bicarbonat de potasiu,
recomandat pentru
ameliorarea stărilor de
greaţă și vomă.

Puressentiel Roll-on Antistres este un amestec inedit de 12 uleiuri esenţiale – mușeţel,
maghiran, salvie, lavandă, ylang-ylang,
neroli, santal și vetiver. Acestea
acţionează atât cutanat, cât și
olfactiv pentru a calma
și reechilibra sistemul
nervos. De asemenea,
ajută la reducerea
tensiunii și induc o
stare de relaxare.

Vrei mai multă
energie?

65% din oameni declară că au fost
afectaţi de oboseală psihică sau fizică accentuată pe parcursul ultimilor
doi ani. Vestea bună este că acum ai
la îndemână o soluţie eficientă:
Astenor Energy, un produs anti-astenic, energizant, tonic
şi totodată hepatoprotector. Produsul conţine aspartat de
arginină, biotină (vitamina memoriei), magneziu şi vitamina B6, iar prin această combinaţie sinergică acţionează în
toate etapele oboselii şi împiedică accentuarea ei.

„Ședere“ plăcută

Frumuseţea
la picioarele tale

Crema tonică Fluxiv® contribuie
la menţinerea elasticităţii, hidratării și tonicităţii pielii, asigură
emolierea, protejează microcirculaţia de la nivelul acesteia
oferind confort și relaxare pentru
picioarele tale. D-pantenolul
conţinut protejează bariera hidrolipidică proprie a pielii și susţine
regenerarea acesteia. Crema se
aplică la nivelul picioarelor, pe
pielea curată, de două-trei ori pe
zi, masând uşor de jos în sus.
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Durere, prurit, senzaţie de arsură,
probleme la defecare și la șezut –
acestea sunt simptomele hemoroizilor. Proctinum® cremă este o
emulsie fină și ușoară care contribuie la refacerea fiziologică a zonelor
anale și perianale, are o acţiune
protectoare, lubrifiantă și revigorantă. Acţiunea de lubrifiere facilitează
mișcarea intestinală, reducând trauma și durerea asociată defecării.
Proctinum® cremă se aplică extern
prin masarea zonei sau intern cu
ajutorul aplicatorului inclus.
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Elimină durerea și
disconfortul rapid!

Produs cu o
rețetă brevetată,
HemoTreat H
vine acum în sprijinul pacienților
cu un nou produs
menit să ajute în
tratarea hemoroizilor, sângerărilor și fisurilor
anale. HemoTreat H tratează hemoroizii interni și externi cu ameliorarea stării
pacientului de la prima aplicare. Este
lubrifiant, ceea ce favorizează micșorarea și eliminarea hemoroizilor, reducând
durerea și inflamația locală până la
dispariția totală a acestora. Ameliorează
senzația de durere și mâncărime.

L’Occitane Reset face minuni
pentru tenul tău
Încearcă noul produs creat special
pentru recuperare peste noapte: L’Occitane Reset, ideal pentru toate tipurile
de ten, toate vârstele și pe tot parcursul anului. Rezultatele apar la scurt
timp după utilizare: după o noapte –
tenul este mai curat, pielea hidratată și
mai fină; după o săptămână – pielea
este revitalizată și luminoasă; după
o lună – pielea este radiantă.

Avène Cleanance
Expert uniformizează
culoarea tenului

Laboratoarele Dermatologice Avène
au creat un produs 3 în 1 pentru îngrijirea completă anti-imperfecţiuni:
Avène Cleanance Expert
Emulsie nuanţatoare.
Ingredientele conţinute
ajută la reducerea și estomparea leziunilor inflamatorii, netezirea pielii și
reglează hiperproducţia
de sebum. Apa termală
Avène are acţiune
calmantă și antiiritantă,
în timp ce pigmenţii din
componenţa cremei
uniformizează și conferă
luminozitate tenului.

APIVITA – elixirul tinereţii

APIVITA descoperă elixirul tinereţii în frunza de vie din
insula Santorini! Condiţiile de
mediu din Santorini maximizează
producerea de polifenoli (molecule active în viţa de vie). Acest
extract puternic cu acţiune
anti-îmbătrânire este infuzat
în gama Wine Elixir oferind
pielii următoarele efecte:
reducerea ridurilor, mai multă
fermitate, efect de lifting.

Miere de Manuka organică pentru mâini fine

Dr. Organic a creat o cremă salvatoare pentru mâini și unghii ce hidratează, hrănește și reface, pe bază
de miere de Manuka. Acest ingredient organic și bioactiv are o serie
de proprietăţi benefice care repară
și refac integritatea pielii. Conţine
extrase naturale, din agricultură ecologică, este
o cremă
intensivă
ce oferă
protecţie
bioactivă
și echilibru
hidratant
timp de
12 ore.

Vichy – sursa
ideală de hidratare

Cercetătorii Vichy au dezvoltat Aqualia
Thermal, cu 97% ingrediente de origine
naturală și Apă Termală Mineralizantă
Vichy, care oferă un confort intens
tenului deshidratat. Aqualia Thermal
este sursa ideală de hidratare timp de
48h, care umple vizibil ridurile fine și
lasă pielea proaspătă. Se potrivește
tuturor tipurilor de ten (se găsește în
variantă lejeră și cea onctuoasă).

Terapie pentru păr

Biosilk Silk Therapy 3-in-1 Șampon, balsam și gel de duș cu ulei
de cocos organic este un produs
de curăţare ce elimină impurităţile,
tratează și echilibrează hidratarea,
lăsând părul plin de volum
și pielea foarte catifelată.
Serul-tratament cu ulei de
cocos pentru părul uscat
oferă hidratare intensă, repară și fortifică
firul de păr uscat.
Are efect anti-electrizant, protejând și
prevenind despicarea
firului de păr. Poate
fi utilizat pe părul
umed, dar și pe părul
uscat.

Mai mult confort la picioarele tale
Îmbunătăţește confortul pantofilor tăi cu branţurile
Scholl Gel Activ! Au fost create special pentru pantofi
de tip feminin dintr-un
gel moale și elastic
pentru a aduce un
beneficiu de confort și
suport în orice tip de
pantof. Branţurile sunt
subţiri și discrete,
fiind confecţionate
din gel transparent.
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SĂNĂTATE – Cum să previi?
Dr. ANDREI FILIP
Medic primar, specialist oftalmolog
Doctor în știinţe medicale
Clinica de oftalmologie
Ama Optimex

Ce este
ReLEx SMILE?
ReLEx SMILE este cea de-a treia generaţie pentru reducerea diop-

triilor, o operaţie minim invazivă, fără durere, cu anestezie locală, fără
internare și cu recuperare rapidă, în 72 de ore îţi poţi relua aproape
toate activităţile obișnuite. Cu ajutorul acestei tehnici, putem reduce cu
laser dioptriile mari cu minus.

 Cine beneficiază de ReLEx
SMILE? Pacienţii cu miopie și as-

tigmatism miopic, adică pacienţii
care au dioptrii cu minus, care nu
văd bine la distanţă. Cu această
tehnică corectăm miopia până la
minus zece dioptrii, astigmatismul până la minus cinci dioptrii
și dioptriile combinate, miopie și
astigmatism până la minus 15.
Este singura tehnică laser cu care
putem corecta dioptrii atât de
mari.

 Ce trebuie făcut înainte de
operaţie și cum se desfășoară
aceasta? Înainte de operaţie tre-

buie făcut un consult oftalmologic
și trebuie efectuate mai multe
investigaţii oftalmologice. În cazul
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în care pacientul este purtător
de lentile de contact, trebuie să
renunţe la ele cu 7-10 zile înainte
de efectuarea acestor investigații
specifice și implicit a operației.
ReLEx SMILE se efectuează cu un
femtolaser de mare precizie, care
„decupează“ lenticula (o mică lentilă) în interiorul corneei, pe care o
extragem apoi printr-un canal de
doar 2,5 mm lăţime. Pacientul se
ridică de pe masa de operaţii zâmbind, pentru că vede fără ochelari,
deși cu o ușoară ceaţă, iar vederea
începe să revină pe măsură ce trec
minutele, orele, zilele. Trebuie să
urmeze un tratament cu picături și
să revină la control a doua zi. După
trei zile de la operație, pacientul își
poate relua aproape toate activită-
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ţile obișnuite, poate să facă sport
și poate chiar să sară cu parașuta,
dacă dorește.

 Când a apărut ReLEx SMILE
și cât de sigură este această
procedură? În România, proce-

dura s-a efectuat prima dată în
anul 2014, iar eu, Conf. Dr. Mircea
Filip precum și Dr. Miruna Nicolae,
suntem singurii oftalmologi din
România care efectuează această
tehnică. Până în prezent am făcut
peste 1100 intervenţii ReLEx SMILE.
Se spune că operaţiile pentru reducerea dioptriilor sunt mai sigure
decât o călătorie cu mașina pe
autostradă, iar despre ReLEx SMILE
pot spune că este una dintre cele
mai prietenoase operații pentru
ochi și are cea mai mică rată a
regresiei dioptriilor postoperator.

 Cum iau decizia de a mă
opera? Aceasta este o decizie

personală, pentru corecţia vederii
există ochelari, lentile de contact
și operaţii pentru reducerea
dioptriilor. Toate cele trei variante
sunt foarte bune și este decizia
fiecăruia care este cea mai potrivită pentru el. 

SĂNĂTATE – Cum să previi?

Toamna se numără

bobocii!

D

a, toamna se numără bobocii
este o sintagmă pe care o
amintim cu drag ori de câte
ori devine oportună. Dar, să fim
atenți și la ce presupune grija și
măsurile de precauție legate de
sănătatea copiilor noștri, odată
intrați sau reintrați în colectivitate.

 Problemele cu cei mici, sau mai

măricei, pot apărea „din senin”
dacă nu suntem atenți și ne lăsăm
înduplecați de rugămințile lor și le
vom cumpăra ghiozdane nepotrivite! Așa că, nu lua o geantă
de umăr, iar dacă ai optat pentru
un ghiozdan tip rucsac, ia unul
care să nu fie nici mai lat și nici
mai lung decât spatele copilului!
Dimensiunile ghiozdanului trebuie
să corespundă limitelor anatomice
ale trunchiului (segmentele toracic
și lombar al coloanei vertebrale),
adică între nivelul umerilor și cel
al taliei.
Este bine cunoscut că școlarii
noștri transportă multe kilograme
în spate, cu mult peste cele admise
de norme. Conform recomandărilor sanitaro-igienice, un ghiozdan
trebuie să cântărească până la 1 Kg,
iar sarcina totală (cu încărcătură)
nu trebuie să depășească circa 10%
din greutatea copilului.
Explicația acestor „interdicții” rezidă în particularitățile de dezvoltare
ale copilului: in intervalul de vârstă
6-8 ani, are loc formarea modelului
definitiv al curburilor fiziologice de
la nivelul coloanei vertebrale. Pericolul imediat este ca micuțul să
se plângă de dureri musculo-sche-
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letale, iar în timp, apar deformări
ale coloanei vertebrale cu toate
consecințele ce decurg mai apoi.

 Alte probleme ce pot apărea

odată cu începerea școlii sunt durerile de burtă, de cap, anxietatea
și lipsa poftei de mâncare. Toate
acestea apar pe un fond de tulburare neuro-vegetativă, pe seama
emoției intense trăită de copil, mai
cu seamă la schimbările ciclului de
învățământ. Se recomandă o consiliere a copilului cu un timp înainte
de începerea școlii, iar trecerea de
la vacanță la noul program școlar
să fie făcută din timp, cu respectarea orelor de somn și menținerea
unui program discliplinat. Alimentația trebuie să fie bogată în fibre
și proteine pentru a fi de ajutor la

BLU septembrie-octombrie 2018

schimbarea programului, cu ritm
mai alert.

 Bolile infecto-contagioase și
toxiinfecțiile alimentare, sunt printre cele mai întâlnite la început
de an școlar. Mâinile murdare sau
un simplu strănut pot fi vectorii
bolilor acestora, în colectivitate! De
aceea, este important ca la început
de an școlar elevul să fie urmărit
de către părinte ca să meargă la
școală cu unghiile tăiate și convins
să se spele pe mâini înainte de
fiecare masă, la fiecare utilizare a
toaletei. În acest sens, este util să
învățăm copilul să folosească la
școală soluțiile dezinfectante la
sticluță și să utilizeze șervețele de
unică folosință, atunci când este
cazul. 

SPECIALISTUL răspunde

ANCA BAHRIN
Farmacist Manager Sensiblu
Feeria București

Sfaturi sănătoase
de la Sensiblu

În sezonul rece, părul meu se
îngrașă foarte repede și imi
cade, mai mult decât de obicei. Ce produse îmi recomandaţi? (Elena G.)
Pentru a îngriji părul cu tendinţă
de îngrășare, recomand următorii
pași: spălare – cu Apivita șampon pentru păr gras, ce curăţă în
profunzime scalpul, protejându-l
de iritaţii (are la bază extracte
naturale și uleiuri esenţiale
organice, precum mentă, cimbru,
lămâie și propolis cu proprietăţi
antibacteriene); tratare și prevenire a căderii părului, utilizând
Apivita loţiune împotriva căderii
părului (are la bază un complex
de cătină și rozmarin) – se aplică
zilnic, pe părul uscat sau umed,
la radăcina firului de păr; tonifiere
și stimulare a microcirculaţiei locale, cu ajutorul Uleiului tonifiant
pentru păr de la Apivita, ce oferă
părului condiţii optime pentru
creștere (are în compoziţie uleiuri
esenţiale de lavandă, lămâie,
chimen și rozmarin).
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Am 35 ani și un program de lucru
inclusiv noaptea. Acest lucru a
contribuit la apariţia ridurilor
de expresie, în special în zona
ochilor. Ce produse îmi puteţi
recomanda? (A. Petronela)
După vârsta de 30 de ani trebuie să
acordăm atenţie îngrijirii tenului: o
curăţare adecvată și o îngrijire pe
măsură. Pentru o curăţare delicată
folosește –417 Moist Balance Lapte
de curăţare echilibrant și hidratant.
Aplică apoi –417 loţiune tonică
hidratantă, cu rol de a închide porii și
a pregăti pielea pentru a primi beneficiile serului și cremei. Aplică seara
crema –417 Immediate Miracle
Beauty Sleeping, pentru a diminua
aspectul de ten obosit. Dimineaţa,
utilizează –417 Time Control cremă
antirid și fermitate pentru faţă, gât
și decolteu. O dată sau de doua ori
pe săptămână, aplicaţi masca cu
struguri de la APIVITA, pentru un tratament intensiv antirid. Pentru zona
ochilor, recomand APIVITA demachiant delicat pentru ochi; aplică apoi
APIVITA ser pentru ochi cu 5 acţiuni.
Sâptămănal, folosește APIVITA
Express mască de ochi anticearcăn
cu ginkgo biloba.
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După ce m-am întors din
vacanţă, am observat pe faţă
unele pete care au apărut din
cauza soarelui. Ce creme ar
trebui să folosesc pentru dispariţia petelor, ţinând cont că am
67 de ani? (Grigore Gh.)*
Fie că sunt datorate vârstei sau
expunerii la soare, petele pigmentare pot fi prevenite și atenuate
cu o îngrijire corectă, cu produse
dedicate. Pentru curăţare, folosește –417 Săpun gel de curăţare și
revigorare cu efect de iluminare –
un tratament intensiv ce contribuie
la iluminarea zonelor afectate de
pete. O dată sau de două ori pe
saptămână curăţă tenul cu –417
Beauty Whitening mască, bogată
în ingrediente naturale, cu efect
iluminator, de reducere a petelor
pigmentare și de hidratare. Seara,
aplică pe tenul curat, –417 Facial
Brightening cremă de noapte. Dimineaţa este obligatorie aplicarea
unei creme de protecţie solară cu
factor mare, anti pete; recomand
Apivita Suncare crema de faţă
anti pete SPF 50, cu extract de
fenicul de mare, ce diminuează
petele pigmentare deja existente și
previne apariţia altora noi.

După bărbierit, pielea feţei devine
roșie și foarte aspră, usturătoare.
Ce îmi recomandaţi? (Ioan D).*
După bărbierit structura epidermei
poate fi ușor iritată sau chiar lezată,
de aceea pentru a calma aceste simptome este recomandată pulverizarea
de Avène apă termală. Pentru bărbierit, este bine să alegi produse ce au la

bază ingrediente naturale, delicate cu
pielea. Pentru o îngrijire specială dedicată bărbaţilor, recomand produse din
gama L’Erbolario ce au la baza
trei specii de pelin, lipsite de parabeni,
silicon, uleiuri minerale. Pentru ras,
alege L’Erbolario Assenzio Pentru El
cremă pentru bărbierit, îmbogăţită
cu unt de shea, uleiuri de palmier din
Brazilia, sofranas și avocado. După
bărbierit aplică L’Erbolario Assenzio
Pentru El Loţiune după ras, cu proprietăţi nutritive, hidratante, revigorante și care calmează pielea cu
tendinţa de înroșire. Un produs special
este L’Erbolario Assenzio Pentru EL
ulei pentru barbă, un produs unic cu
multiple întrebuinţări: înainte și după
bărbierit, hrănește și calmează pielea,
face barba mai fină și mai lucioasă iar
pielea mai catifelată. Toate acestea constituie un ritual complet de
îngrijire.

Din cauza programului la serviciu
care presupune stat mult timp în
picioare, mi-au apărut vinișoare
subţiri și mov pe picioare. Ce produse îmi recomandaţi? (Aura D.)*
Este bine să acţionezi atât din interior
cât și din exterior. Astfel, Dr. Hart
Complex de Diosmină, Hesperidină și
Vitamina C îmbunătăţește circulaţia
venoasă deficitară, calmează senzaţia
de picioare grele, obosite sau umflate,
susţine tonifierea și elasticitatea pereţilor venoși; se recomandă administrarea a câte un comprimat de două ori
pe zi. Extern, aplică de jos în sus, prin
masaj ușor, Dr. Hart gel cu heparină
pentru picioare obosite, ce stimulează circulaţia sanguină, relaxează,
calmează și răcorește picioarele
grele, umflate. Alternează gelul cu
L’Erbolario cremă pentru picioare cu
alge marine și iederă, castan salbatic,
stejar marin, mentol natural, relaxantă

și rehidratantă, cu acţiune tonifiantă și
de înlăturare a semnelor de oboseală.
Beneficiul estetic poate fi obţinut cu
ajutorul produsului Remescar Varice
Pânză de păianjen.

Mă confrunt cu bătături
între degetele mici de la
picioare. Vara se retrag, dar
cu venirea sezonului rece
acestea reapar. Există o
cremă sau gel care să mă
scape de această problemă? (Nicoleta B.)
Pentru a îngriji și proteja pielea
lezată sau cu bătături cauzate
de diferiţi factori, folosește
A-Derma Dermalibour cu conţinut unic de ovăz. Rhealba –
are proprietăţi calmante și
antiiritante, cu rol de hrănire și
refacere a ţesutului. Aplică pe
zonele afectate
Compeed plasturi pentru bătături profunde
interdigitale, ce
acţionează ca un
al doilea strat de
piele, menţinând
echilibrul de
hidratare.

SCRIE-NE ȘI TE PREMIEM!

Farmaciștii Sensiblu sunt la
dispoziţia ta și prin intermediul
revistei Blu! Trimite întrebările tale
pe adresa: Str. Ciobanului nr. 133,
Mogoșoaia, judeţul Ilfov 07715 sau
pe e-mail: contact@adpharma.com
(cu specificaţia pentru consilierul
Sensiblu). Dacă în decurs de o lună
de la apariţia revistei în farmacii
câștigătorii nu ne contactează,
ne rezervăm dreptul de a anula
premiul.

Cele mai interesante întrebări vor fi publicate în
ediţia Blu din luna noiembrie 2018 și trei dintre ele
vor fi premiate cu câte un CADOU: Șerveţele umede
demachiante Oxyance City Rescue și Vitamina C
efervescentă de la Dr. Hart.

*Câștigătorii ediţiei din septembrie-octombrie.
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Dr. FLORENTINA PESCARU
Medic primar oncologie medicală
Spitalul Sf. Constantin, Brașov

ror măsurilor de prevenție și de reducere a factorilor de risc, cancerul
de sân este diagnosticat.

Cancerul
de sân

[de la factori de risc la diagnostic precoce]

C

ancerul de sân este cel mai
frecvent tip de cancer la femei
și rămâne principala cauză
de deces prin cancer la femeile europene. Incidența maximă a cancerului de sân este la vârsta perimenopauzală, fiind rar sub vârsta de
25 de ani. Cele mai multe paciente
întreabă care sunt cauzele care au
condus la apariția cancerului de
sân sau cum ar putea preveni apariția acestuia.

 Factori de risc endogeni
(personali)

- Vârsta – este depistat mai frecvent
la femeile cu vâsta înaintată ;
- Menarha (prima menstruație) precoce înainte de 12 ani și menopauza
tardivă (după 55 de ani) ;
- Obezitatea în postmenopauză ;
- Nuliparitatea (absența sarcinilor)
sau prima sarcină după vârsta de 30
de ani ;
- Lipsa alăptării la sân, alăptarea fi-
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ind considerată un factor protector
în apariția cancerului de sân.

 Factori de risc exogeni
(mediu, stil de viaţă)

- Dieta bogată în grăsimi și dulciuri
rafinate;
- Consumul de contraceptive orale
sau terapia de substituție hormonală în postmenopauză ;
- Fumatul, consumul excesiv de
acool;
- Iradierea regiunii toracice (înainte
de 30 de ani, exemplu radioterapia
toracică în cazul persoanelor cu antecedente de limfom Hodgkin).

 Factori de risc genetici :

• Ereditatea (istoricul familial crește
riscul de cancer mamar) ;
• Prezența mutațiilor BRCA 1 sau
BRCA 2 crește riscul de cancer mamar pe durata întregii vieți.
Sunt situații în care, în pofida tutu-
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 Metode de screening, care
ne ajută în depistarea timpurie a
cancerului de sân:
• Examinarea/autoexaminarea clinică a sânilor (recomandată lunar)
se execută optim între ziua 5-7 de
la menstruație (la menopauză oricând). Palparea se face în toate cadranele sânului, inclusiv central,
precum și palparea axilei și a spațiului supraclavicular.
• Mamografia: femeile între 45-54
de ani trebuie să efectueze mamografie bilaterală anual, iar cele peste
55 de ani pot efectua o mamografie
bilaterală la doi ani. Mamografia
permite descoperirea devreme a
modificărilor mamare, înainte de a
fi detectabile prin palpare.
• Ecografia mamară este principala
metodă de diagnostic la femeile sub
40 de ani. Permite vizualizarea leziunilor foarte mici, nepalpabile (34mm). Permite, de asemenea, evaluarea leziunilor incerte mamografic,
vizualizarea ganglionilor axilari,
supra și subclaviculari. Ecografia
mamară prezintă avantajul că este
neinvazivă, nedureroasă, neiradiantă, durată scurtă de efectuare (15-20
minute).
• RMN sân este o metodă imagistică
neinvazivă, modernă, neiradiantă și
care poate fi folosită în investigarea
sânului ca metodă de diagnostic
complementară procedurilor uzuale principale, cum ar fi mamografia și ecografia, oferind informații
suplimentare. Timpul scurs de la
apariția primului semn de boală
până ne adresăm medicului, poate fi
decisiv în prognostic, așadar nu vă
neglijați sănătatea! 

dosar de sănătate

imunitatea
CUM INFLUENŢEAZĂ STRESUL,
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De regulă, atunci cand vorbim de sanatate, ne
sunt prezentate aspecte realiste si optimiste,
in cea mai mare parte. Cand ne referim la stres
si imunitate, lucrurile sunt diferite: există vești
bune, dar și mai puţin bune.

V

estea neplăcută este că
tot mai mulţi oameni sunt
afectaţi de stres. Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează că în următorii cinci ani,
stresul va deveni a doua cauză
a mortalităţii în lume. Unul din
patru oameni va suferi în timpul
vieţii de o formă mai ușoară, sau
mai severă, de depresie. Nimeni
nu pare a fi imun, iar România
este „campioana Europei”! Suntem, deci, printre cei mai stresaţi
europeni. România este în topul
ţărilor unde angajaţii își fac
cele mai multe griji în legătură
cu jobul lor și le este frică de
intimidare la locul de muncă. În
consecinţă, rezultatele sunt pe
măsură: bolile asociate stresului
au coborât ștacheta vârstei la
care apar pentru prima dată, de
la 35 de ani, la 30!
Vestea bună? Este că stresul
reprezintă o afecţiune care poate
fi tratata si, cel mai important,
poate fi prevenită!

 Ce este stresul, cum
îl definim?

Stresul este o reacţie a organismului nostru la o anumită
situaţie pe care o percepem ca
pe o posibilă ameninţare, reacţie
la nivel psihosomatic. Adică,
există factori care tulbură buna
funcţionare a organismului. În
urma acestor factori agresori,
organismul uman somatizează
anumite afecţiuni, boli.
Factori de stres:
§ situaţia financiară;
§ diferitele sarcini de serviciu,

termene strânse de predare,
ore suplimentare numeroase,
restrângeri de activitate etc.;
§ probleme în viaţa personală:
despărţire, divorţ, avort.
Știm de asemenea, că există
și factori emoţionali care ne
stimulează; o competiţie, un
concurs, orice situaţie care ne
pune în faţa unei provocări la
care ne dorim să facem faţă și
pune la bătaie toate resursele
pentru a ieși invingători. O
anumită doză de stres este
benefică pentru organism, dar
trebuie să cunoaștem și că prea
mult stres ne poate îmbolnăvi,
atât mental, cât și fizic.

 Cum ne afectează
stresul?

În momentul în care creierul
dă comanda unui potenţial
pericol, în organismul nostru
se declanșează involuntar o
reacţie chimică care este de
fapt menită să ne pregătească
pentru acţiunea de a ne apăra
de ameninţarea respectivă. Pe
termen scurt, întreaga biochimie
declanșată în organism are
un efect benefic, pregătindu-l
să facă faţă situaţiei. Pe
termen îndelungat însă, vor
apărea dereglări care ne pot
afecta sănătatea. Organismul
își consumă din resursele
energetice, transformând
situaţiile stresante în emoţii
negative și automat, distructive.
Astfel se instalează oboseala,
lipsa de interes (apatia), apar și
bolile, unele chiar grave.

 „Hormonul de stres“
și imunitatea

Teoria general acceptată despre
cum stresul afectează sistemul
imunitar este că acest lucru are
loc prin intermediul cortizolului, un hormon de tip steroid,
secretat de glandele suprarenale, care mai este numit și
„hormonul de stres“, tocmai
pentru că nivelul său fluctuează
în funcţie de starea emoţională
a fiecăruia dintre noi. Cortizolul
este mai mult decât un simplu
indicator de stres, el fiind necesar la func-ţionarea majorităţii
părţilor și organelor corpului
uman. Deficienţa sau excesul de
cortizol pot conduce la diverse
probleme de sănătate. Și să
nu ne gândim la cine știe ce
situaţii complicate care ar genera o perturbare a secreţiei de
cortizol. Este suficientă iritare
în momentele în care ești blocat

Cum recunoaștem stresul? Efectele stresului asupra organismului pot fi destul de ușor
recunoscute. Astfel, putem să solicităm ajutorul unui specialist dacă:
§ suntem irascibili, agitaţi, trecem
extrem de ușor de la o stare de
spirit la alta;
§ ne scade stima de sine;
§ plângem fără motiv sau pentru
situaţii care nu ar trebui să ne
afecteze prea mult;
§ nu ne relaxăm și de regulă ne
copleșesc mai toate situaţiile;

§ ne simţim singuri, abandonaţi;
§ alegem izolarea de ceilalţi, evităm pe cât posibil alte persoane;
§ suntem lipsiţi de forţă, putere,
concentrare, încredere;
§ apar dureri de cap, stomac sau
dureri musculare, tulburări de
tranzit intestinal, insomnii;
§ apar dureri în piept și palpitaţii

ale inimii, fără a avea un istoric
medical cu patologie cardiacă;
§ răcim des;
§ apar disfuncţii ale libidoului sau
ale erecţiei;
§ situaţiile extreme ne provoacă
transpiraţii, senzaţie de mâini
reci, gura uscată și dificultăţi la
înghiţire.

 Sistemul imunitar,
bodyguard-ul sănătăţii
noastre!

virusuri, paraziţi, toxine, ţesuturi
transplantate sau celule proprii
infectate sau canceroase. El dispune de o tehnologie avansată
prin care e capabil să identifice,
să îşi amintească şi să distrugă
eficient milioane de „inamici“.
Succesul său este dat de o
impecabilă coordonare între
un număr copleșitor de celule,
care se mobilizează rapid și
acţionează sinergic.

în trafic sau o ceartă acasă, cu
partenerul sau copiii,
întârzierea la serviciu, tempera-turile extreme de afară sau
o emoţie legată de un examen!
Așadar, când suntem stresaţi,
corpul nostru produce mai mult
cortizol, iar studiile arată că
acesta interferează negativ cu
sistemul imunitar, determinând
scăderea imunităţii generale a
persoanei afectate.

Imunitatea sau puterea organismului de a lupta cu boala
este consecinţa unui sistem
imunitar performant. Ce
este sistemul imunitar? Un
ansamblu complex de celule,
ţesuturi, substanţe, organe care
asigură apărarea organismului
împotriva oricăror microbi,
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Ce analizele de laborator
confirmă dacă sistemul
tău imunitar a fost afectat

Este demonstrat
de către oamenii
de știinţă că orice
emoţie negativă,
nu doar frica,
blochează chimia
necesară unui
organism sănătos
şi celulele mor.
Semnele unei imunităţi scăzute
nu trebuie ignorate, ci din contră, odată identificate trebuie să
consultăm un specialist în sănătate, medic ori farmacist, pentru
că există o serie de vitamine,
minerale si suplimente alimentare care ne pot crește imunitatea. De asemenea, există terapii
cu ast-fel de produse care sunt
menite să prevină scăderea
imunităţii, asigurând suport și
susţinere pentru o imunitate ridicată. Trebuie să fim conștienţi
că semnele pe care le observăm și care reprezintă un nivel
scăzut al imunităţii pot masca
începutul unor afecţiuni.

 Un stil de viaţă
sănătos, o armă
redutabilă pentru
apărarea sănătăţii!

Încă din cele mai vechi timpuri
s-a dovedit științific faptul că
sentimente negative, precum
frica, au efecte devastatoare
asupra vieţii. Și este edificator

Pentru a testa rezistenţa
organismului nostru și starea
sistemului nostru imunitar se
fac o serie de analize medicale
de laborator care implică două
componente:
§ hemograma cu: formula leucocitară, hemoglobină, hematocrit
și reticulocite
§ imunograma: imunoglobulina
A, imunoglobulina E, imunoglobulina G și imunoglobulina M.

experimentul pe care Avicenna
l-a făcut cu lupul și mielul.
Medic, iluminat, „prinţul
medicinei”, cum era supranumit
la acea vreme și unul dintre
cei mai mari savanţi ai lumii
musulmane, Avicenna a închis
în două cuști alăturate, un lup și
un miel. După un timp, mielul a
murit de frică!
Astăzi este demonstrat de către
oamenii de știinţă că orice
emoţie negativă, nu doar frica,
blochează chimia necesară
unui organism sănătos şi
celulele mor. Pe termen lung,
aceasta degenerare poate
însemna o serie de afecţiuni,
unele foarte grave precum
scleroze, boli degenerative,
Parkinson sau demenţă.
Iată de ce este atât de important să ne antrenăm pentru a
stăpâni orice emoţie negativă,
să alegem momente de relaxare
pe parcursul unei zile, să fim
activi și să trecem de bariera
sedentarismului. Și, nu în ultimul rând, să alegem să mâncăm
variat, mai ales alimente cu un
conținut ridicat în vitamine,
minerale și antioxidanţi. Sau,
pe scurt, să alegem un echilibru
pentru minte, inimă și suflet! 

SĂNĂTATE – Cum să previi?

Asistenţă în Alzheimer:

The Human Link 1

U

n diagnostic de demență este, pentru cel afectat, o
schimbare radicală a vieții, iar pentru familia lui o
serie de necunoscute și anxietăți. Apar întrebările:
„Familia noastră va mai avea o viață normală după ce unul
dintre noi a fost diagnosticat cu Alzheimer?" „Cum îl găsesc
dacă s-a rătăcit? " „Cine are grijă de el dacă eu pățesc ceva?"

Soluţia THL1 este
disponibilă acum pentru
comercializare în reţeaua
de farmacii Sensiblu. Verifică
la cea mai apropiată farmacie
unde este disponibil.
Mai multe informaţii sunt
disponibile pe
www.connected-medical.com

Demența este un termen larg
pentru multe tulburări diferite
care afectează funcțiile cognitive,
inclusiv raționamentul, vorbirea,
capacitatea de a procesa informații și memoria. O caracteristică
comună de comportament a demenței este rătăcirea, iar mobilitatea și libertatea de a merge în
aer liber sunt importante pentru
menținerea calității vieții oricărei
persoane.
 Dispozitivele de localizare
care utilizează GPS (sistemul de
poziționare globală) pot contribui
la deplasarea în siguranță prin
alertarea persoanei care se ocupă
de îngrijre atunci când o persoană
cu demență se rătăcește în afara
unei zone desemnate. În principal,
aceste dispozitive pot spori auto-
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nomia și libertatea persoanelor cu
demență în stadiu precoce până la
moderat și pot reduce anxietatea
și stresul celui care se ocupă de
îngrijire.
Pe măsură ce boala progresează și
memoria devine afectată, persoanele cu demență se pot pierde,
chiar și în locuri cunoscute, în
timp ce conduc sau în transportul
public - caz în care trebuie extinsă
căutarea într-un teritoriu mult mai
mare.
Echipa de la Connected Medical a
lansat The Human Link 1, o soluție
integrată, ce vine în sprijinul
familiilor afectate și conține trei
elemente:
 Dispozitiv de asistență pentru
localizare - înglobează experiența
testării altor două prototipuri, și de
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la comunitatea medicală națională
și internațională legat de accesul
tehnologiei în viața pacienților
și informațiile oferite de către
Societatea Română de Alzheimer
și Institutul Geriatric Ana Aslan..
Dispozitivul de asistență are
aspectul unui ceas care este fixat
la mâna pacientului și o aplicație
de mobil care trebuie instalată în
smartphone-ul aparținătorului
care va sta în contact cu acesta.
Servicii medicale la domiciliu.
Soluția include un pachet de
servicii medicale la domiciliu
prin intermediul partenerilor de la
Crucea Alb-Galbenă.
Asigurare aparținător - produsul
personalizat, creat împreună cu
compania Gothaer, acoperă toate
nevoile și poate diminua grijile
persoanelor implicate. Este o
asigurare de accident care acoperă
următoarele riscuri: deces din
accident, invaliditate permanentă
din accident și incapacitate temporară de muncă, iar beneficiile
oferite permit acordarea serviciilor
medicale de asistență la domiciliu
sau relocarea persoanei aflate în
îngrijire în cadrul unei instituții de
specialitate. 

DIETĂ – Nutriţie

Conopida

Îţi prezentăm o legumă bogată în vitamine și
minerale, foarte săracă în calorii (conţine doar 24
calorii la 100 g), fiind perfectă pentru a fi consumată în diferite feluri și pentru a te bucura de
calităţile sale nutritive.

C

onopida (Brassica oleraceea) este o legumă din
familia cruciferelor (alături
de broccoli, varză, varză creață,
varză de Bruxelles) ce merită să
fie cosumată mai des, mai ales
acum, toamna, pentru că are o
mulțime de nutrienți care te pot
ajuta să-ți menții sănătatea în sezonul rece. De obicei este albă, dar
există și specii în alte variante de
culori, precum verzui, portocaliu
și, foarte rar, mov.

Legumele crucifere, mai ales
conopida, aduc beneficii. Fitonutrienții din compoziție mențin
un nivel optim al colesterolului
și acționează pozitiv asupra
sintezei grăsimilor, trigliceridelor.
Consumul regulat de conopidă
poate avea efecte benefice pentru
hipertensivi.
Este perfectă dacă vrei să slăbești
sau să-ți menții silueta pentru că
este foarte săracă în calorii și este
extrem de sățioasă.

 Sănătate la buchet

 Cum o poți prepara

Conopida este bogată în antioxidanți, acid folic (care apără
organismul împotriva anemiilor
și ajută la regenerarea țesuturilor),
vitamina B6, vitamina C (doar trei
buchețele de conopidă acoperă
peste 60% din necesarul zilnic de
vitamina C) și minerale precum
calciu și fosfor.
De asemenea, conopida abundă în
fibre care îmbunătățesc digestia,
protejează colonul, micșorând
considerabil riscul instalării
cancerului de colon. În plus,
sulforafanul conținut împiedică
multiplicarea celulelor canceroase. Anumite substanțe active conținute de conopidă îmbunătățesc
activitatea ficatului, ducând la
eliminarea toxinelor și purificând
sângele.
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Este o legumă versatilă, o poți
prepara în multe feluri: murată,
sotată, în sufleuri, mâncăruri cu
sos, în stare crudă, în salate, în
supe cremă de legume. Pentru a-i
păstra calitățile, cel mai bine este
s-o gătești la aburi
sau s-o consumi
în stare crudă.
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Conopidă crocantă
la cuptor
Ai nevoie de: o conopidă medie,
sare, piper, un usturoi, ceapă
verde, pătrunjel verde, ulei de
măsline, hârtie de copt. Poţi
adăuga, opţional, pesmet.
Mod de preparare: se încinge
cuptorul la 220 grade timp de
zece minute. Între timp, se pune
hârtie de copt într-o tavă mare,
se taie conopida felii de circa
1-1,5 cm, se așază pe tavă și se
stropește cu ulei de măsline, se
presară usturoi tocat, sare, piper, ceapă verde tocată. Se lasă
să se rumenească la 180 grade
circa 15 minute, apoi se întoarce și pe partea cealaltă. După
ce a căpătat o crustă aurie se
scoate din cuptor, se presară
pătrunjel tocat pe deasupra și
se servește cu iaurt. Poţi rumeni
pesmet într-o tigaie și îl poţi
turna peste conopidă.

SĂNĂTATE – Cum să previi?

Alimente care

te îmbătrânesc

prematur

ANDRA PICINCU
Nutriţionist și personal
trainer Lifediet.ro &
ShapeYourEnergy.com

Carnea
procesată (mezelu-

rile) are un conținut ridicat
de grăsimi trans, zahăr, aditivi
alimentari, sulfiți și alte substanțe
chimice care provoacă inflamație la
nivel celular și îmbătrânesc pielea.
Acestea au fost asociate cu un
risc crescut de cancer, boli
cardiovasculare, diabet și
probleme digestive.

Grăsimile
hidrogenate se gă-

sesc în alimentele de tip fast
food, uleiuri vegetale rafinate,
margarină, dulciuri, produse de
patiserie, maioneză etc. Acești antinutrienți accelerează procesul de
îmbătrânire și afectează sistemul
cardiovascular, cresc nivelul
colesterolului și cauzează
ateroscleroza.
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P

ielea este cel mai mare organ
al corpului. Aceasta ne reflectă stilul de viață, inclusiv
alegerile alimentare, carențele de
vitamine și minerale precum și starea generală de sănătate. Orice dezechilibru în organism își va pune
amprenta asupra aspectului pe care
îl are pielea ta.

 Anumite alimente, în special
cele bogate în zahăr și grăsimi de
tip trans, accelerează procesul de
îmbătrânire. Dulciurile, de exemplu, afectează producția de colagen.
Această proteină are un rol fundamental în procesul de regenerare a
celulelor și țesuturilor. Din păcate,
produsele cosmetice și de îngrjire
a pielii nu pot contracara efectele
unei diete deficitare.
 O alimentație corectă poate
încetini procesul de îmbătrânire, diminuând aspectul ridurilor și al liniilor de expresie. Aceste schimbări
necesita timp. Nu este de ajuns să
adopți o dietă echilibrată timp de o
săptămână sau o lună pentru a obține un ten mai tânăr.
 Cea mai bună cale de a ne
menține pielea tânără și radi-

antă este să consumăm alimente
integrale, neprocesate. O dietă echilibrată va include fructe și legume,
pește, carne slabă (de preferat orAlimentele
ganică), nuci, semințe și uleiuri
și băuturile bogate
presate la rece. Evită alimenîn zahăr provoacă inflamație
tele care conțin mai mult de
în organism și reduc nivelul de
patru sau cinci ingrediente.
colagen. În plus, au o valoare nutritivă
Alege-le pe cele bogate în
scăzută și furnizează doar calorii goale.
antioxidanți, vitamina A, viEvită zahărul în toate formele sale, cum
tamina C, vitamine de tip B,
ar fi glucoza, dextroza, zahărul brun,
proteine și acizi grași omezahărul din cocos și carbohidrații
ga-3. Acești nutrienți stimusimpli. Fructele conțin fructoza,
lează procesul de regenerare
însă bogate în fibră, reducând
a pielii, protejând-o împotriva
absorbția în sânge a
efectelor dăunătoare. 
zaharurilor.
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SĂNĂTATE – Sport

Yoga și

starea de bine

Lumea asociază
yoga cu exerciţiul
fizic. Yoga nu este
sport, este un mod
de viaţă, este o
alegere conștientă
care implică mintea,
corpul și sufletul.
Este o cale pe care o
putem urma sau nu.

Poziţii ușoare
pentru începători:

Y

oga a apărut în India din
cele mai vechi timpuri și a
fost utilizată cu scopul de
a contopi mintea, organismul și
sufletul. Pentru a practica yoga,
este importantă și învăţarea unei
forme de control a minţii și de umplere a conștiinţei. Poate fi dificil
să alungi gândurile și să reduci la
tăcere vocile din cap atunci când
corpul stă nemișcat.
Sunt foarte multe școli și forme de
practicare yoga. Hatha în sanscrită înseamnă „dornic”, iar yoga se
traduce prin „uniune” sau „comuniune”. Acest lucru se înţelege ca
meditaţie prin acţiune.
Hatha înseamnă și „efort” în limba
sanskrită și se referă la acel efort
care este depus pentru a realiza
asanele, apoi practicile mai subtile
(tehnicile de respiraţie pranayama,
bandha-urile – accesarea centrilor energetici subtili), pentru ca
în cele din urmă să ajungem la
meditaţie.
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Mikel Burkley:
HATHA-YOGA
Un ghid pentru cei
care vor să cunoască
tainele acestei practici

 Beneficiile practicării yoga

Mulţi practicieni ai terapiilor complementare sunt conștienţi de
puterea de vindecare a acestei
școli tradiţionale a hinduismului.
În timp, s-a demonstrat eficienţa acesteia pentru prevenirea și
tratarea multor boli. Însuși medicii
care explorează terapiile alternative recomandă persoanelor care
suferă de anumite afecţiuni (dureri
de spate, diabet, stres și oboseală),
să efectueze exerciţii yoga.
Pentru a avea grijă de corpul
nostru este important să ne preocupăm de starea de conștiinţă;
deoarece corpul este un instrument al conștiinţei noastre și
această conștiinţă poate să acţioneze în mod direct asupra lui ca să
obţină de la el ceea ce dorește.
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Poziţia
războinicului.
Depărtează
picioarele, apoi
îndreaptă-l
pe cel drept,
orientează-l spre exterior și
îndoaie genunchiul stâng. Ridică
braţele și ţine-le întinse lateral,
la nivelul umerilor. Menţine
abdomenul încordat.
Poziţia câinelui. Din
picioare, poziţionaţi-vă
palmele întinse în
jos pe saltea, ţinând
măinile perfect întinse, astfel
încat corpul să formeze litera "V".
Poziţia podului.
Așază-te pe
podea, pe spate,
cu mâinile întinse în lateral. Cu
genunchii îndoiţi, împinge în
picioare până când ridici bazinul
de pe podea, menţine șoldurile
paralele cu podeaua și pieptul
ridicat către bărbie. 

Pentru FRUMUSEŢEA TA

De ce apar

venele sparte
și cum le tratăm
Populare sub denumirea de „vene sparte”,
leziunile vasculare sau venectaziile reprezintă
una dintre problemele cele mai frecvente ale
membrelor inferioare. Deși nu provoacă niciun
disconfort fizic, femeile resimt acut această afecțiune dermatologică la nivel estetic.
Laserterapia reprezintă cea mai eficientă
metodă de tratament împotriva acestora, iar
în cadrul clinicii Derma Expert by Elos, există
astfel de lasere. Acestea au o eficiență ridicată
împotriva vaselor sparte, cu rezultate rapide și
cu un grad redus de durere: laserul Nd: YAG si
laserul PDL Vbeam Perfecta.

Dr. ALICE SAPCA
Medic dermatolog
Clinica Derma Expert

Cum tratează laserul
eficient vasele sparte
de pe picioare?

Principiul de acțiune al laserelor Nd:YAG și PDL este același,
și anume, principiul fototermolizei selective. Laserele
țintesc specific doar vasul de
sânge, distrugându-l, fără să
afecteze alte structuri ale pielii.
Acțiunea laserelor determină
coagularea sângelui și iritația
peretelui vaselor sanguine mici
prin căldură intensă degajată,
care declanșează colabarea
(închiderea) acestora. Sistemul
dinamic de răcire al laserelor,
precum și durata scurtă a
impulsului îmbunătățește
semnificativ rezultatul clinic și
reduce considerabil riscurile
de reacții adverse. Nu rămân
cicatrici, iar recuperarea este
rapidă și fără durere.

De ce apar venele sparte
pe picioare?

Leziunile vasculare se regăsesc
sub formă de „pânză de păianjen”,
telangiectazii, vene subțiri de culoare
albastră sau mov și „steluțe vasculare”. Acestea apar, fie din cauza unei
fragilități capilare, fie din cauza unor
probleme mai serioase legate de o
insuficiență venoasă, care determină
și apariția varicelor. Venele sparte se
manifestă ca o rețea de vase superficiale de culoare roșie sau violacee,
iar cel mai mare factor de risc pentru
apariția acestor vase de sânge sparte
este moștenirea genetică. Anumite
obiceiuri pot afecta microcirculația:
fumatul, alcoolul, epilarea cu ceară,
statul prelungit în picioare, saunele
sau băile fierbinți.
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Câte ședinte sunt necesare?

Pentru vasele mici și superficiale rezultatele se văd de la prima ședință. Pentru
venectazii (vase dilatate de dimensiuni
mai mari, situate mai profund) și formațiuni vasculare, sunt necesare mai multe
ședințe, în funcție de extensia lor, realizate
la patru săptămâni distanță. 

Pentru FRUMUSEŢEA TA

Ce știi despre

procedurile estetice
nechirurgicale?
CONF. UNIV. DR. CRISTIAN -RADU
JECAN
Universitatea de Medicină și
Farmacie „Carol Davila, București
Medic primar, Spitalul Clinic de
Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
DR. ADELAIDA AVINO
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila“, București
Disciplina Chirurgie plastică estetică
și microchirurgie reconstructivă

P

rocedurile non-invazive sau
minim invazive sunt tratamente cosmetice de înfrumusețare destinate persoanelor care
vor să-și îmbunătățească aspectul
fizic ce nu implică riscurile unei intervenții chirurgicale clasice. În general, rezultatele sunt imediate, cu o
scurtă perioadă de recuperare.

 Corecția ridurilor cu toxină
botulinică

Injectarea toxinei botulinice este o
procedură non-invazivă ce combate eficient ridurile de expresie de la
nivelul superior al feței sau reduce
ridurile de la nivelul gâtului. Toxina
botulinică este o substanță purificată derivată din bacterii ce blochează
semnalele nervoase către mușchiul
în care a fost injectată. Fără semnal,
mușchiul nu se poate contracta,
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producându-se o relaxare temporară, rezultând diminuarea ridurilor
nedorite. Cel mai frecvent este utilizat Botoxul (toxina botulinica de tip
A). Efectele durează între trei și șase
luni, în funcție de cantitatea injectată și de capacitatea fiecăruia de
metabolizare a substanței. Nu este
necesară anestezia. Dozele injectate
se calculează în funcție de numărul
ridurilor, de adâncimea și întinderea
acestora. Ședința durează aproximativ 15 minute. Zonele tratate nu
trebuie frecate sau masate.

 Corecţia ridurilor cu
materiale de umplere
(fillerele tisulare)

Fillerele tisulare sunt folosite pentru
corectarea ridurilor de la nivelul inferior al feței unde utilizarea toxinei
botulinice ar determina modificarea
funcției zonei respective, în special
ridurile din jurul gurii. Cele mai folosite sunt preparatele pe bază de
acid hialuronic. Injectarea se face cu
seringi cu ace fine, după aplicarea în
prealabil a unei creme anestezice.
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După intervenție, pot rămâne mici
echimoze la locul de intrare a acului,
ce se remit în aproximativ 24 de ore.
Efectul este de 8-10 luni.

 Microdermabraziunea și
rejuvenarea prin terapie laser

Tratamentul de microdermabraziune este un peeling mecanic, ce utilizează un instrument cu abrazivitate minimă pentru a-ți șlefui ușor
pielea, îndepărtând celulele moarte.
Acest tip de întinerire a pielii e utilizat pentru a trata cicatricile ușoare,
hiperpigmentarea, vergeturile.
Refacerea pielii cu laser poate reduce ridurile, cicatricile și petele de la
nivel facial. Noile tehnologii laser
oferă chirurgului plastic un control
mult mai bun, în special în jurul
ochilor și al buzelor.
În timp ce intervențiile chirurgicale
clasice sunt mai costisitoare, dar cu
rezultate pe termen lung, tratamentele non-invazive duc la rezultate
bune, dar temporare. Cu toate acestea, intervențiile minim-invazive
devin din ce în ce mai populare. 

SĂNĂTATE – Cum să previi?

Totul despre

vitamina

V

itamina C, care poartă și
denumirea de acid ascorbic,
este o vitamină solubilă
în apă, care se regăsește în mod
natural în anumite alimente, dar și
sub formă de supliment alimentar.
Organismul uman are nevoie să
îngereze vitamina C zilnic pentru
a funcționa așa cum trebuie,
asta pentru că nu este capabil să
producă de unul singur această
vitamină importantă, dar nici să
o depoziteze. Rolul vitaminei C în
organism este de a menține sănătoase țesuturile conjunctive și de a
acționa precum un antioxidant.
Sute de studii realizate de către
oamenii de știință în ultimii ani
au confirmat efectele benefice
pe care vitamina C le are asupra
sănătății organismului uman. Nefiind o vitamină pe care organismul să o producă de unul singur,
adesea oamenii se confruntă cu
un deficit de vitamina C.

 Beneficiile vitaminei C în
organism

§ Protejează celulele și le menține
sănătoase
§ Menține pielea sănătoasă, dar și
vasele de sânge, oasele și cartilagiile
§ Ajută la vindecarea rănilor
§ Previne cataracta
§ Întărește sistemul imunitar și ne
protejează astfel de boli
§ Protejează sistemul cardiovascular, prevenind bolile
de inimă
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Semnele care trădează
deficitul de vitamina C
sunt următoarele:

§ învinețirea rapidă a pielii;
§ inflamarea gingiilor;
§ vindecarea greoaie a rănilor
de la nivelul pielii;
§ apariția unor pete roșii la
nivelul pielii;
§ sângerări nazale;
§ sistem imunitar slăbit;
§ afecțiuni digestive;
§ îngrășare din cauza încetinirii
metabolismului;
§ articulații umflate, dureroase.
§ Previne instalarea mai multor
tipuri de cancer, prin lupta pe care
o dă cu radicalii liberi
§ Fortifică firul de păr
§ Stimulează producția de colagen
§ Îmbunătățește absorbția de
minerale
§ Îmbunătățește performanțele
fizice

 Deficitul de vitamina C

Lipsa de vitamina C din organism
cauzează apariția scorbutului, o
afecțiune caracterizată de formarea unor pete pe piele, de sensibilizarea gingiilor și de sângerarea
membranelor mucoase. Scrobutul
are ca efecte secundare și tulburări
de natură depresivă.
Pe termen lung, deficitul de vitamina C poate cauza hipertensiune,
ateroscleroză ori afecțiuni ale
vezicii biliare. 

SĂNĂTATE COPII

Ce este
D

islexia, sau tulburarea cititului, face parte din grupul
„tulburărilor specifice de
învățare”ce au la bază o disfuncție
neuro-biologică care afectează o
parte dintre procesele cognitive
specifice implicate în dezvoltarea
capacității de a citi. Un copil poate
fi diagnosticat ca fiind dislexic abia
spre finalul clasei a II-a, după ce a
parcurs învățarea tuturor literelor
și mai ales, după o perioadă de
minimum șase luni de instruire
intensivă în urma căreia nu s-a
înregistrat un progres vizibil. Copiii
cu forme ușoare de dislexie, în special cei cu inteligență peste medie
care reușesc să compenseze parțial
dificultățile pe care le au, pot trece
neobservați până prin clasa a IV-a,
când așteptările privind fluența și
comprehensiunea cititului întrec
performanța lor. Dislexia poate
afecta corectitudinea (decodarea
și pronunțarea corectă a literelor
și silabelor), fluența (rapiditatea)
și comprehensiunea (înțelegerea)
cititului.
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 Dislexia nu depinde de nivelul

de inteligență. Chiar și copiii cu
inteligență superioară sau supradotați pot avea tulburări specifice de
învățare, datorită faptului că, în dislexie, este vorba doar de afectarea
unor capacități parțiale specifice
(anumite funcții cognitive) în timp
ce abilitățile adaptative generale
sunt nealterate. Astfel, nu există doi
copii dislexici cu simptome identice, deoarece disfuncțiile cognitive
specifice (afectarea capacităților
parțiale) apar în combinații variate
și grade de severitate diferite.

 Dislexia prezintă manifestări ce

pot fi observate de multe ori încă
din perioada preșcolară, odată ce
copilul a început să vorbească.
Frecvent, copiii care vorbesc târziu
și incorect, manifestând diverse
forme de dislalii sau alte tulburări
de limbaj, sunt predispuși către
dislexie la vârsta școlară însă nu
întotdeauna copiii dislexici au
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MONICA BOLOCAN
Psiholog clinician specialist
Clinica Neuroaxis
www.neuroaxis.ro

avut în istoricul lor de dezvoltare
o întârziere în dezvoltarea limbajului, existând alte forme ale
dislexiei (de ex.: dislexia vizuală sau de suprafață) care nu au
legătura cu dezvoltarea limbajului,
fiind determinată de disfuncții la
nivel de procesare vizuală. Astfel,
simptomele predispoziției spre
dislexie pot fi observate încă din
perioada preșcolară în vorbire,
motricitate, abilități de orientare
în spațiu și timp, atenție, percepție
(auditivă sau vizuală) sau memorie. Întrucât, în general, tulburările
specifice de învățare sunt extrem
de eterogene, fiecare copil este unic
prin manifestările sale, astfel că în
unele cazuri sunt observabile mai
multe simptome ușoare, iar în alte
cazuri, deși numărul simptomelor
este mai mic, severitatea acestora
este considerabil mai mare. În
plus, dislexia se asociază frecvent
atât cu alte tulburări specifice de
învățare (disgrafia, disortografia,
discalculia), cât și cu alte tulburări
de neurodezvoltare (de ex.: ADHD,
dispraxia, tulburările de limbaj și
comunicare).

 Deși tulburările de învățare NU
se pot vindeca, ci doar remedia,
ignorarea acestora poate avea
urmări grave în ceea ce privește
dezvoltarea emoțională a copilului,
conducând ulterior, la dificultăți
majore de integrare socială și profesională ale acestuia. 

SĂNĂTATE COPII

Bullying-ul sau hărţuirea

în rândul copiilor

[formă de violenţă fizică și psihică]

B

ullying-ul este un fenomen
prezent în rândul copiilor
școlari, o acțiune repetitivă
și conștientă de hărţuire, sau de
tachinare, cu scopul de a-l umili și
intimida pe celălalt, cu intenția de
a produce răni emoționale.
Este dificilă traducerea exactă
în limba română a cuvântului
„bullying” însă, poate fi asociat cu
termenii de intimidare, terorizare,
brutalizare.
Bullying-ul nu are la bază un conflict real, ci se bazează pe dorința
unei persoane sau a unei grupări
de a-și impune autoritatea prin forță, de a atrage atenția, de a câștiga
puterea, punându-i pe ceilalți în
inferioritate, într-o lumină proastă.

 Unde se întâlnește
fenomenul de bullying?

Școala este mediul în care se manifestă cel mai adesea luptele pentru supremație, fapt confirmat de
studiile care arată că fenomenul
de bullying este prezent, în Româ-

nia, în procent de 82% , în școli. De
asemenea, agresiunea copiilor față
de ceilalți colegi poate avea loc și
în afara orelor de școală, în parcuri,
în întâlnirile lor din timpul liber.
Elevii care își agresează colegii, îi
lovesc, îi intimidează, amenință,
îi jignesc, îi șantajează și îi pot
obliga să facă ceva împotriva
dorinței lor.
Majoritatea studiilor referitoare
la bullying se referă la agresivitatea în rândul băieților, însă acest
fenomen poate apărea, și chiar
este din ce în ce mai frecvent, și în
rândul fetelor. Se pare că, pentru
fete, efectele sunt și mai devastatoare, deoarece ele se implică mult
mai mult emoțional în relațiile lor,
așa că și impactul este pe măsură. Iar dacă la băieți fenomenul
de bullying poate fi sesizat mai
ușor, pentru că vor fi și acte de
violență fizică cel mai probabil, în
cazul fetelor este ceva mai dificl
de identificat, pentru că cel mai
frecvent este vorba de răspândirea
unor zvonuri, bârfe, comentarii răutăcioase, excluderea din grupuri,
dezvăluirea unor secrete.

În România:

România este pe primul
loc în Europa în ceea
ce privește hărţuirea în
școli (studiu realizat de
Brandwach).
 Studiile arată că fenomenul
de bullying determină apariţia
unor tulburări precum:
• depresia;
• scăderea încrederii în sine;
• lipsa stimei de sine;
• însingurare;
• depresie;
• anxietate;
• rezultate slabe la școală;
• dureri de cap;
• tulburări de apetit;
• insomnii.

• 1 din 4 copii este umilit în mod repetat in cercul de cunoștinţe;
• 3 din 10 copii sunt excluși din cercul de colegi;
• 4 din 10 copii sunt răniţi din cauza comportamentului violent și
repetat al altor colegi;
• 82% din situaţiile de bullying au loc în cadrul școlilor. 

34

BLU septembrie-octombrie 2018

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Lucruri esenţiale

pentru o relaţie

Care sunt secretele cuplurilor fericite?
Cum putem da toate şansele relaţiei
noastre? De ce anume avem nevoie ca „să
trăim fericiţi până la adânci bătrâneţi“?

U

nele cupluri sunt fericite
doar la începutul relației, în
timp ce altele reușesc să-și
păstreze fericirea pe termen lung.
Partenerii cuplurilor fericite trec
prin aceleași momente dificile și
au aceleași surse generatoare de
conflict precum perechile nefericite. Se confruntă cu neînțelegeri
în privința problemelor fundamentale, dar se ceartă și când vine
vorba de cine ține telecomanda,
cine spală vasele și cum își petrec
weekendul…
De ce unii reușesc acolo unde
majoritatea eșuează? Psihologii
au descoperit că perechile fericite
au anumite comportamente,

strategii, atitudini și credințe care
altora le lipsesc și care le ajută să
depășească momentele de criză și
conflictele inevitabile vieții în doi:

 Îndeplinește-i partenerului de

viaţă nevoile cu adevărat importante pentru el. Încearcă să îți dai

seama ce contează cel mai mult
pentru cel de lângă tine și comportă-te în consecință. Femeia pune
accent pe afecțiune, prețuiește
momentele și conversațiile intime
cu partenerul ei, trebuie să aibă
încredere în el, să simtă că îi oferă
suport financiar și că este implicat
în viața de familie. Bărbatul, în
schimb, are nevoie de împlinire
sexuală, vrea ca partenera să fie

Editura Philobia vă recomandă:

Yvon Dallaire – Secretul cuplurilor fericite

Considerată una dintre cele mai bune cărți
adresată celor care vor să aibă o relație de
cuplu armonioasă, cartea aduce în prim plan
niște principii simple, cu ajutorul cărora poți
avea o relație de cuplu mult mai împlinită și
mai fericită. Vei descoperi că dinamica unei
relații reușite nu este chiar atât de complicată.
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pentru el o companie relaxantă,
fiind esențial, de asemenea, să resimtă față de ea atracție fizică, să
găsească acasă confort și liniște
și să fie admirat. Oferă-i partenerului cât mai mult din ceea ce își
dorește.

 Renunţă la lupta pentru putere.

Acceptă să te lași influențat de
partener, rămânând în același
timp fidel propriilor valori. Niciunul dintre voi nu este mai important decât celălalt, ideal fiind să vă
completați și să evoluați împreună,
fără a vă pierde identitatea.

 Comunică deschis și ascultă

cu atenţie. Explică ce te deranjează și respectă punctul de vedere
al partenerului. Doar așa vei evita
certurile și vei găsi soluții la diversele probleme.

 Nu încerca să îţi schimbi

partenerul. În mod paradoxal,
cuplurile fericite sunt cele care
acceptă să trăiască cu neînțelegeri permanente, fiecare partener
cunoscând poziția celuilalt fără
să i se alăture și fără a încerca s-o
demonteze.
Nu uita că, inclusiv în ceea ce privește relația de cuplu, fericirea se
învață și se construiește, reprezentând o alegere de viață. 

REŢETE sănătoase

Idei de meniuri

Pentru momentele când ești în
pană de idei și nu știi ce să mai gătești, ţine aproape această pagină. Iată trei
reţete care contribuie la întărirea sistemului imunitar.
Supă grecească de pui cu lămâie
Ingrediente: 500 g piept de pui, 2 foi de dafin, 2 morcovi,
o ceapă medie, ½ țelină medie, o ceșcuță de orez, puțin
cimbru, zeama de la o lămâie, 3 ouă, pătrunjel, sare, piper.
Mod de preparare: puiul se taie cubulețe și se pune la fiert
cu ceapa curățată, tăiată în sferturi și foile de dafin. După
ce a fiert, se scoate carnea și se strecoară zeama. Adăugăm țelina, morcovii, legume ce au fost curățate și tăiate
cubulețe. Când au dat în fiert se adaugă orezul și carnea.
Se toarnă ouăle amestecate cu zeama de lămâie și se mai
fierb 2-3 minute. Adăugăm apoi sare, piper și pătrunjel
tocat.

Iaurt grecesc cu fructe și miere
Ingrediente: 400 ml iaurt grecesc (10% grăsime),
250 g fructe de pădure, miere de albine, ½ ceașcă de
nuci, praf de scorțișoară.
Mod de preparare: toarnă iaurtul în 4 pahare. Adaugă
fructele de pădure, nucile și mierea, apoi presară scorțișoara. O rețetă cu un mix de ingrediente ce stimulează imunitatea: iaurtul este bogat în probiotice, mierea
este un excelent tonic, fructele de pădure sunt bogate
în antioxidanți, iar scorțișoara ține virușii departe.

Brioșe cu afine și migdale
Ingrediente: 150 g migdale măcinate, 150 g zahăr pudră, 250 g
făină, 175 g unt moale, 4 albușuri, 1 linguriță esență de vanilie,
150 g afine.
Mod de preparare: se amestecă migdalele măcinate cu zahărul,
făina și untul. Se adaugă albușurile bătute spumă cu vanilia și
se amestecă până se obține o pastă. Cu o lingură punem din
amestec în formele de brioșe, presărăm afinele deasupra și introducem tava la cuptor, la 180 grade circa 30 minute. Stingem
focul și după ce se răcesc, le punem pe un platou. Afinele sunt
bogate în antioxidanți, vitamine, cupru, seleniu, zinc și fier.
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TRAVEL – Descoperă România

Descoperă
Bihorul
Î

ți prezentăm în continuare câteva locuri dintr-un colț de Rai
din țara noastră, județul Bihor, de
la frumusețea sălbatică a Munților
Apuseni până la frumusețea creată
de mâna omului, stațiuni realizate
prin exploatarea resurselor balneare, precum Băile Felix și Băile 1 Mai
și capitala de județ, Oradea.

 Munții noștri aur poartă…

Dacă ești pasionat de drumețiile pe munte, află că în judeţul
Bihor există 40 de trasee turistice montane omologate aflate în
grija Salvamont. Traseele străbat
principalele zone turistice din
arealul montan al judeţului: Masivul Pădurea Craiului și Masivul
Codru Moma. Bihorul este judeţul
cu cel mai mare număr de peşteri.
Peșterile care pot fi vizitate sunt:
Peştera Urşilor, Cetăţile Ponorului,
Gheţarul Focul Viu, Avenul Bortig,
Peştera Vadu Crişului şi Peştera
Măgura, Peştera Meziad şi Peştera
cu Cristale din Mina Farcu.
Stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai
cu apă termală
Stațiunile sunt situate în comuna
Sânmartin, la o distanță de zece
minute de Oradea. Stațiunea Băile
Felix este cea mai mare stațiune
balneară în țară, fiind cunoscută
pentru apa termală și efectele benefice asupra sănătății dar și pentru nufărul termal (plantă declarată
monument al naturii în anul 1931).
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Stațiunea Băile 1 Mai este renumită
pentru apa termală, dar și pentru
rezervația naturală Pârâul Peta
(Lacul cu nuferi).

 Oradea, capitala Art Nouveau a României
Se numește astfel datorită numărului impresionant de construcții

Arta țesăturilor. Unul dintre

cele mai vechi meșteșuguri din
zonă este crearea țesăturilor
din bumbac, in sau lână pentru
casă sau pentru haine, activitate
practicată de femei și transmisă
de-a lungul generațiilor.
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ce aparțin acestui stil și pot fi
admirate pe străzile orașului:
Ulmann, Casa Vago, Palatul Moskovits II, Palatul Deutsch, Palatul
Fuchsl, Markovits Mathezer, Palatul
Moskovits I, Palatul Apollo, Palatul
Stern, Hotelul Astoria, Casa Darvas
La Roche, Palatul Vulturul Negru,
Palatul Stern, Palatul Sonnefeld
și Casa Adorjan. Pe lângă acestea,
n-ar trebui să ocolești nici Complexul Baroc format din Palatul Baroc,
Bazilica Romano-Catolică și Sirul
Canonicilor, Biserica cu Lună –
singura biserică din Europa cu un
mecanism ce arată fazele lunii și
Sinagoga Zion.
De asemenea, Cetatea din Oradea
merită pusă pe lista obiectivelor
turistice pe care ar trebui să le
vizitezi! 

INFO – Comunitate

V

iolenţa domestică este un
fenomen extins cu consecinţe severe asupra femeilor,
copiilor şi societăţii în ansamblu.
Afectează în mod disproporţionat
femeile, diversele tipuri de violenţă
generând consecinţe la nivel fizic,
emoţional, sexual, economic, relaţional, dar și asupra sănătăţii sale
în ansamblu, a capacităţii de a se
întreţine și de a fi activă social.
Fundația Sensiblu abordează cazurile de violență domestică într-un
mod holist, luând în considerare
atât implicațiile de natură socială,
psihologică și juridică, dar și cele financiare, care stau cel mai frecvent
în calea asumării unei schimbări
de către victime. De multe ori
ne-am confruntat cu situația în
care o femeie a refuzat să iasă din
relația violentă pentru că viitorul
ei și al copiilor săi părea extrem de
sumbru.

pot sta, dar pentru care trebuie să
plătească.
Frecvent, femeile jonglează cu
măiestrie între un loc de muncă
și școala copiilor, pe care nu își
permite să îi lase la un program
prelungit sau la un after school.
În alte cazuri, sunt nevoite să își
schimbe locul de muncă pentru că
viața le este amenințată și rămân
o perioadă fără venituri. Sau, sunt
nevoite să accepte locuri de muncă
prost plătite, pentru că nu au reușit
sau nu au fost lăsate să își termine
studiile.

 Un ajutor pentru femeile
victime ale violenţei domestice
Deseori, femeile ies din relație
sau părăsesc domiciliul conjugal,
târând după ele credite pentru
bunuri sau locuințe în care nu mai
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 Fundaţia Sensiblu, un sprijin
real

În ultimii ani, Fundația Sensiblu și-a
dorit extinderea sprijinului pe care
îl oferă femeilor și copiilor, victime
ale violenței domestice. Dincolo de
serviciile de consiliere și găzduirea
în adăpost, Fundația Sensiblu și-a
asumat ca sumele colectate din
campania 2% să fie orientate către
acelea care au nevoie de plata unei
chirii, a unui after school, cursuri de
calificare sau tratamente medicale.
În campania derulată în anul 2017
au fost colectați peste 23 000 euro.
Acestora li se adaugă aproximativ
12 500 euro virați de administrațiile
financiare în primele două luni de
la încheierea campaniei din acest
an. Sumele strânse au fost și vor fi
utilizate pentru plata chiriilor pe
perioade între 6 si 12 luni pentru 4
femei și 6 copii, a after school-ului
pentru patru copii, a unui curs
de calificare pentru o femeie și a
tratamentelor stomatologice a altor
două femei.
Mulțumim tuturor celor care au
acceptat să direcționeze 2% către
Fundația Sensiblu! Cu 2% de la tine,
putem face mai mult bine! 

HOROSCOP sănătate
Previziuni astrale SEPTEMBRIE 2018
BERBEC (21.III-20.IV)

TAUR (21.IV-20.V)

GEMENI (2 1.V-21.VI)

Luna aceasta anumite probleme de
sănătate încep să se rezolve. Vei găsi
tratamentele potrivite sau vei vedea că
o problemă dispare de la sine. Meditațiile zilnice te pot ajuta mult să rămâi calm
și în pace, să îți cultivi o liniște interioară
ceea ce este apă vie pentru sănătatea
corpului tău.

Ai nevoie să iei lucrurile mai ușor.
Urmărește care sunt situațiile stresante
la muncă ce îți pot afecta sănătatea
și te pot lăsa cu sentimente negative.
Poți beneficia dacă îți mai eliberezi din
program și dacă iei regulat vitamine și
minerale. Ele te vor fortifica astfel încât
să poți face față la orice.

Universul te ajută să vezi mai clar care
este starea ta de sănătate și să îți dai
seama dacă faci tot ce trebuie ca să îți
menții un nivel optim de vitalitate prin
mișcare fizică. Totul este despre a găsi
echilibrul potrivit între fericire și starea
de bine. Este o lună excelentă pe toate
planurile.

RAC (22.VI-22.VII)

LEU (23.VII-22.VIII)

FECIOARĂ (23.VIII-22.IX)

O serie de aspecte te vor încuraja să
te ții de un anumit tratament sau să
îți urmezi programul de fitness la sală
sau mișcare în aer liber. Dacă te-ai
simțit descurajat în ultimul timp, în
următoarea perioadă vei avea dovada
că tot ce ai făcut bine pentru corpul tău
funcționează și culegi roade.

Această perioadă va aduce multă
emoție la suprafață. Este posibil să simți
nevoia de a mânca în exces ca să îndeși
astfel înapoi în tine anumite sentimente
neplăcute cu care nu știi ce să faci. Mai
mult decât orice, ai nevoie să creezi o
atmosferă de pace și calm în jurul tău.
Relaxarea este cheia.

Dacă te-ai delăsat în ultimul timp, o
anumită persoană, posibil partenerul, te
va încuraja să te mobilizezi. Asta poate
veni prin apropouri discrete și indirecte
ca doar mesajul să ajungă la tine. Vei
lăsa orgoliul și te vei apuca de mișcare,
este foarte important să ai un corp
sănătos.

BALANȚĂ (23.IX-22.X)

SCORPION (23.X-22.XI)

SĂGETĂTOR (22.XI-20.XII)

În viața de cuplu, va trebui să îndrăznești
mai mult și să accepți că de cele mai
multe ori este nevoie de acțiune și perseverență pentru a ajunge acolo unde
îți dorești, iar simpla atenție la detalii
nu este suficientă atunci când nu este
dublată de curaj. Așadar, îndrăznește,
acționează, iubește!

Muncă, dezbateri, călătorii și rezolvarea problemelor de familie, iată ce
se conturează pe fundalul de lucru în
luna aceasta. Le vei îmbina armonios
pe toate atâta timp cât ai un plan de
acțiune și un buget în care să încerci să
te încadrezi pentru a le duce pe toate la
bun sfârșit.

Nimeni nu știe mai bine decât tine care
este calea de urmat atunci când vine
vorba de a avea grijă de sănătatea ta,
așa că vei experimenta o strategie care
să te ajute la refacerea organismului
în alternanță cu programul de muncă
deosebit de încărcat. Iar aici poți include
și persoana iubită.

CAPRICORN (21.XII-19.I)

VĂRSĂTOR (20.I-18.II)

PEȘTI (19.II-20.III)

Situația generală provoacă multe
suferințe organismului nostru și deși le
observăm cu toții, nu tot timpul reușim
să îi motivam pe cei din jur să le depășească, însă dacă noi reușim, exemplul
nostru le poate da curaj și încredere că
și ei pot. Acum este momentul să ieși în
față și să dai exemplu de curaj.

Tot felul de sentimente și emoții pot ieși
acum la suprafață, în special cele
pe care ai încercat să le ignori în ultimul
timp. Cea mai bună soluție pentru sănătatea ta este să le confrunți, indiferent
ce te deranjează. Doar știi cât rău pot
face corpului tău emoțiile ignorate și
ascunse sub preș.

Ești înclinat să te izolezi în această
perioadă, dar acest lucru nu este de
bun augur vieții sentimentale. Încearcă
să stai departe de orice excese. Caută
să obții echilibru în orice, mai ales în
alimentație. Ai nevoie de un regim
alimentar alcalin: aciditatea îți poate
afecta sângele, implicit sănătatea.
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Previziuni astrale OCTOMBRIE 2018
BERBEC (21.III-20.IV)

TAUR (21.IV-20.V)

GEMENI (2 1.V-21.VI)

Cu sănătatea vei sta bine în luna ce vine.
Nu se anunță nicio problemă care să
te pună să îți cumperi medicamente.
Având în vedere că toamnă a început,
este indicat să iei măsuri de precauție
pentru a ține răceala la distanță. Niște
legume și fructe de sezon nu strică în
alimentația ta de zi cu zi.

Este recomandat nativilor Taur să își formeze conduite sănătoase anul acesta,
să mănânce rațional, să se odihnească
suficient, să facă mișcare, pentru că
sănătatea lor este vulnerabilă. Psihic au
un tonus bun, însă nu excelent. Poate nu
ar fi o idee rea să încerce yoga sau ceva
forme de meditație.

Să nu cumva să fii tentat să îți asumi
riscuri inutile atunci când vine vorba
de sănătatea ta. Riști să exagerezi cu
exercițiile fizice solicitante și te poți răni
în acest proces. Sau, te-ai putea solicita
mai mult decât trebuie. Este nevoie să
faci pace cu tine, să îți cunoști limitele
și ritmul.

RAC (22.VI-22.VII)

LEU (23.VII-22.VIII)

FECIOARĂ (23.VIII-22.IX)

Partenerul sau o altă persoană importantă din viața ta poate fi cam întors pe
dos din punct de vedere emoțional, iar
tu ai nevoie să îți menții starea bună. Ca
un antidot, ți se recomandă să mergi
mult pe jos, să alergi, să faci o drumeție
măcar în weekend sau să încerci să faci
mișcare împreună cu partenerul.

Ai avut suficientă disciplină și rigoare
până acum și te resimți. Chiar ai nevoie
de o pauză făcând ceva diferit care să îți
aducă și satisfacție. Dacă nu prea mergi
la dans, acum poți lua în calcul acest
mod plăcut și energic de a face mișcare
fie în intimitatea casei tale, fie parte
dintr-un grup.

Nativii din Fecioară se bucură de o
energie debordantă în prima jumătate
a lunii, plină de mult optimism și voie
bună încât riscă să își epuizeze toate
depozitele de energie. Astfel că astrele
recomandă Fecioarelor să își dozeze
înțelept exploziile de energie și să se
odihnească mai mult.

BALANȚĂ (23.IX-22.X)

SCORPION (23.X-22.XI)

SĂGETĂTOR (22.XI-20.XII)

Luna aceasta sportul reprezintă una dintre cele mai bune alternative de eliberare
a surplusului energetic pentru nativii din
această zodie. Așadar, n-ar strica dacă
luna aceasta ți-ai face abonament la
sala de fitness ori la un sport pe care îl
preferi și știi că l-ai practica, sau chiar la
un curs de dansuri.

În această perioadă, nativii Scorpion
sunt plini de energie atât fizică, cât și
psihică. Însă, este recomandat ca nativii
să găsească modalități sănătoase prin
care să își elimine energia negativă,
altfel devin irascibili și pot avea acumulări nervoase, care ar putea produce
efecte negative în plan fizic.

Mare atenție la sănătate, luna aceasta
este posibil să apară semnale de la
organism, dacă există diverse suferințe
pe care le-au neglijat sau negat. Acum
este momentul pentru nativii zodiei să
caute terapeuți, consilieri, specialiști
potriviți care să-i sprijine să rezolve
astfel de situații.

CAPRICORN (21.XII-19.I)

VĂRSĂTOR (20.I-18.II)

PEȘTI (19.II-20.III)

Excesele alimentare ar putea să creeze
probleme mari de sănătate. Riști să
faci diabet dacă nu îți reglezi felul în
care mănânci și, de asemenea, dacă nu
găsești un echilibru mental, căci dezordinea din gânduri dictează și dezordinea
din farfurie. Mâncatul excesiv ar putea
să fie pe fond emoțional.

Jupiter te invită la câteva exerciții de
respirație. Vei avea nevoie de mai mult
oxigen pentru că luna aceasta va fi
una încărcată. Mare grijă la cârcei și la
poziția în care stai de obicei la locul de
muncă. Încearcă să fii cât mai flexibil, să
te miști cât mai mult pentru că altfel riști
să înțepenești, la propriu.

Oboseala de la locul de muncă își va
spune cuvântul cu privire la activitățile
tale de zi cu zi. Irascibilitatea te expune
la infecții și probleme cu nervii în perioada următoare. Fă mișcare, relaxează-te
și adoptă un regim alimentar care să
compenseze lipsa de energie și stresul
acumulat peste zi.
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Adresele farmaciilor Sensiblu din București
Telefon

L- V

S

D

1 DECEMBRIE PIA}~

Farmacia

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 37, sect. 3

Adresa

0726.301.286

8-22

8-20

8-15

1 MAI MEGA IMAGE

B-dul Ion Mihalache nr. 92, sect. 1

0726.301.285

8-22

9-21

1 MAI TURDA

B-dul Ion Mihalache nr. 106, sect. 1

0726.301.374

8-24

9-21

AFI COTROCENI

Str. Vasile Milea nr. 4, sect.6

0728.188.216

8-23

10-23

ALEXANDRIEI TEIU{

{os. Alexandriei nr. 78, sect. 5

0726.301.284

7 -22

8-21

ALEXANDRIEI PIA}A RAHOVA

{os. Alexandriei nr. 6, bl. L2, sect. 5

0737.477.246

730-22

8-20

AMERICA HOUSE OFFICE
BANU MANTA SPITAL SF. MARIA

0738.882.670
0720.022.526

8-21
8-22

8-21

8-19

0726.301.258

730-24

8-21

9-21

BR~TIANU COL}EA
BR~TIANU VIS A VIS COCOR
BUCURE{TII NOI-GLORIEI

Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sect. 1
B-dul Ion Mihalache nr. 35-37, sect. 1
B-dul Constantin Brâncoveanu nr. 114,
bl. M1, sect. 4
B-dul I.C. Br`tianu nr. 10
B-dul I.C. Br`tianu nr. 44, parter, sect. 3
B-dul Bucure[tii Noi nr. 62, sect. 1

0726.301.268
0731.789.514
0728.188.177

8-22
8-22
8-22

9-21
9-21
9-21

9-14
închis
9-14

BUCUR OBOR INTERSEC}IE MO{ILOR

{os. Mihai Bravu nr. 2, sector 2

031/437.84.45

9-18

BUZE{TI ANIMA VICTORIEI

Str. Buze[ti nr. 75-77, sect. 1 (în incinta
clinicii Anima Victoriei)
Calea Victoriei nr. 12A, sect. 3

0728.188.385

8-21

8-15

închis

0726.301.243

8-22

10-21

10-18

Str. I.L. Caragiale nr. 14, sect. 2

0799.914.708

7 -19

8-14

închis

8-22
(vineri-duminic`)

BRÂNCOVEANU SPITALUL BUDIMEX

CALEA VICTORIEI MUZEUL DE ISTORIE
CARAGIALE – CENTRUL DE DIABET
PAULESCU

30

8-14
închis

închis

30

30

8-14

30

CARREFOUR COLENTINA

{os. Colentina nr. 426-426A, sect. 2

0726.301.321

9-22
(luni-joi)

CARREFOUR FEERIA - B~NEASA

0720.022.972

9-22

10-22

0726.301.280

8-22

8 -21

CARREFOUR MARKET DOROBANTI

Centrul Com. Feeria B`neasa, {os. Bucure[tiPloie[ti nr. 44A, sect. 1
Autostrada Bucure[ti-Pite[ti km 11-12,
sect. 6
Calea Doroban]ilor nr. 31-33, sect 1

CARREFOUR ORHIDEEA
CAROL COL}EA
CEAHL~U
CETATEA HISTRIA POLICLINICA
CL~BUCET 1 POLICLINICA

Splaiul Independen]ei nr. 210-210B, sect. 6
B-dul Carol nr. 26, sect. 3, parter, sect. 1
Str. Ceahl`u nr. 22, bl. 104, parter, sect . 6
Str. Pa[cani nr. 8, sect. 6
Str. Cl`bucet nr. 4-6

0737.800.605
0799.914.707
0726.301.409
0728.188.359
0799.914.698

8-22
7 -2130
8-22
730-21
8-21

COLENTINA AVION

{os. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sect. 2

0720.022.615

8-22

CARREFOUR MILITARI

30

0737.477.248

30

9-20

10-18
830-2130
9-18
9-21
9-14
8-12
închis
9-21
9-14

30

9-21

COLENTINA POD (RÂUL COLENTINA)

{os. Colentina nr. 56, bl. 100, parter, sect. 2

0728.188.363

COMPLEXUL COMERCIAL BUCURESTI MALL

0728.188.462

CRÂNGA{I COMPLEX COMERCIAL

Complex Comercial Bucure[ti Mall, sect. 3;
Calea Vitan nr. 55-59
Sos. Vergului nr 20, Centrul comercial
Esplanada,sect 2
Complex Comercial, str. Drumul Dealul
Bisericii nr. 67-109, sect. 4
B-dul Theodor Pallady nr. 51, Hypermarket
Auchan, sect. 3
Hypermarket Auchan, Calea Vitan nr. 236,
sect. 3
B-dul Constructorilor nr. 16A, sect. 6

DIHAM

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 2, sect. 3

0731.789.774

8-22

DOROBAN}I MEGA IMAGE
DOROBAN}I PIA}A DOROBAN}I
DOROBAN}I PERLA

Str. Radu Beller, nr. 3-7, sect. 1
Str. Radu Beller nr. 6, sect. 1
{os. {tefan cel Mare Nr. 1-3, parter, sec. 1

0799.106.538
0726.301.339
0799.401.081

8-22
730-22

DRISTOR INTERSEC}IE MIHAI BRAVU

{os. Mihai Bravu nr. 305, bl. 14A-14B, sect. 3

07281.88.273

8-22

DRUMUL S~RII
DRUMUL TABEREI 7 AUCHAN
DRUMUL TABEREI COMPOZITORILOR

Str. Petre Ispirescu nr. 130, sect. 5
Str. Bra[ov 25, 25A, 25B, 25C, 25J, sect. 6
B-dul 1 Mai nr. 15, bl. C3, parter, sect. 6

0737.477.251
0731.789.778
0799 401 074

9-17

DRUMUL TABEREI VALEA IALOMI}EI

Str. Drumul Taberei nr. 80-82, sect. 6

0726.301.276

8-24

DRUMUL TABEREI COMPLEX FAVORIT

Str. Drumul Taberei nr. 24, sect. 6

0728.188.003

7-23

DRUMUL TABEREI ORIZONT

Str. Drumul Taberei nr. 18, sect. 6

0726.301.277

GARA DE NORD VIS-À-VIS COLOANE

Str. G`rii de Nord nr. 2, sect. 1

0726.301.272

8-22

9-21

9-14

GHENCEA POLICLINIC~

Str. Garleni nr. 2, bl. C86, sect. 6

0736.607.693

8-17

9-21

9-14

CORA PANTELIMON
BERCENI COMPLEX COMERCIAL
TITAN 5 COMPLEX COMERCIAL
VITAN 2 COMPLEX COMERCIAL

8-22

9-14

9-21

9-22
9-22

9-21

0745.010.742
0745.011.444

9-22
8-22

9-22

0725.683.528

9-21

9-22
9-21

9-14
10-22

non-stop
9-18
9-21

9-15
închis

9-21
9-21

8-22

9-14
10-22

8-21

9-20

non-stop

GHENCEA STADION STEAUA

Str. C-tin Titel Petrescu nr. 2, bl. C62, sect. 6

0726.301.271

8-22

9-21

9-14

GIURGIULUI ZONA TOPORA{I
GIURGIULUI ANIMA
PLAZA PIPERA COMPLEX LIDL
VOLUNTARI
INCINTA MALL-ULUI VERANDA OBOR

{os. Giurgiului nr. 118-120, sect. 4
{os. Giurgiului nr. 94, parter, sect. 4

0726.301.270
0725.679.029

8-22
730-22

8-21
8-20

8-14
8-13

Bucure[ti Nord nr. 14

0731.792.856

9-20

10-20

10-18

Str. Ziduri Mo[i 23, sect. 2

0799.099.628

9-22

KAUFLAND AP~R~TORII PATRIEI

{os. Olteni]ei nr. 338, sect. 4

0728.188.234

8-22

8-20

KAUFLAND BUCURE{TII NOI – PAJURA
KAUFLAND OBOR
KAUFLAND BARBU V~C~RESCU

B-dul Bucure[tii Noi nr. 50B, sect. 1
{os. Colentina nr. 6, sect. 2
Str. Barbu Vac`rescu nr. 120-144, sect. 2
{os. Orhideelor nr. 46, Complex Comercial
Kaufland Basarab, sect. 6

0745.040.867
0720.022.751
0720.022.845

830-22
8-22
8-22

9-20
9-20
9-20

0726.707.066

8-22
8-22

KAUFLAND BASARAB

10-22

9-22
9-22
8-21

KAUFLAND FERENTARI

Calea Ferentari nr. 62, sect. 5

0799.401.018

KAUFLAND R~CARI

Str. R`cari nr. 5, sect. 3

0725.681.139

8-22

8-20

KAUFLAND SEBASTIAN

Str. Sebastian nr. 88, sect. 5

0720.022.877

830-22

9-20

KAUFLAND VALEA CASCADELOR

0731.795.939

8-22

9-21

9-20

KAUFLAND ELECTROAPARATAJ

Str. Valea Cascadelor nr. 3, Complex
Comercial Kaufland, sect. 6
{os. Pantelimon nr. 244-246, sect. 2

0731.795.941

8-22

9-22

9-20

KOG~LNICEANU CI{MIGIU

B-dul Regina Elisabeta nr. 39, sect. 5

0726.301.319

8-21

9-18

9-14

46

830-21

BLU septembrie-octombrie 2018

Telefon

L- V
8-1630

\nchis

LIBERTY CENTER

{os. Bucure[ti-Ploie[ti nr. 73-81
0720.022.667
{os. Progresului nr. 151-171, parter, Unitatea 0737.800.560
nr. 1, sect. 5

9-22

închis

LACUL TEI COMPLEXUL DOMINO
(VIS-A-VIS)

Bd. Lacul Tei nr. 109, bl. 13A, sect. 2

0726.301.393

8-22

MAGAZIN APIVITA BUCURE{TI B~NEASA

{os. Bucure[ti-Ploie[ti nr. 42D, B`neasa
Shopping Center
B-dul Ion Mihalache nr. 92, sect. 1
B-dul Vasile Milea nr. 4, Afi Palace Cotroceni,
sect. 6
Carrefour Feeria B`neasa, {os. Bucure[tiPloie[ti nr. 44, sect. 1

0720.022.964

Calea Vitan nr. 55-59, Mall Vitan România

0728.188.404

Bd. M`r`[e[ti nr. 42, bl. 1, parter

0723.351.998

8-21

9-20

9-14

Str. Grigore Alexandrescu nr. 16-20, sect. 1

0720.022.552

8-21

8-15

\nchis

Str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sect. 2

0732.220.872

8-22

{os. Mihai Bravu nr. 288, sect. 3

0726.301.262

8-22

9-21

10-16

MILITARI VIS-À-VIS PIA}A GORJULUI

B-dul Iuliu Maniu nr. 67, sect. 6

0726.301.263

8-24

9-22

9-22

MILITARI VIS-À-VIS PIA}A VETERANILOR

B-dul Iuliu Maniu nr. 55, sect. 6

0720.022.714

8-22

9-21

MILITARI PIA}A GORJULUI

B-dul Iuliu Maniu nr. 140-146, sect. 6

0744.373.425

8-22

MAGAZIN L'OCCITANE BUCURE{TI 1 MAI
MAGAZIN L'OCCITANE BUCURE{TI AFI
COTROCENI
MAGAZIN L'OCCITANE BUCURE{TI
FEERIA
MAGAZIN L’OCCITANE VITAN MALL
BUCURE{TI
M~R~{E{TI BUDAPESTA
MEDICOVER SPITALUL GRIGORE
ALEXANDRESCU
MEGAMALL
MIHAI BRAVU VIS A VIS DE SPITALUL
VICTOR BABE{

9-20

Adresa

0720.022.821
0720.022.767

S

D

9-17
10-22

9-21
10-22
10-23
(Lu- Jo)
(Vi-S)

0720.022.981

9-17
10-22

10-22
10-22

10-22

9-14
8-21

MILITARI PIA}A VETERANILOR

B-dul Iuliu Maniu nr. 78, sect. 6

0734.336.960

8-22

830-22

830-20

MILITARI VALEA LUNG~

Str. Valea Lung` nr. 7, bl. 140, parter, sect. 6

0734.335.769

8-22

8-20

9-14

MO{ILOR

Calea Mo[ilor nr. 286, bl 30A, sect. 2

0726.301.382

8-22

9-21

9-14

MO{ILOR PIZZA HUT
NICOLAE CARANFIL – PONDERAS

Calea Mo[ilor nr. 217, sect. 2
Str. Nicolae Caranfil nr. 85A, sect. 1

0720.022.835
0799.914.699

8-22
8-22

9-21
9-21

9-14
9-14

NUSCO TOWER
OPERA CENTER

{os. Pipera nr. 42, sect. 2
Str. Costache Negri nr.1-5, sect. 5
Calea 13 Septembrie nr. 119, bl. 125,
parter, sect. 5
{os. Pantelimon nr. 245, bl. 51, sect. 2
Str. Liviu Rebreanu nr. 4, spa]iul G023,
sect. 3
B-dul Ion Mihalache nr. 60, sect. 1

0799.914.700
0799.106.523

8-21
8-22

0720.022.791

8-22

9-21

0726.301.267

8-22

8-18

0722.599.810

8-22

0720.022.614

8-22

8-20

8-13

Str. Pia]a Amzei nr. 10-22, sect. 1

0726.301.343

8-22

8-20

închis

0726.301.283
0726.301.279

8-22
8-21

9-21
8-18

9-18
8-15

PIA}A DOMENII

Str. Pia]a Amzei nr. 10-22, sect. 1
B-dul Chi[in`u nr. 1, sect. 2
B-dul Ion Mihalache nr. 128 bis, spa]iul S14,
sect. 1

0745.989.867

730-21

8-18

PIA}A UNIRII UNIREA SHOPPING CENTER

Unirea Shopping Center, parter, sect. 3

0726.301.242

8-22

PIA}A VICTORIEI
PIPERA POD AVIA}IEI
PIPERA VIS-A-VIS DE CARREFOUR
MARKET PIPERA
PLAZA ROMANIA MALL
PROMENADA MALL
PROSPER 13 SEPTEMBRIE
ROND COSBUC
SENSIBLU REGINA ELISABETA
INTERSEC}IE CU BREZOIANU

Str. Calea Victoriei nr. 155, tronson 7-8, sect. 1
{os. Pipera nr. 7, sect. 1

0737.477.260
0799.914.704

8-22
8-22

9-21
9-21

10-18
9-14

{os. Pipera-Tunari nr. 40A, comuna Voluntari

0737.477.253

8-22

9-20

10-16

B-dul Timi[oara nr. 26, sect. 2
Calea Floreasca nr. 246 B, sect. 1
Calea 13 Septembrie nr. 221-225, sect. 5
Str. Constantin Bo[ianu nr. 10, sect. 4

0726.301.384
0720.022.638
0732.220.870
0722.587.425

9-22
8-22
8-22
8-22

PANDURI 13 SEPTEMBRIE
PANTELIMON CLINICA ANIMA
PARK LAKE
PIA}A 1 MAI
PIA}A AMZEI INTERSEC}IE CU
MENDELEEV
PIA}A AMZEI TEATRUL ION CREANG~
PIA}A DELFINULUI

10-22

0732.671.019
0745.162.157

9-14

Farmacia
VICTORIA PARK CL~DIRE KPMG

închis
închis

30

9-14
9-14
10-22

8-14
10-22

10-22
10-22
9-21
9-18

9-18
9-14

B-dul Regina Elisabeta nr. 40, sect. 5

0799.914.703

8-21

S-PARC 2

Str. Tipografilor nr. 11-15, sect. 1

0731.789.779

SF. IOAN POLICLINIC~
SPITALUL CANTACUZINO

Str. Vitan Bârze[ti nr.13
Str. Icoanei nr. 42, sect. 2

0720.022.867
0737.477.254

8-17 (luni-joi); 8-1630 (vineri);
\nchis (sâmb`t`-duminic`)
8-20
închis
30
7 -21
8-17
închis

SPITALUL. SF. PANTELIMON

{os. Pantelimon nr 328, sect. 2

0799.914.660

8-21

SUN PLAZA

Calea V`c`re[ti nr. 393, intersec]ie cu
{os. Olteni]ei nr. 83C
{os. {tefan cel Mare nr. 26, bl. 24A, sect. 2

0720.022.916
0726.301.287

8-22

9-21

9-14

{os. {tefan cel Mare nr. 48, bl. 35A, sect. 2

0726.301.299

730-23

9-21

10-16

{tefan cel Mare nr. 19-21, cl`direa
{TEFAN CEL MARE SPITALUL COLENTINA {os.
administrativ` C21, sect. 2
TEIUL DOAMNEI INTERSEC}IE COLENTINA Str. Colentina nr. 27A, sect. 2
TITAN PIA}A S~L~JAN
B-dul Theodor Pallady nr. 1, bl. 26, sect. 3
B-dul Nicolae Grigorescu nr. 31A, bl. N21,
TITAN METROU TITAN
sect. 3
Bd-ul Theodor Pallady nr 51, Hypermarket
TITAN 5 COMPLEX COMERCIAL
Auchan , sect 3
Bd. 1 Deembrie 1918 nr. 33 A, sp. C 32 Bis,
TITAN 7 AUCHAN
sect. 3
B-dul Nicolae Grigorescu nr. 20, bl. CA14,
TITAN POLICLINICA TITAN
sect. 3
Str. Liviu Rebreanu nr. 6A, centrul comercial
TITAN GALERIILE TITAN
„Galeriile Titan“, sect. 3
TITULESCU PASAJ VICTORIEI
B-dul Titulescu nr. 39-49, sect. 1
UPGROUND
Str. Fabrica de Glucoz` nr. 9B, sect. 2
Hypermarket Auchan, Calea Vitan nr. 236,
VITAN 2 COMPLEX COMERCIAL
sect. 3
VULCAN MALL
Str. Sebastian nr. 88, sect. 5
PIPERA VIS-A-VIS DE CARREFOUR
{os. Pipera-Tunari nr. 40A, loc. Voluntari
MARKET PIPERA

0737.477.247

730-22

8-17

0726.301.239
0726.301.240

8-24
730-21

8-20

0720.022.607

8-22

9-21

{TEFAN CEL MARE VIS-A-VIS IGP
{TEFAN CEL MARE VIS-À-VIS SPITALUL
COLENTINA

închis

9-21

9-14

9-22

0745.010.742

închis
9-21
8-15
9-16

9-20

10-18

0738.750.433

9-22

0720.022.808

non-stop

0725.683.530

8-22

9-21

0724.301.241
0728.188.097

8-22
8-22

9-21

0745.011.444

8-22

0737.477.204
0737.477.253

9-18
9-14
închis

9-22

9-21

9-22
8-22

9-20

10-16

Farmacii în care se prepar` re]ete.

Adresele farmaciilor Sensiblu din ţară
Farmacia

Adresa

Telefon

L- V

ALBA IULIA CLINICA

B-dul Revolu]iei nr. 17, bl. 2AB, ap. 46

0726.301.404

8-20
8-22

ALBA IULIA REVOLU}IEI

B-dul Revolu]iei nr.15

0726.301.347

ALBA IULIA KAUFLAND

Calea Mo]ilor, complex Kaufland

0720.022.902

ALBA IULIA UNIREA

Str. Calea Mo]ilor, bL. S1H, parter

0799.914.655

8-20

ALEXANDRIA PENNY

0720.022.804

8-21

ALEXANDRIA KAUFLAND

Str. Libert`]ii nr. 246, Complex Comercial
Crinu
Str. Bucure[ti, nr. 168, Complex Comercial
Kaufland

0722.654.566

ALEXANDRIA PIA}A CENTRAL~

Str. Libert`]ii, bl. L7, parter

0737.477.234

8-19

ARAD ANDRENY KAROLY

Str. Andreny Karoly nr. 2-4

0732.016.421

8-16

ARAD ZIRIDAVA

B-dul Revolu]iei nr. 43-43A

0726.301.253

8-22

ARAD KAUFLAND

Str. Banu M`r`cine, complex Kaufland

0728.188.368

ARAD COMPLEX COMERCIAL

Hypermarket Real Arad, Calea Radnei,
nr. 298, stand 1

0745.110.293

S

D

Farmacia

9-19

închis

BR~ILA DOROBAN}I

Str. Doroban]ilor nr. 413

BR~ILA REPUBLICII

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 110

0726.301.300

8-19

BR~ILA KAUFLAND

Str. Mecanizatorilor nr. 4, complex Kaufland

0726.301.327

9-19

închis

BR~ILA BUZ~ULUI

{os. Buz`ului, Bl. A1B, parter

0737.477.241

8-18

8-14

BR~ILA G~RII

Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 42, bl. 2A,
parter

8 -18

BR~ILA {COLILOR

Str. {colilor, parter, bloc M1

BU{TENI LÂNG~ PENY

Bu[teni, Bd. Libert`]ii nr. 35, Prahova

0726.10.8861

BUZ~U OSTROVULUI

Str. Ostrovului, bl. B, Centru-Sud

0720.022.525

8-21

BUZ~U BIG

B-dul Unirii, bl. B16, parter

0720.022.871

730-21

BUZ~U KAUFLAND

Str. Fr`sinetului FN, complex Kaufland

0720.022.865

9-21
8-21

8 -21
30

30

8-18

8-14
\nchis
9-21

8-22

8-20

830-2130

ARAD MICALACA

Calea Radnei

ARAD REVOLUTIEI

B-dul Revolu]iei nr. 52-54, Sc. B, ap. 19 A

0799.914.651

8-21

8-22

BAC~U KAUFLAND

Str. Nicu Enea nr. 3BIS, complex Kaufland

0720.022.885

830-2130

BAC~U KAUFLAND

Str. Milcov nr. 5B, complex Kaufland

0726.301.304

BAC~U COMPLEX COMERCIAL

Calea Republicii nr. 181, complex
comercial Bac`u

0745.149.410

8-20

Adresa

Telefon

L- V

0737.477.240

S

9-19
830-18

830-14

730-2030

8-17

8-14

0737.477.242

8-21

8-16

8-15

0799.401.091

730-2030

8-17

8-14

8-17

8-14

8-21
9-21

9-19

9-20

9-18
8-1430

830-19

BUZ~U CODLEA

Str. Unirii Centru nr. 176, bl. D, parter

0745.142.192

8-21

8-16

8-15

BUZ~U B~LCESCU

B-dul N. B`lcescu, bl. Camelia, nr. 33,
parter
Str. Unirii nr. 232, centru comercial
Aurora Mall

0737.477.261

730-2030

8-17

8-14

BUZ~U CARREFOUR

0737.477.263

9-22

închis

9-21

9-19

BUZ~U CUZA VOD~

Str. Cuza Vod` nr. 3, parter

0726.301.407

730-21

8-16

9-19

BUZ~U CENTRU

Str. Unirii nr. 176, bl. A

0720.022.870

8-21

8-16

BUZ~U POLICLINICA TITULESCU

B-dul N. Titulescu nr. 18 (policlinica)

0737.477.262

8-19

BUZ~U SUD

Str. Unirii, bl. B4, parter

0799.914.659

CARACAL VICTORIEI

Pia]a Victoriei nr. 21

0745.058.468

CARANSEBE{ KAUFLAND

Str. Ardealului FN nr. 125, complex
Kaufland

0744.385.269

8-21

CAREI KAUFLAND

Str. Mihai Viteazu nr. 16, complex Kaufland

0745.174.283

8-21

CÂMPIA TURZII PROFI

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 38, parter

0799.106.528

9-21

8-14

830-21

9-19
9-21

D

9-21

830-13
8-15
\nchis

830-21

830-19

BAC~U SPITAL

Str. M`r`[e[ti nr. 32-34

0737.477.236

730-2030

8-16

8-15

BAC~U PIA}A MARE

Str. Pia]a Central` nr. 1

0737.477.237

7-20

730-1630

8-14

BAC~U PIA}A MIORI}A

Str. Miori]ei nr. 14

0799.914.670

730-2030

8-16

8-15

BAIA MARE VIVO!

Str. Victoriei nr. 73 , Complex Comercial VIVO 0726.301.337

BAIA MARE C~MINUL

B-dul Bucure[ti nr. 24

0799.914.691

BAIA MARE MARAMURE{UL

B-dul Unirii nr. 10

0799.914.642

8-22

8-20

Str. George Co[buc nr. 38, complex
Kaufland

CÂMPINA TURZII 2

Pia]a Mihai Viteazu nr. 2

0722.654.773

BAIA MARE KAUFLAND

0720.022.943

8-22

8-20

Str. Republicii nr.16, complex Artima

0737.477.264

BAIA MARE COMPLEX COMERCIAL

B-dul Bucure[ti nr. 144, Spa]iul Comercial
BM.P.13, în cadrul Centrului Comercial
Auchan Baia Mare

CAMPINA CARREFOUR ARTIMA DROGHERIE

0745.155.813

9-21

CAMPINA PIA}~

Str. Soarelui nr. 3, magazin A, bl. 11 A,
parter

0799.106.496

8-21

8-18

8-16

8-17

8-14

CÅMPINA SPITAL MUNICIPAL

B-dul Carol I nr. 65, bloc 17C, parter

0726.301.228

8-22

9-19

9-15

BÂRLAD PIA}A VICTORIEI

10-22
8-21

9-16

închis

Pia]a Victoriei nr. 5, bl.C2

0726.301.342

7-20

BISTRI}A GR~NICERILOR

Str. Gr`nicerilor nr. 1

0720.022.566

8-22

BISTRI}A KAUFLAND INDEPENDEN}EI

Str. Independen]ei nr. 97-99, complex
Kaufland

0726.301.373

8-21

8-19

CERNAVOD~ LANG~ ALTEX

BISTRI}A KAUFLAND CALEA
MOLDOVEI

Str. Calea Moldovei nr.40, Kaufland 2

0726.301.322

8-21

8-19

CERNAVOD~ CARREFOUR

BISTRI}A WINMARKT

Str. G`rii nr. 17, complex comercial M`gura, 0737.477.238
Winmarkt

8-22

9-21

9-19

CERNAVOD~ DACIA

Str. Dacia nr. 20

0799.738.852

BOR{A DECEBAL

Str. Decebal nr. 5

0799.308.603

08-21

09-19

închis

8-21

8-17

8-15

9-21

8-21

8-20

8-19
8-18
8-18

8-16

\nchis
730-21

9-20

8-19
9-18

9-15

CÂMPULUNG KAUFLAND

Str. Fra]ii Gole[ti nr. 22, Câmpulung Muscel

0728.188.341

8-21

9-21

9-18

CÂMPULUNG CENTRU

Str. Republicii nr. 37

0737.477.265

8-21

9-21

9-18

Str. Anghel Saligny nr. 22

0737.477.266

8-21

8-17

8-14

Str. Caz`rmii nr. 1

0799.738.859

8-17

8-14

8-21

8-20

8-21

CERNAVOD~ UNIRII (B~NCI)

Str. Unirii, bl. P3B, parter

0799.738.855

8-21

8-17

8-14

CISN~DIE CENTRU

Str. Lung` nr. 2

0799.308.589

8-21

8-17

9-15

CLUJ ABATOR

Pia]a Abator, bl. A, ap. 39

0799.738.561

8-16

CLUJ DONATH

Str. Donath nr. 100A

0799.308.562

8-16

BOTO{ANI JUNIOR

Str. Marchian nr. 4

0720.022.890

BOTO{ANI CARREFOUR

Bd. Mihai Eminescu nr. 2, SU 26, Shopping
Center Carrefour

0725.348.458

BOTO{ANI GRIVI}A

Str. Grivi]a nr. 1

0737.477.239

7-21

8-16

9-13

CLUJ MEMORANDUMULUI

Str. Samuil Micu nr.1

0726.301.245

8-21

9-17

\nchis

BRAD CENTRU

Str. Republicii, bloc 24, ap. 41

0799.308.566

8-21

8-17

9-15

CLUJ CLINICILOR

Str. Clinicilor nr. 8 (fosta Micro 16)

0726.301.244

8-22

9-19

9-19

BRA{OV ZORILOR

Str. Zorilor nr. 8, bl. C22

0799.914.679

8-21

8-16

8-15

CLUJ COMPLEX COMERCIAL

0745.154.859

BRA{OV SPITALUL DE COPII

Str. Avram Iancu nr. 77, intrare prin str.
Nicopole, vis-à-vis de Policlinica de copii

B-dul Muncii nr. 1-15, Centrul Comercial
Auchan Iris

0726.301.297

BRA{OV STAR

Str. N. B`lcescu nr. 69

0726.301.309

BRA{OV CARREFOUR

Calea Bucure[ti nr. 107, complex Carrefour

0726.301.307

BRA{OV KAUFLAND 2

Str. Avram Iancu nr. 62 Kaufland

0799.106.564

BRA{OV M~RZESCU

Str. A.I. Cuza nr.19

0720.022.891

BRA{OV REPUBLICII

Str. Republicii nr. 15

0720.022.860

8-23

BRA{OV LUNGA

Str. Lung` nr. 8

0720.022.862

8-21
8-21

BRA{OV TRACTORUL

Str. 13 Decembrie nr. 113

0720.022.863

BRA{OV KAUFLAND

Calea Bucure[ti nr. 112, complex Kaufland

0728.188.356

BRASOV COMPLEX COMERCIAL
AUCHAN

Str. Caramid`riei-Bazaltului nr. 2,
Auchan Bra[ov

0745.160.700

BRA{OV PIA}A ASTRA

Str. Pia]a Astra nr. 1

0737.477.243

BRA{OV CORESI

Str. Turnului nr. 5, Complex Coresi

731.789.516

BRA{OV JUDE}EAN

Str. Calea Bucure[ti nr. 21

0737.477.245

BRA{OV NOUA PENNY

Str. Prunului nr. 3A

0725.983.480

BRA{OV PRIVILEGIO

Str. Traian nr. 4

0725.679.026

09-21

8-17 (luni-vineri);
8-18 (mar]i-miercuri-joi);
\nchis (sâmb`t`-duminic`)
8-22

10-18

8-21

8-16

9-19

9-17

9-19

9-17

8-22

0728.188.337

8-22

8-15

CLUJ CIPARIU

P-]a Cipariu nr. 9

0720.022.872

CLUJ EROILOR

B-dul Eroilor nr. 46, ap. 3

0799.914.688

8-21

9-19

9-17

8-15

CLUJ PIA}A MIHAI VITEAZUL

Str Pia]a Mihai Viteazul nr. 31, parter, ap.1

0736.607.687

8-22

9-19

9-17

8-15

CLUJ PLATINIA

Str. M`n`[tur nr. 2-6, Sp. Com. P25+P26

0745.143.968

10-20

CLUJ POLLUS

Str. Avram Iancu nr. 492-500, loc. Flore[ti

0728.188.376

10-22

CLUJ WINMARKT

Str. Bucegi nr. 19 , Centrul Comercial
Winmarkt

0720.022.873

8-21

MAGAZIN L'OCCITANE POLUS CLUJ

Str. Avram Iancu nr. 492-500, loc. Flore[ti

0728.188.376

CONSTAN}A 18 CARREFOUR TOM

B-dul Tomis nr. 391, complex comercial
Tom Constan]a, DN 2 A, magazin B7

0728.556.456

CONSTAN}A CASA DE CULTUR~

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 43, bl. L24

0726.301.257

CONSTAN}A CITY PARK MALL

B-dul Alexandru L`pu[neanu nr. 116 C, unit.
nr. P280, Centrul Comercial City Park Mall

0799.401.021

9-17
9-21
9-17

8-22
8-22

0728.188.018

9-22

8-21

0799.914.688
0720.022.764

Str. Fabricii, nr.12, centrul comercial
Kaufland

8-16

8-24

B-dul Eroilor nr. 46, ap. 3
Calea Flore[ti nr. 77
Str. Câmpului nr. 9-19, complex Kaufland

9-21
8-21

CLUJ EROILOR
CLUJ FLORE{TI

CLUJ KAUFLAND M~R~{TI

10-23

9-21

9-21

CLUJ KAUFLAND M~N~{TUR

8-16
8-16

închis

10-20

9-22
9-21

închis

9-16

8-20
8-20

8-21

9-18

\nchis

10-22
9-22
8-21

9-16

10-22
9-22
8-22

9-22
9-22

BRA{OV GEMENII

Str. Zizinului nr. 79

0720.022.861

8-21

8-16

8-15

CONSTAN}A SPITALUL JUDE}EAN
(BD. TOMIS)

B-dul Tomis nr. 146, bl. TD3A, parter

0726.301.256

8-21

9-19

9-17

BRA{OV GRIVI}EI

B-dul Grivitei nr. 57, bl. 42

0737.477.244

8-21

8-16

8-15

CONSTAN}A PIA}A CET

Str. Albatros nr. 4, unit. 373, bl. av. 23

0799.914.661

8-21

8-18

8-16

CONSTAN}A PIA}A GRIVI}EI

Str. {tefan Mih`ileanu nr. 10 bis

0726.301.289

8-20

8-20

8-16

CONSTAN}A PIA}A TOMIS 3

Str. Soveja nr. 25, P-]a Agroalimentar`,
Tomis
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, complex
Kaufland

0720.022.875

8-2030

8-19

BRA{OV HARMANULUI

Str. Pavilioanele CFR nr. 1, bl. 10

0725.679.115

8-21

8-16

8-15

BRA{OV CALEA BUCURE{TI

Calea Bucure[ti nr. 20, bl. S4

0725.679.027

8-21

8-16

8-15

BR~ILA CARREFOUR

DN 21, sat V`rs`tura, comuna Chi[cani

0728.188.480

BR~ILA CARREFOUR 2

Sat V`rs`tura, comuna Chi[cani,
str. Principal` nr. 4B, Unitatea nr. F14

Farmacii în care se prepar` re]ete.

0799.401.023

10-22
10-22

CONSTAN}A KAUFLAND

0728.188.339

830-22

8-15
830-20

Farmacia

Adresa

Telefon

CONSTAN}A EDEN

Str. Soveja nr. 77, bl. 35B, sc. D, parter

0745.148.377

CONSTAN}A KAUFLAND VIILE NOI

B-dul Aurel Vlaicu nr. 36, complex
Kaufland viile noi

0737.477.268

CONSTAN}A MAMAIA CAZINO

Mamaia, Zona Cazino spa]iul comercial 208 0726.301.073

CONSTAN}A MARITIMO

B-dul Aurel Vlaicu nr. 220, mag A97-99

L- V

S

D

Farmacia

8-21

8-17

8-14

HUNEDOARA ENESCU

Str. George Enescu nr. 9

726.301.348

8-21

830-20

HUNEDOARA DACIA

B-dul Dacia, bl. B1

0799.914.683

8-21

HUNEDOARA DEVA LIDO

Str. Decebal, bl.D, parter, sc A, Deva

0799.914.682

8-21

HUNEDOARA KAUFLAND

Str. Avram Iancu nr. 9A, complex Kaufland

0728.188.306

HUNEDOARA MICRO 5

B-dul Dacia nr. 33, bl. 8, parter

0799.106.522

IA{I 21 PALAS

Str. Palas 7A, cl`direa A1, spatiu AO-32A,
Palas Shopping Mall, Ia[i

0720.022.942

IA{I COPOU

B-dul Carol I, nr. 3

799.914.677

IASI ERA

{os. P`curari nr. 121, fost [os. Bahlui, Parc
comercial Era
B-dul Tudor Vladimirescu, c`min T 17,
parter

0745.161.628

830-22
9-23
(luni-joi)

0726.301.296

9-24
9-22

CONSTAN}A NEPTUN TRANDAFIRILOR Str. Trandafirilor nr. 19, Neptun

0737.800.558

CONSTAN}A SPITALUL JUDE}EAN
(BLOC TURN)

B-dul Tomis nr. 147, bl. TS 2

0737.477.269

8-21

închis
8-18

8-14

CONSTAN}A INEL 2

Str. Dezrobirii nr. 143, bl. IV22

0737.477.267

8-21

8-17

8-14

CONSTAN}A CI{MELEI

Str. Cismelei nr. 16 B

0726.244.663

8-21

9-19

9-14

IA{I TUDOR

CRAIOVA 1 MAI KAUFLAND

Str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti nr. 23,
Centru Comercial Kaufland

0737.477.274

CRAIOVA UNIREA CEAS

P-]a Unirii nr. 2, bl. M1, parter

0726.301.298

8-22

8-20

8-21

9-16

\nchis

Adresa

Telefon

0726.301.305

L- V

S

D
9-18
9-19

8-16

8-15

9-19

9-17

8-21

9-19

8-21

10-22
8-17

închis

8-15

9-18

9-15

930-21
8-21

9-20

IA{I PIA}A UNIRII

Str. Cuza Vod` nr. 1A

0726.301.334

8-21

8-17

9-15

IA{I T~T~RA{I

Str. Vasile Lupu nr. 83

0720.022.852

8-21

8-17

9-15

CRAIOVA UNIRII - MERCUR

Calea Unirii nr. 18, bl. 24ABC

0720.022.549

8-22

9-20

9-19

IA{I GALATA

Str. Pantelimon Halipa nr. 2, bl. E4A

0733.477.187

7-20

8-17

8-14

CRAIOVA ORIZONT

Str. Oltenia nr. 45, bl. 64A, sc. 1

0728.188.382

8-22

9-19

9-17

IA{I GARA

Str. G`rii nr. 8, bl. L20-L22

0720.022.878

8-21

8-17

9-15

CRAIOVA KAUFLAND CALEA
BUCURE{TI

Calea Bucure[ti nr. 142, complex Kaufland

0720.022.551

8-22

8-20

IA{I KAUFLAND P~CURARI

{os. P`curari nr. 92

0728.188.364

CRAIOVA KAUFLAND CRAIOVI}A

Str. Tineretului nr. 6-6A, complex Kaufland

0728.188.399

8-22

8-20

IA{I PALAS

Str. Palas, 5C, cl`direa D1-2

0332.730.741

CRAIOVA COMPLEX COMERCIAL

Calea Severinului nr. 5A, Stand 26, Auchan

0745.011.710

IA{I GARA INTERNA}IONAL~

Str. N. Iorga nr. 37, bl. N1

0737.477.186

CRAIOVA CUZA

Str. A.I. Cuza nr. 2, bl. 150, parter

0744.373.426

\nchis

IA{I KAUFLAND TUDOR

Bd. Chimiei nr. 2, incinta Kaufland

0737.477.185

CRAIOVA MALL ELECTROPUTERE

Calea Bucure[ti nr. 80, Electroputere
Shopping Parc

0745.989.490

IA{I PODU ROS

B-dul Socola nr. 2, bl. F, sc. B, parter

0726.301.306

09-22
8-21

9-20
9-22

CRAIOVA CALEA BUCURE{TI

Str. Calea Bucure[ti, bl. A23-A24

0737.477.271

8-22

CRAIOVA GAR~

Str. Pia]a G`rii, bl. V, parter

0737.477.272

8-22

9-21

CRAIOVA TITULESCU

B-dul N. Titulescu, bl. I6

0737.477.275

8-22

9-21

CRAIOVA UNIRII

Str. Calea Unirii nr. 22, bl. 46

0737.477.177

8-21

9-19

\nchis

CRAIOVA VALEA RO{IE

Str. |mp`ratul Traian nr. 215

0724.244.702

8-22

9-19

9-17

CRAIOVA BRAZDA LUI NOVAC

Cartier Brazda lui Novac, nr. 66,
Complex vechi
Str. Alexandru Sahia nr. 18, bl. 64,
sc. C, Cugir
Complex Comercial Deva, Calea Zarandului
nr. 87, Stand 5

0737.477.273

8-21

0799.106.472

8-21

CUGIR 2
DEVA COMPLEX COMERCIAL

9-21

9-17
9-17

0745.144.115

DEVA DECEBAL

B-dul Decebal, bl. 24, parter, Deva

0799.914.664

DEVA KAUFLAND

Calea Zarandului nr. 67, complex Kaufland

0745.159.765

DEVA VICTORIEI

Str. Pia]a Victoriei nr. 1

0726.301.378

SENSIBLU SPITALULUI JUDE}EAN

Str. Tudor Vladimirescu nr. 50A

DOROHOI CENTRU

B-dul Victoriei nr 3-5, parter

F~G~RA{ KAUFLAND

Str. Tudor Vladimirescu nr. 85-87

9-20

9-16

10-22
8-21

830-20

10-22
7-20

8-16

8-15

8-17

9-15

830-22
730-2030

8-20

IA{I SF. SPIRIDON

Str. Pia]a Unirii, nr. 2, Ia[i

0232.741.975

8-21

8-17

9-15

INEU CENTRU

B-dul Republicii nr. 23-25, Ineu

0799.914.653

8-21

9-18

9-15

8-21

9-17

9-16

JIMBOLIA CENTRU

Str. Calea Timi[orii nr. 8, Jimbolia

0799.099.724

LUGOJ KAUFLAND

0799.106.469

MAGAZIN L'OCCITANE PALAS IA{I

Str. Timi[orii Nr.131, centrul comercial
Kaufland
Str. Aurel Valicu nr. 220, complex comercial
Maritimo
Str. Palas nr. 7, Palas Shopping Mall,
Cl`direa A1, spa]iul comercial A0-24

MANGALIA 1 PRIM~RIE

{os. Constan]ei nr. 6, bl. M, parter

0726.301.302

9-17

MANGALIA 3 PRIM~RIE

{os. Constan]ei nr. 10, bl. M

0737.477.188

8-21

MANGALIA KAUFLAND SATURN

Str. Lavrion nr. 30A, complex comercial
Kaufland Saturn, Mangalia

0799.401.089

MAGAZIN L'OCCITANE MARITIMO
CONSTAN}A

8-21

0728.188.371

8-15
8-20

MANGALIA BILLA

Str. Portului nr. 44 A (incinta magazin Billa)

0737.477.189

8-22

9-20

9-19

MANGALIA ROZELOR

Str. Rozelor nr. 11 B

0731.789.513

0799.914.697

8-21

8-16

închis

MEDGIDIA BALADA

Str Independen]ei, nr. FN, loc Medgidia,
jud. Constan]a

0799.413.874

0799.106.527

8-21

8-16

8-15

MEDGIDIA KAUFLAND

Str. Independen]ei nr. 12

0722.654.667

0745.989.929

9-21

8-21

8-18

MEDGIDIA CENTRU

Str. Republicii nr. 12, bl. G4

0737.800.559

8-18
10-22

0728.188.378

8-16
8-22

830-22

10-22
\nchis
9-20

9-18

830-21

830-18

8-21
8-21

9-19
9-17

9-16

8-21

8-17

8-14

8-21

830-21

9-19

8-21

8-17

8-14
închis

F~LTICENI NADA FLORILOR

B-dul Revolu]iei nr. 1, complex Nada
Florilor, parter

0720.022.682

8-20

9-18

9-15

MEDIA{ 2 PIA}~

Str. Mihai Eminescu nr. 17A, ap. 14

0799.914.633

8-21

9-19

F~LTICENI CENTRU

B-dul Revolu]ie, bloc 6, parter

0737.477.179

730-2030

8-18

9-14

MEDIA{ 3 POLI

0269.708.195

8-21

9-19

9-17

FETE{TI VIS-À-VIS DE PARCUL MIC

Str. C`l`ra[i, bl. U2, sc. C, parter

0799.098.657

8-21

8-18

8-15

Str. I. Ghe. Duca nr. 30, ap 2, Media[,
jud. Sibiu

8-21

9-19

9-15

MEDIA{ CORSO

Str. I. Ghe. Duca nr. 30, ap. 2, Media[

0799.914.640

8-21

9-16

9-14

MEDIA{ KAUFLAND

{os. Sibiului FN, complex Kaufland

0726.301.405

MIERCUREA-CIUC KOSSUTH LAJOS

Str. Kossuth Lajos nr. 26

0720.022.610

MIERCUREA-CIUC KAUFLAND

Str. Lunca Mare, complex Kaufland

0720.022.520

8-21

MIOVENI KAUFLAND

Tarla 18, Punct La Moar`

0720.022.540

9-21

MOGO{OAIA

Str. Ciobanului nr. 133, comuna Mogo[oaia

0745.029.913

9-18

0728.188.183

8-21

FOC{ANI MARA

B-dul Unirii nr. 18, complex Mara 1

0720.022.680

FOC{ANI KAUFLAND

Str. Br`ilei nr. 102, complex Kaufland

0720.022.925

FOC{ANI CARREFOUR

Calea Moldovei, DN2/E85, nr. T49

0720.022.874

FOC{ANI UNIRII

B-dul Unirii nr. 49, bl. D, parter

0745.053.069

8-2030

9-19

8-14

FOC{ANI PASAJ

Str. Republicii nr. 41

0720.022.876

7-20

8-16

8-15

FOC{ANI PIA}A MARE

P-]a Independen]ei nr. 1, bl. 9, sc. 2, parter

0725.679.116

730-20

8-17

8-16

FOC{ANI DOI STEJARI

Str. Bucegi nr. 7

0737.477.181

8-21

9-19

9-14

GALATI COMPLEX COMERCIAL

B-dul Gala]i, nr. 3A, Hypermarket Real

0745.148.443

GALA}I }IGLINA

Str. Saturn, complex }iglina I

0726.301.249

8-2030

830 - 21

9-19

9-21

9-21
9-20

9-1530

NAVODARI CENTRU - B~NCI

Str. Constan]ei, bl. C3, N`vodari

ODORHEI KAUFLAND

Str. Bethlen Gabor nr. 73, complex Kaufland 0720.022.810

ONE{TI OITUZ

B-dul Oituz nr. 25

0720.022.728

ONE{TI KAUFLAND

Str. Victor Babe[ nr. 5, complex Kaufland

0726.301.578

ORADEA LOTUS

Str. Nuf`rului nr. 30, complex Lotus Market

0726.301.293

ORADEA KAUFLAND NUF~RULUI

Str. Nufarului nr. 110, complex comercial
Kaufland 2 , Oradea

0732.016.422

GALA}I PIA}A 19

Str. Aleea Comer]ului, complex Micro 19

0726.301.248

730-2030

8-16

8-15

GALA}I DOMNEASC~

Str. Domneasc` nr. 13

0726.301.246

8-21

9-21

9-17

GALA}I IREG

Str. Siderurgi[tilor, bl. SD4B

0737.477.184

8-21

9-19

9-14

GALA}I IREG

Str. Siderurgi[tilor, bl. SD3B, parter

0720.022.580

8-21

9-19

9-14

ORADEA NUF~RULUI 3 G

Str. Nuf`rului nr. 44, Oradea

0799.914.695

GALA}I KAUFLAND

Str. O]elarilor, complex Kaufland

0720.022.975

9-19

ORADEA PROFI

Str. Dacia col] cu Progresului

0799.914.694

GALA}I MICRO 40

Str. Pinului col] cu str. Piersicului, Micro 40

0722.625.179

8-21

8-18

8-14

ORADEA P-}A FERDINAND

Str. Libera]ii nr. 2, Oradea

0726.123.846

GALA}I SIRET

Str. Brându[ei nr. 3, complex comercial
Siretul

0720.022.766

730-21

8-14

8-14

GALA}I COMPLEX COMERCIAL

Hypermarket Real, B-dul Gala]i nr. 3A

0745.148.443

GALA}I PIA}A RU{ILOR

0737.477.183

GALA}I CARREFOUR

Cartier Micro 17, str. Barbosi nr. 5, bl. L2,
sc. 2, parter
Str. George Co[buc nr. 251, incinta
Shopping City

0737.477.182

GHEORGHENI FLORILOR

Cart. Florilor, nr. 42 C, Gheorgheni

0799.914.673

9-21

9-21
8-21

8-17

8-14

10-22
8-16

închis

8-21

8-18

8-16

\nchis
8-18
9-18
\nchis
8-17

8-14

9-18

9-17

8-21
8-21

8-18

9-21

9-18

10-22

10-22
8-22

8-22

8-20
9-19

9-17

11-19

12-18

8-22
8-22

8-20

ORADEA POLI}IA DEP. BULETINE

Str. Rebublicii nr. 21, Oradea

0738.889.721

8-22

11-19

12-18

ORADEA REPUBLICII

Str. Republicii nr. 8, ap.10

0726.301.310

8-22

11-19

12-18

11-19

ORADEA TEATRU

Str. Republicii nr. 5

0726.301.575

8-22

ORADEA ROGERIUS

Str. C. Coposu nr. 33

0720.022.763

8-22
8-21

12-18
9-21

ORADEA EMANUEL

B-dul Decebal nr. 86, parter

0720.022.880

ORADEA ERA

Calea Aradului nr. 52, Era Shopping Park

0720.022.879

10-22

9-19

9-21

9-16

GHEORGHIENI KAUFLAND

B-dul Fr`]iei nr. 44, complex Kaufland

0745.038.243

8-18

ORADEA COMPLEX COMERCIAL
EPISCOPIA

Hypermarket Real 2, str. Sui[ului nr. 10A,
stand 5

0745.143.204

GIURGIU PIA}A CENTRAL~

{os. Bucure[ti, bl. 7/300

0726.301.371

8-20

8-16

închis

ORADEA COMPLEX COMERCIAL

Hypermarket Auchan, str. Ogorului nr. 171

0745.133.413

GIURGIU KAUFLAND

Sos. Bucuresti nr. 197, Complex Kaufland

0726.301.022

8-21

8-22

8-20

GIURGIU VIS A VIS DE LICEUL ION
MAJORESCU

ORADEA KAUFLAND BOR{ULUI

0745.058.226

8-22

8-20

Str. Prof. Nicolae Droc Barcian MUV 1

0799.914.705

7-20

8-16

8-13

Calea Bor[ului nr. 6 Complex Comercial
Kaufland
Str. Pia]a Cet`]ii nr. 1, centrul comercial
Plaza

0737.477.190

8-21

9-20

48
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ORADEA CETATE

9-22

Farmacii în care se prepar` re]ete.

Farmacia

Adresa

Telefon

ORADEA COPOSU

Str. Corneliu Coposu nr. 16, bl. C2-C1-R1

0737.477.191

ORADEA KAUFLAND NUF~RULUI

Str. Nuf`rului nr. 110, complex Kaufland 2

0732.016.422

L- V

S

D

8-21

8-18

\nchis

8-22

OR~{TIE KAUFLAND

Str. Armatei, complex Kaufland

0745.032.412

PA{CANI CUZA VOD~

Str. Cuza Vod` nr. 7, bl. D3

0232.723.135

730-21

PA{CANI {TEFAN CEL MARE

Str. {tefan cel Mare nr. 6, bl. A6, parter

0720.022.881

730-21

PIATRA NEAM} NEPI

B-dul Decebal nr. 79

0799.914.675

PIATRA NEAM} SPITAL

B-dul Traian, bl. S1, parter

0720.022.727

8-20

8-21

8-18
8-20

închis

8-20

închis

10-22
8-21

9-18

9-15

PIATRA NEAM} KAUFLAND

Str. Obor 2A, complex Kaufland

0728.188.317

PIATRA NEAM} PIA}A MARE

Str. Baltagului nr. 6

0726.301.408

7-20

8 -21
8-17

8-14

PITE{TI CRINULUI

Str. Crinului nr. 19

0745.042.198

8-22

8-17

8-15

9-19

30

PITE{TI PIETONAL~ BISERICA
SF. GHEORGHE

Str. Victoriei nr. 13

0726.301.255

8-22

9-21

9-14

PITE{TI 2 SPITALUL JUDE}EAN

Str. George {tef`nescu nr. 12

0726.301.254

8-21

8-18

8-13

PITE{TI 9 SPITALUL JUDE}EAN

Aleea Spitalului, nr. 34, Pite[ti, jud. Arge[

0737.477.192

7 -20

JUPITER CITY

Centrul Comercial Jupiter City, comuna
Bradu, DN 65B, Km 6+0.78

0728.188.264

PITE{TI PIETONALA BIBLIOTECA
JUDE}EAN~

Str. Victoriei nr. 87, bl. 2

0726.301.288

PITE{TI BRADU

Sat Geam`na, comuna Bradu, centrul
comercial Retail Parc Pite[ti – Auchan

0799.106.497

30

9-17

30

830-2130

930-2130

8-21

9-18

9-16

Farmacia

Str. Exerci]iu, bl. A7, parter

0720.022.836

Str. Exerci]iului nr. 216, complex Kaufland

0728.188.319

8-22

9-21

PITE{TI COMPLEX COMERCIAL

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, complex
comercial, stand 13

0745.161.634

PITE{TI PRUNDU

B-dul Petrochimi[tilor nr. 13, bl. B8, parter

0737.477.193

8-21

9-21
8-16

9-14

830-22

9-20
9-21

PLOIE{TI B-DUL BUCURE{TI

B-dul Bucure[ti nr. 33, bl. 12A

0737.477.196

7-20

PLOIE{TI JUNIOR

P-]a Unirii nr. 2

0726.301.291

8-22

PLOIE{TI HALE PIA}~

Str. Grivi]ei nr. 2, bl. H, parter

0726.301.290

8-19

MAGAZIN L’OCCITANE PLOIE{TI

Com. Blejoi, DN1, km 6, Ploie[ti Shopping
City, Carrefour Ploie[ti, Unit. R22

0799.308.576

PLOIE{TI NORD BALIF

{os. Nordului nr. 1, complex Balif

0726.301.292

PLOIE{TI WINMARKT OMNIA

B-dul Republicii nr. 15, magazin Omnia

0726.301.392

PLOIE{TI SHOPPING CITY

Comuna Blejoi, DN1B, Km 6, nr. 915A,
Ploie[ti Shopping City

0720.022.790

PLOIE{TI PIA}A AURORA VEST

Str. Soldat Erou Moldoveanu Marian nr. 5A

0728.188.304

PLOIE{TI KAUFLAND VEST

{os. Vestului nr. 9, complex Kaufland

0720.022.820

PLOIE{TI CASA MODEI

P-]a Unirii nr. 4

0720.022.882

30

9-14
8-15
9-21

8-15

\nchis

10-22
730-2030

8-18

8-16

9-21
9-22
8-20

8-18

8-16

7-22

8-20

30

8-21

8-20

9-15

L- V

0745.156.659

SATU MARE LIBERT~}II

P-]a Libert`]ii nr. 14

0726.301.346

SATU MARE KAUFLAND

Drumul Careiului nr. 1-3, complex Kaufland

0728.188.305

8-22

SEBE{ KAUFLAND

Str. Industriilor, F.N.

0726.301.264

8-21

SEVERIN SHOPPING CENTER SRL

B-dul. Mihai Viteazu nr. 78, Unitatea nr. M11

0745.030.300

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 29

0726.301.340

Str. Lunca Oltului nr. 8-12

0722.654.741

SF. GHEORGHE JANDARMERIE

Str. Nicolae Iorga nr. 20, bl. 34C, sc. A,
parter

0737.477.205

9-17

SIBIU B~LCESCU

Str. Nicolae B`lcescu nr. 33

0726.301.227

8-22

SIBIU KAUFLAND

Complex Kaufland, com. {elimb`r, {oseaua
Sibiului 1
Str. Alba Iulia nr. 40, incinta Complex
Comercial Kaufland - Strand, Sibiu
Auchan, com. {elimb`r, {os. Sibiului,
stand 7

0720.022.848

8-22

0737.477.252

8-22

Str. Mihai Viteazu, nr. 11, bl. 35, ap. 3, Sibiu

0738.747.706

SIBIU COMPLEX COMERCIAL

8-20

9-19

\nchis

8-20

8-20
8-18
10-18

10-17

9-21

9-19
închis
9-19

0745.159.192

8-20
8-20
9-22

8-22

9-19

SIGHET KAUFLAND

Com. {elimb`r, {os. Sibiului nr. 5, Unitatea
S1, Galeria Comercial` a Parcului Comercial 0737.477.256
Shopping City Sibiu – The Extension
Str. Bogdan Vod` nr. 164, complex
0745.174.269
Kaufland

8-22

SIGHI{OARA KAUFLAND

Str. Mihai Viteazul FN, complex Kaufland

0745.061.696

8-21

SINAIA HOTEL RINA SINAIA

B-dul Carol 1 nr. 8, hotel Sinaia, parter

0726.301.391

9-21
8-21

SIBIU PROMENADA

D

10-22

SF. GHEORGHE CENTRU

SIBIU KAUFLAND {TRAND

S

8-22
8-21

SF. GHEORGHE KAUFLAND

SIBIU MIHAI VITEAZU

PITE{TI VIS-A-VIS PIA}A TRAIAN

Telefon

SATU MARE KAUFLAND

9-21

PITE{TI KAUFLAND

Adresa
Str. Drumul Careiului nr.1-3, centrul
comercial Kaufland

9-19

9-22

SLATINA CUZA

Str. A.I. Cuza nr. 13, bl. cam 2, parter

0726.301.397

SLATINA KAUFLAND

Str. Nicolae Titulescu nr. 29, complex
Kaufland

0720.022.616

8-21

SLATINA KAUFLAND STEAUA

Str. Nicolae Iorga nr. 46, complex Kaufland

0737.477.207

8-21

SLATINA SPITAL-PARCARE

Str. Cri[an nr. 1A

0745.061.720

8-20

8-20
8-18
9-21

9-21

9-19

9-17
8-18
8-18

8-19

9-16

SLATINA SPITAL

Str. Cri[an nr. 2B

0737.477.206

8-21

9-18

9-15

SLATINA STEAUA

Str. E. Teodoroiu, bl. 18, sc. D, cartier
Steaua

0737.477.208

8-21

8-20

8-13

SLATINA POLICLINICA VECHE

Str. E. Teodoroiu, bl. V20

0737.477.209

8-21

8-18

8-13

SLOBOZIA {COALA GENERAL~ NR. 2

Str. Matei Basarab, bl. J1, parter

0725.347.960

730-21

9-20

9-14

SUCEAVA BUCOVINA

Str. Ana Ip`tescu nr. 4A

0726.301.333

730-2030

8-18

9-14

8-18

9-14

SUCEAVA 6 CARREFOUR

B-dul Unirii nr. 27, parter Unitatea S28,
Galeria Comercial` din Centrul Comercial
Shopping City Suceava
B-dul George Enescu nr. 44, bl. T94,
AP.1+activ, Suceava

0737.477.250

9-21

9-20

PLOIE{TI NICHITA ST~NESCU

P-]a Victoriei nr. 7, bl. A EST

0720.022.884

8-22

8-19

8-15

PLOIE{TI PIA}A NORD

Str. Nordului nr. 1, complex Nord

0720.022.969

730-2030

8-17

8-14

PLOIE{TI VICTORY PLAZA MALL

P-]a Victoriei nr. 1

0745.161.790

PLOIE{TI KAUFLAND NORD

B-dul Republicii nr. 138, complex Kaufland

0726.301.273

8-20

SUCEAVA KAUFLAND

Str. Universit`]ii nr. 17A, complex Kaufland

0728.188.312

8-21

9-21

9-19

PLOIE{TI PIA}A MALU RO{U

Str. Malu Ro[u nr. 112, bl. 31A

0745.989.908

8-22

8-19

9-15

SUCEAVA CENTRU

Str. Nicolae B`lcescu nr. 2, parter

0720.022.886

7-20

9-18

9-15

PLOIE{TI REPUBLICII INTERSEC} IE
NORD

B-dul Republicii nr. 197, bl. 5 C2, parter

0737.477.195

8-21

8-18

8-15

SUCEAVA COMPLEX COMERCIAL

Complex Comercial, comuna Scheia,
Str. Humorului nr. 86

0745.154.758

PLOIE{TI VERONICA MICLE – BIG

Str. Veronica Micle nr. 1, bl. F

0737.477.194

7-20

9-18

9-15

SUCEAVA PIA}A MARE

Str. {tefan cel Mare nr. 4, bl. 6

0737.477.211

7-20

9-18

9-15

PLOIE{TI HALE

Str. Emile Zola nr. 4, bl. I

0737.477.198

730-2030

730-1530

730-1430

TÂRGOVI{TE PIA}A 1 MAI

B-dul Independen]ei, bl. 8, sc. B, parter

0726.301.332

8-21

8-15

8-14

8-21

8-15

8-14

9-24
7-2230

7-2230

SUCEAVA GEORGE ENESCU

0738.746.350

8-21

9-20

PLOIE{TI KAUFLAND UZINA 1 MAI

P-]a 1 Decembrie 1918 nr. 1A

0737.477.197

8-20

TÂRGOVI{TE MINISAT

B-dul Independen]ei, bl. J3, parter

0720.022.887

PLOIE{TI AFI

Str. Calomfirescu nr. 2

0720.022.883

9-22
(L-J)

9-23
(V-S)

9-22

TÂRGOVI{TE KAUFLAND

Str. Lt. Stancu Ion nr. 2C, complex Kaufland

0726.301.571

PLOIE{TI 25 PROFI M~R~{E{TI

B-dul M`r`[e[ti nr. 265 B

0745.161.961

8-22

8-20

8-16

TÂRGOVI{TE POLICLINICA SPITALUL
JUDE}EAN

Str. Iancu Jianu nr. 6

0737.477.212

8-18

0738.745.606

9-17

TÂRGOVI{TE MICRO 6

B-dul Unirii, bl. 51, sc. D

0737.477.213

8-21

TÂRGU JIU KAUFLAND

Str. Luncilor, complex Kaufland

0720.022.656

9-17

TÂRGU JIU SPITAL 9 MAI

Str. 23 August nr. 16

0737.477.215

9-21

8-22

8-20
\nchis

PREDEAL

Str. Mihail S`ulescu nr. 111A

PUCIOASA SPITALUL OR~{ENESC

Str. Republicii nr. 108A, bl. A3, sc. AB, parter 0737.477.235

8-21

RÂMNICU VÂLCEA TRAIAN

Calea lui Traian nr. 114, bl. L, parter

0726.301.350

8-21

RÂMNICU VÂLCEA KAUFLAND NORD

Str. Barajului nr. 32-34, incinta complex
Kaufland – Nord

0799.106.427

8-22

8-19

TÂRGU JIU MALL

Str. Termocentralei nr. 10, Mall
Shopping City

0726.301.308

RÂMNICU VÂLCEA KAUFLAND

Str. Gib Mih`escu nr. 30, complex Kaufland

0720.022.803

8-22

8-19

TÂRGU MURE{ DACIA

Str. Bra[ovului nr. 2

0726.301.370

8-21

8-18

8-14

RÂMNICU VÂLCEA MIRCEA CEL
B~TRÂN

Str. General Magheru nr. 16A

0737.477.202

\nchis

TÂRGU MURE{ FORTUNA

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 219

0726.301.369

8-21

9-19

închis

RÂMNICU S~RAT KAUFLAND

Str. C. Brâncoveanu nr. 46

0745.174.216

830-21

830-19

8-21

8-17

8-14

REGHIN KAUFLAND

Str. G`rii nr. 23-25

0720.022.557

8-20

8-18

REGHIN PETRU MAIOR

Str. Petru Maior nr. 40-41

0737.477.199

RE{I}A COMPLEX VICTORIA

B-dul Republicii nr. 13, complex Victoria

0799.914.657

8-18
9-19

8-20

9-17

8-21

închis
8-21

9-17

RE{I}A KAUFLAND

B-dul Muncii nr. 21

0720.022.866

RE{I}A INTIM

B-dul Republicii nr. 2, complex Intim

0737.477.200

8-21

8-21

RE{I}A ZADEI

Str. Aleea Zadei, bl. D1

0737.477.201

8-17

ROMAN ANTON PANN

Str. Anton Pann nr.1

0738.749.410

8-21

8-18
8-17

ROMAN CENTRU

Str. Roman Mu[at nr. 27

0737.477.203

8-21

SATU MARE 7 CENTRUL COMERCIAL
SHOPPING PLAZA

Str. Nicolae Golescu nr. 43, Centrul
Comercial Satu Mare Shopping Plaza

0724.220.371

9-21

SATU MARE COMPLEX COMERCIAL

Hypermarket Auchan Galeria Arcade Satu
Mare, Stand 21, Str. Careiului Nr. 77-79,
jud. Satu Mare

0745.156.659

Farmacii în care se prepar` re]ete.

8-19
9-19

Str. Gheorghe Doja 185

0799.914.643

Str. Ghe. Doja nr. 64-66, complex Kaufland

0720.022.970

TÂRGU MURE{ MARINESCU

Str. Gheorghe Marinescu nr. 8

0799.914.637

730-1930

TÂRGU MURE{ MURE{ UNIC

Str. 22 Decembrie 1989 nr. 15

0720.022.888

8-21

B-dul 1848 nr. 71

0737.477.217
07374.77.219

9-14

TÂRGU MURE{ PROMENADA MALL

Str. Gh. Doja nr. 243, Promenada Mall

0737.477.216

8-14

TÂRGU SECUIESC KAUFLAND

Str. Cernatului FN

0745.028.875

TÂRN~VENI REPUBLICII

Str. Republicii nr. 54

0737.477.214

8-20
8-21

TECUCI PENNY

Str. Gheorghe P`tra[cu nr. 20

0799.106.471

Str. Gheorghe P`tra[cu nr. 64-66

0745.076.332

TIMI{OARA CALEA MARTIRILOR

Calea Martirilor nr. 62, Timi[oara

0732.671.043

\nchis

8-20

8-19
închis
9-19

\nchis

9-22

Str. Livezeni nr. 6A, complex Kaufland 2

TECUCI KAUFLAND

8-14

8-22

TÂRGU MURE{ DÂMBU

\nchis

9-21

TÂRGU MURE{ GHEORGHE DOJA

0745.160.984

\nchis

10-22

TÂRGU MURE{ KAUFLAND TUDOR

închis

10-18

8-20

TÂRGU MURE{ KAUFLAND GARA

Stand 3, B-dul 1 Decembrie 1918
TÂRGU MURE{ COMPLEX COMERCIAL Auchan,
nr. 291 (DN13)

8-14
8-22

8-21

9-19
8-22

\nchis
8-19

10-22
9-21

9-18
9-19

9-16

8-17

8-14

9-20

9-17

9-21
8-22

9-18

L- V

S

D

TIMI{OARA GHEORGHE LAZ~R

Farmacia

Str. Gheorghe Lazar nr. 36, Timi[oara

Adresa

0799.099.722

Telefon

8-21

9-19

9-17

TIMI{OARA, LOUIS TURCANU

P-]a Regina Maria nr. 2

733.508.102

8-22

9-19

TIMI{OARA VICTORIEI

P-]a Victoriei nr. 7

0726.301.251

8-22

\nchis
9-21

TIMI{OARA PIATRA CRAIULUI

Piatra Craiului nr. 3

0726.301.250

8-21

9-19

\nchis

TIMI{OARA IOSEFIN

B-dul Regele Carol I nr. 24

0726.301.380

8-21

9-15

\nchis

Farmacia
TIMI{OARA VICTOR BABE{

Adresa
Str. Gheorghe Adam nr.13

Telefon
0726.372.360

L- V

S

D

8-22

9-19

\nchis

9-19

TIMI{OARA {AGULUI

Str. Calea {agului nr. 72-78

0737.477.220

8-22

TULCEA CORNELIU GAVRILOV

Str. Slt. Corneliu Gavrilov nr.152

0799.914.674

830-1630

TULCEA KAUFLAND

Str. Barajului nr. 11, Complex Comercial
Kaufland

0726.301.362

TULCEA PIA}A NOU~

Str. P`cii nr. 90, Complex Agroindustrial
„Pia]a Nou`”

0737.477.180

9-17
închis

9-21

9-19

730-2030

8-17
8-17

8-14

TIMI{OARA DAMBOVI}A

B-dul Dâmbovi]a nr. 49

0726.301.379

8-22

9-20

TIMI{OARA SINAIA

Str. Emanoil Gojdu nr. 2

0726.301.403  

8-22

9-19

9-17

TULCEA PELICAN

Str. Isaccei, bl. Pelican, parter

0720.022.681

8-21

TIMI{OARA ARADULUI

Calea Aradului, nr. 33

0799.914.684

8-22

9-19

închis

TULCEA SPITAL

Str. 1848, nr. 17A, bl. 9, sc. C, parter, ap. 2 0724.334.654

830-13
17-20

TURDA KAUFLAND

Calea Victoriei, complex Kaufland

0720.022.565

TURDA REPUBLICII

Str. Republicii nr. 12

0725.679.028

8-21

8-20

\nchis

TURNU M~GURELE PENNY

Str. Horia, Clo[ca [i Cri[an, bl. E2

0737.477.221

9-17

8-16

\nchis

TURNU SEVERIN DECEBAL

Str. Horia nr. 12, Complex Decebal

0726.301.320

8-21

9-17

9-16

TURNU SEVERIN KAUFLAND

Calea Tg. Jiului nr. 44

0725.679.513

8-22

8-20

8-18

URZICENI CALEA BUCURE{TI

Str. Calea Bucure[ti nr. 68

0737.477.178

730-21

VASLUI CENTRU

Str. {tefan cel Mare nr. 89, bl. 72

0726.301.303

730-2030

VASLUI KAUFLAND

Str. Decebal, complex Kaufland

0745.042.238

9-21

9-18

VÂLCEA NEPI MALL

Str. Ferdinand nr. 38A (fost 38), Complex
Shopping City Rm. Vâlcea

0737.477.202

8-22

9-22

8-21

9-19

TIMI{OARA ARADULUI

Calea Aradului nr. 46

0720.022.555

8-22

9-21

9-19

TIMI{OARA GARA

B-dul Gen. Dragalina nr. 45

0720.022.556

8-21

9-19

\nchis

TIMI{OARA IULIUS MALL

Str. Demetriade nr. 1

0720.022.765

TIMI{OARA KAUFLAND GHE. LAZAR

Str. Gh. Laz`r nr. 26, complex Kaufland 1

0720.022.926

TIMI{OARA SEVER BOCU

Str. Calea Sever Bocu nr. 82 bl. 308 B

0755.120.212

8-22

9-19

9-17

TIMI{OARA {AGULUI ARTA TEXTIL~

Str. Calea {agului nr. 30

0737.477.220

8-21

9-19

9-17

TIMI{OARA NEPI

Calea {agului 100, 104-106-108

0728.188.170

TIMI{OARA TORONTALULUI

Str. Aleea Hotinului nr.2

0720.022.889

TIMI{OARA KAUFLAND {AGULUI

Str. Damaschim Bojinca nr. 2-4, complex
Kaufland 2

0720.022.608

8-22

8-20

TIMI{OARA KAUFLAND DUMBR~VI}A

Str. Conac nr. 51, complex Kaufland din
Dumbr`vi]a

0745.061.523

8-22

8-20

ZAL~U KAUFLAND

Str. Sf. Vineri, centrul Kaufland

0720.022.856

TIMI{OARA KAUFLAND FABRIC

Str. Mihail Kog`lniceanu nr. 11-13-15

0728.188.469

8-22

8-20

ZAL~U SILVANIA

Str. Iuliu Maniu nr. 25

0720.022.842

TIMI{OARA PROFI STADION

Aleea F.C. Ripensia nr. 29

0726.301.261

10-22
8-22

8-20

9-22
8-22

8-22

9-19

10-21

9-16

8-14
închis

8-21

8-20

8-18

8-18
8-17

8-19
9-19

10-20

Farmacii în care se prepar` re]ete.

INFO – În numărul următor
În ediţia din luna noiembrie
a revistei Blu poţi citi despre:
Depresia post natală:
de ce apare și cum
o putem învinge?
Aceasta este
o afecțiune
ce apare
după primele
luni după
naștere și
afectează
una din
opt femei.
Medicul
obstetrician este primul care
diagnostichează. Tratamentul
constă în medicație
antidepresievă și consiliere.

Probabil știi ce înseamnă să
folosești produse nepotrivite tipului
tău de ten. Poți accentua probleme
existente sau poți face să apară
probleme noi. Te ajutăm cu sfaturi
pentru a face alegerea corectă astfel
încât pielea ta să strălucească.

Degenerescenţa maculară legată de vârstă
Este principala cauză a pierderii vederii la persoanele în vârstă (peste 65 ani).
De aceea este important să se efectueze controale oftalmologice anuale
după o anumită vârstă pentru a se putea preveni apariția bolii.
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Fundaţia Sensiblu:
Str. Ciobanului nr. 133, Mogoșoaia,
jud. Ilfov. Tel.: 021/301.74.74.
Fax: 021/301.74.75.
Centrul de consiliere CASA BLU:
Aleea Negru Vodă nr. 4, bl. C3A,
sc. 3, et. 3, ap. 43, sect. 3,
București. Tel./fax: 021/311.46.36.
Redistribuirea revistei,
reproducerea textelor sau imaginilor
din această revistă sunt posibile
numai cu acordul Sensiblu.
Pentru opinii sau sugestii
sunaţi la telefonul gratuit Sensiblu:
0800.080.234 sau trimiteţi un mesaj
pe adresa de e-mail:
contact@adpharma.com.

\nchis

