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Ana-Maria  Niþã

Avem o mulțime de motive 
de bucurie și de sărbătoare în 
această minunată lună de început 
de primăvară. Ziua Mamei și a 
feminității, în general, este sigur 
unul dintre motive, așa că n-am 
ratat nici noi ocazia de a face, prin 
intermediul subiectelor abordate 
în acest număr, un cadou tuturor 
doamnelor și domnișoarelor care 
ne citesc.

Astfel, Dosarul ediției 
se adresează viitoarelor 
mămici, oferindu-le 
cele mai importante 
informații despre 
perioada sarcinii. Iar 
pentru că la capătul celor 
nouă luni urmează un 
alt eveniment special 
– nașterea, am întrebat 
specialiștii în ginecologie 
și obstetrică și, din 
nou, am adunat esența 
informațiilor într-un 
articol despre opțiunile 

existente pentru aducerea pe lume 
a unui copil. Puteți citi inclusiv 
despre condițiile unei nașteri cu 
totul deosebite – nașterea în apă, 

serviciu disponibil la Maternitatea 
MedLife „Eva” din Brașov – în 
articolul de Utile.

Și darurile noastre pentru 
doamne și domnișoare nu s-au 
terminat: în Interviul ediției am 
abordat o temă care sigur vă va 
interesa: cum să ne întreținem 
tenul pentru a ne bucura de 
frumusețe și de tinerețe cât mai 
mulți ani.

Nu în ultimul rând, dacă vreți să 
vă faceți o idee despre Centrul 
de Psihiatrie și de Psihoterapie 
MindCare, nu ratați Reportajul 
ediției. Eu am descoperit acolo 
un spațiu elegant și primitor 
și o echipă de profesioniști 
determinați să dea o mână de 
ajutor celor care caută drumul 
spre partea luminoasă a vieții.

Să ne scuturăm, așadar, de 
amorțeala iernii, să tragem adânc, 
în plămâni, aer proaspăt și să 
ne lăsăm molipsiți de vitalitatea 
anotimpului care își dă în muguri!

Lectură plăcută!
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Revista a fost realizată cu sprijinul:

Dr. Ionel Aurel, medic primar obstetrică-ginecologie, 
de la Maternitatea MedLife „Eva”
Dr. Priscila Balint, medic specialist obstetrică-
ginecologie, Maternitatea MedLife „Eva” Brașov 
Ina Baranga, psiholog psihoterapeut cognitiv-
comportamentalist, Centrul MindCare 
Andreea Chițu, psihoterapeut psihanalist, Centrul 
MindCare
Dr. Gabriel Diaconu, medic specialist psihiatru, 
director medical Centrul MindCare
Dr. Radu Dragomir, medic specialist ginecologie, 
Hyperclinica Medlife Titan
Dr. Diana Enache, medic obstetrică-ginecologie, 
Maternitatea MedLife „Eva” Brașov
Dr. Noela Elena Ionescu, medic primar chirurgie 
plastică și microchirurgie reconstructivă
Sanda Lepoiev, psiholog clinician și psihoterapeut 
psihanalist, Centrul MindCare
Dr. Vlad Stroescu, medic specialist psihiatru, 
Centrul MindCare
Dr. Oana Tabacu, medic specialist neurologie 
pediatrică, Hyperclinicile MedLife
Dr. Adrian Toma, medic primar neonatologie, 
Hyperclinica MedLife Grivița
Dr. Lorena Turculeț, medic primar obstetrică-
ginecologie, coordonatoarea Centrului pentru 
Diagnosticul și Managementul Sarcinilor cu risc 
crescut din MedLife Grivița
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DOSARMEDICAL
Vrei să devii mamă? 
Află ce trebuie să știi!

Cele mai importante știri referitoare la serviciile 
și dotările oferite de unitățile MedLife, precum și 
despre medicii noi care activează în cadrul lor.

Medicul chirurg plastician și estetician Noela 
Ionescu este pasionată de tot ceea ce înseamnă 
frumos. Cu ocazia întâlnirii la Centrul DermaLife 
ne-a dezvăluit câteva dintre secretele pentru 
menținerea tenului tânăr. Unele dintre aceste 
secrete sunt folosite și de starurile de la Hollywood.

Nașterea este un eveniment special în viața unei 
femei. Și, chiar dacă este un fenomen fiziologic, 
care nu creează, de obicei, probleme deosebite 
unei femei sănătoase, este bine să fie planificat cu 
grijă, în așa fel încât să decurgă în siguranță.

Există multe prejudecăți despre mersul la 
psiholog sau/și la psihiatru, precum și despre 
persoanele care au nevoie și care apelează la 
astfel de servicii. Vizita la Centrul MindCare 
și discuțiile cu o parte dintre specialiștii săi au 
spulberat măcar câteva dintre aceste preconcepții. 

Puteți citi despre: ce tratament poate opri 
evoluția endometriozei; investigațiile ce trebuie 
făcute unui bebeluș care a fost scăpat din brațe; 
cât de afectați sunt copiii de certurile părinților 
și cum poate fi evitat să aibă loc în fața lor și ce 
măsuri trebuie luate pentru a ajuta evoluția unui 
nou-născut prematur.
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Începând cu luna aceasta, serviciul de 
permanență de zi este asigurat de luni până 
vineri, între orele 8 - 20, de specialiști neo-
natologi și pediatri. Tot la MedLife Eva din 
Brașov, sunt disponibile servicii de ORL pedi-
atrie și de imagistică pentru ecografia de șold 
și cea transfontanelară.

Programări și informații, la: 0733 007 343 
(call center) 

Ai o prietenă însărcinată sau ești chiar tu 
viitoare mămică? Atunci ți-am pregătit o 
surpriză – un voucher-cadou în valoare de 250 
de lei care îți oferă posibilitatea de a beneficia 
de o reducere de 250 lei din tariful de bază 
al unei nașteri, de 3.450 lei. De asemenea, 
persoanele care oferă astfel de vouchere vor 
fi recompensate cu câte un pachet-cadou la 
alegere, în valoare de câte 250 lei: o ședință 
de rejuvenare cu laser, un pachet de consiliere 
în alăptare (ședința inițială, de consiliere, 
plus încă una, de reconsiliere) sau un pachet 
de consiliere nutrițională (consult inițial, cu 
analiza corporală, recomandarea unui plan 
de dietă și două ședințe de monitorizare). 
Serviciile aferente pachetelor pot fi folosite în 
termen de șase luni de la intrarea în posesia 
voucherului.

Voucherele pot fi ridicate de la biroul de con-
tracte MedLife-Genesys, iar reducerea oferită 

pe baza voucherului nu se cumulează cu alte 
promoții sau cu alte reduceri. 

Campania de vouchere se desfășoară în cadrul 
MedLife-Genesys, până la data de 30 iunie 2016.

Programări și informații, la telefon: 0257.960

În luna martie, răsfățăm femeia cu o serie de pro-
grame de screening la prețuri atractive:

• Screening de prevenție cuprinde un pachet cu 
următoarele servicii: consultație ginecologică, 
ecografie transvaginală, test Papanicolau și 
ecografie de tiroidă. Prețul pachetului este de 200 
de lei.

•  Screning pentru sănătatea femeii și a copilului 
cuprinde un pachet cu următoarele servicii: 
consultație ginecologică, ecografie transvaginală, 
test Papanicolau, respectiv evaluarea stării de 
sănătate a copilului. Prețul pachetului este de 200 
de lei.

•  Screening pentru patologia mamară: 40% re-
ducere din prețul ecografiei mamare. 

Programări și informații, la telefon: 0256.960

Pe 25 februarie a.c., a fost inaugurat Centrul 
Medical MedLife Drobeta-Turnu Severin. În 
centrul MedLife din Mehedinți, sunt oferite 
servicii din următoarele specialități medicale: 
medicină internă, ginecologie, pneumologie, 
endocrinologie, alergologie, cardiologie, diabet 
și boli de nutriție. De asemenea, centrul are în 
alcătuirea sa un cabinet de recoltare a probelor 
biologice. 
Centrul medical este dotat cu două ecografe 
Samsung de înaltă performanță, mono- și mul-
tidisciplinare, care evidențiază imagini 3D și 4D 
de o claritate sporită, astfel încât diagnosticul 
să fie unul precis. Cu ajutorul lor pot fi efectu-

ate  ecografii abdominale, vasculare, musculo-
scheletale, transcraniene sau ale părților moi 
(sân, testicul, tiroidă). 

Noua unitate este situată în centrul orașului 
Drobeta-Turnu Severin, pe bulevardul Tudor 
Vladimirescu nr. 130, bl. IS 3B, la parter. 

Program de funcționare al centrului: luni - vineri, 
între orele 8:00 și 20:00, și sâmbăta, între orele 
8:00 și 14:00. 

Program recoltări de analize: luni – vineri, între 
orele 7:00 și 15:00, și sâmbăta, între 8:00 și 11:00.

5

NOUTĂȚISERVICII

BRAȘOV

MEDLIFE-GENESYS ARAD

MEDLIFE TIMIȘOARA

MEDLIFE DROBETA-TURNU SEVERIN

Permanență de zi la 
Spitalul MedLife Eva

Vouchere-cadou pentru viitoarele mămici

Pachete avantajoase pentru sănătatea femeii

Primul centru medical MedLife din județul Mehedinți 
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SPITALUL MEDLIFE „EVA”

MEDLIFE GRIVIȚA

Maternitatea MedLife Eva vine în întâmpinarea 
brașovenilor cu un program complet de screening la 
un preț avantajos. Astfel, noul program disponibil la 
prețul de 280 de lei include următoarele servicii:
• consultație gratuită, cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie;
• ecografie transvaginală;
• ecografie mamară;
• test Papanicolau gratuit.

Oferta este valabilă până la finalul lunii iulie 2016.

NOUTĂȚISERVICII

Ecografia este o metodă accesibilă, 
neinvazivă, neiradiantă și de scurtă 
durată care depistează, în stadii pre-
coce, malformații și tipuri de patologii 
specifice copiilor. În cadrul Spitalului 
MedLife „Eva”, vă puteți programa pen-
tru a investiga starea nou-născutului 
dumneavoastră la dr. Carmen Pascu, 
medic primar pediatru, cu competență 
în ecografie generală și pediatrică.

De curând, MedLife a introdus un nou serviciu adresat 
locuitorilor din Capitală și celor din zonele de proximi-
tate: consultații și asistență medicală la domiciliu. 

Printre serviciile medicale care pot fi accesate și 
la distanță se numără: electrocardiograma, testele 
rapide de sânge, spirometrie, holter EKG și holter TA, 
dermatoscopie, fiecare cu interpretare din partea unui 
specialist. De asemenea, persoanele care au nevoie pot 
beneficia de administrarea unui tratament perfuza-
bil – în regim obișnuit sau de urgență – precum și de 
montarea/schimbarea unei sonde urinare.

Serviciul poate fi accesat de către bucureșteni, zilnic, 
în intervalul 9:00:16:00, sunând la numărul de telefon: 
021 9646 (call center). 

SPITALUL MEDLIFE EVA

Pachet pentru sănătate 
la feminin

Consultații și asistență 
la domiciliu

Serviciu de ecografie 
pentru bebeluși

La Spitalul MedLife „Eva”, este 
disponibil serviciul de morfologie 
fetală. Echipa de medici ginecologi 
care fac morfologii fetale are 
următoarea componență: 
• dr. Priscila Balint;
• dr. Dragoș Domnișoru; 
• dr. Ioana Gădiuță;
• dr. Marieta Mușetescu;
• dr. Alexandru Pintea;
• dr. Ioana Tudorache – șef secție, 

Maternitatea „Eva”.

SPITALUL MEDLIFE „EVA”

Serviciu de 
morfologie fetală

În luna martie, farmaciile 
PharmaLife sărbătoresc Femeia 
printr-o serie de pachete-cadou 
și de promoții la gamele de 
cosmetice și dermatocosmetice 
destinate îngrijirii fiecărui tip 
de piele. 

Ofertele sunt valabile în toate 
farmaciile PharmaLife din 
București, Arad, Brașov și 
Constanța. Vă așteptăm!

PHARMALIFE

Oferte speciale pentru 
doamne și domnișoare
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MEDLIFE ARAD

Începând cu această lună, în cadrul Spitalului 
MedLife Genesys Arad,  se regăsește un nou  
echipament pentru disciplina somnologiei – 
Philips Dream Station Auto CPAP. Aparatul este 
furnizat de Linde și reprezintă o premieră la 
nivel național. 

Aparatul este recomandat pacienților care suferă 
de apnee în somn sau de alte tulburări respira-
torii în somn, obezilor, cardiacilor, astmaticilor 

etc. Pentru testare, pacientul va fi internat în spi-
talul nostru pentru o noapte și monitorizat, iar 
interpretarea rezultatului va fi făcută de medicul 
pneumolog, medic autorizat pentru interpre-
tarea rezultatelor CPAP – dr. Șimon Repolski 
Erika, medic specialist pneumolog. 

Pacientul nu achită noaptea de spitalizare, doar 
manoperele de cabinet: consult, poligrafie și 
titrare. 

Premieră națională: dispozitiv de monitorizare 
a respirației în somn

NOUTĂȚIDOTĂRINOUTĂȚISERVICII

Screeningul complet de prim trimestru, care 
depistează riscul de preeclampsie cu o precizie 
de 95% și, în plus, îmbunătățește rata de detecție 
a sindromului Down, este disponibil, de luna 
aceasta, în rețeaua MedLife.

Asimptomatică în primele 20 de săptămâni, 
preeclampsia, numită popular „sarcină toxică”, 
nu putea fi diagnosticată până acum în primul 
trimestru de sarcină, pentru a lua la timp 
măsuri terapeutice (administrarea de aspirină 
gravidei). De curând însă, noile tehnologii au 
făcut posibilă anticiparea riscului mamei de a 

face preeclampsie încă din primul trimestru 
de sarcină. Astfel, prin tehnologia KRYPTOR, 
poate fi estimat cu o precizie de 95% dacă o 
femeie aflată în primul trimestru de sarcină va 
dezvolta preeclampsie pe durata sarcinii.

Preeclampsia este o afecțiune gravă asociată 
sarcinii, care se dezvoltă după 20 de săptămâni 
de gestație și care este asociată cu un deficit 
al creșterii placentare. Este a doua cauză de 
deces la femeile însărcinate și motivul unor 
complicații atât pentru mamă, cât și pentru 
copil.  

MEDLIFE GRIVIȚA

Test pentru depistarea precoce a „sarcinii toxice”
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PREMIERE MEDICINOI

Dr. Mihaela Nedelea
medic primar radiologie imagistică medicală

De curând, medicul primar radiolog Mihaela Nedelea s-a alăturat echipei MedLife Băneasa, 
pentru servicii de radiologie și de imagistică medicală. Dr. Nedelea are competențe multiple: 
în ecografie generală (din anul 2003), în senologie imagistică (din anul 2007), în tomografie 
computerizată (din anul 2008), precum și în imagistică prin rezonanță magnetică (din anul 
2011).

Medicul Mihaela Nedelea are o îndelungată experiență în realizarea ecografiilor abdominale și 
pelvine transabdominale, în realizarea de Doppler arterial, venos, de carotide și de vase renale, 
în realizarea ecografiilor musculoscheletale, pentru părți moi, tiroidă și testicule, precum și în 
realizarea mamografiilor.

Dr. Bogdan Ioan Ștefănescu
medic primar obstetrică-ginecologie
Începând cu luna februarie, medicul ginecolog Bogdan Ioan Ștefănescu s-a alăturat echipei 
MedLife Galați pentru servicii de obstetrică-ginecologie. Absolvent al Facultății de Medicină 
„Gr. T. Popa" din Iași, dr. Ștefănescu este doctor în medicină și are competențe în colposcopie, 
ultrasonografie obstetricală și ginecologică, în chirurgie laparoscopică ginecologică, în 
histeroscopie, precum și în interpretarea dublului test.

Ecograful cu care dr. Bogdan Ioan Ștefănescu monitorizează starea de sănătate a pacientelor 
este un VolusonE6 de ultimă generație.

Dr. Gyalai Korpos Istvan
medic primar medicină internă și cardiologie
De curând, dr. Gyalai Korpos Istvan s-a alăturat echipei MedLife Timișoara, oferind consultații 
de medicină internă și de cardiologie. El este, din anul 2004, medic primar medicină internă și, 
din anul 2010, medic primar cardiologie. De asemenea, medicul Gyalai Korpos este, din 2009, 
doctor în medicină și, din 2001, asistent universitar în cadrul Universității de Medicină și de 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, la disciplina Semiologie medicală. 

BRAȘOV

În februarie, o echipă medicală de la Spitalul 
MedLife Brașov a realizat cu succes o intervenție 
chirurgicală de adrenalectomie laparoscopică, 
la o pacientă în vârstă de 37 de ani. Intervenția, 
o premieră pentru Brașov, s-a desfășurat fără 
complicații, fiind realizată de echipa medicală 
coordonată de dr. Răzvan Petrescu, medic primar 
chirurgie generală. Dr. Petrescu a efectuat de-a lun-
gul carierei 400 de astfel de proceduri chirurgicale. 
Din echipă au mai făcut parte dr. Cristina Eisler, 
medic specialist chirurgie generală, dr. Ciprian 
Cîmpeanu, medic specialist chirurgie generală, și dr. 
Georgiana Manolescu, medic primar ATI.

Pacienta a fost diagnosticată cu o formațiune 
chistică la nivelul glandei suprarenale drepte 
în urma unei ecografii abdominale de rutină, 
confirmată ulterior la computer tomograf. În urma 
evaluării endocrinologice, s-a stabilit diagnosticul 
de chist suprarenalian drept nesecretant.

Intervenția 
chirurgicală, 
care a durat 
aproximativ 90 
de minute, a 
constat în extir-
parea tumorii 
suprarenaliane 
chistice nesecre-
tante, cu dimensiunea de 5 cm. „Patologia tumorală 
suprarenaliană este rară, iar chisturile de acest tip au 
o rată de incidență și mai mică. Deși există contro-
verse legate de atitudinea terapeutică, se conturează 
un consens: tumorile de 5 cm sau mai mari au 
indicație de rezolvare chirurgicală. În aceste cazuri, 
abordarea laparoscopică este de preferat, asigurând 
o rezolvare minim invazivă, eficientă și mai puțin 
dureroasă pentru pacient, care permite recuper-
area mai rapidă a acestuia”, a declarat dr. Răzvan 
Petrescu, medic primar chirurgie generală.

Adrenalectomie laparoscopică la Spitalul MedLife 

O echipă multidisciplinară din cadrul Spita-
lului MedLife Brașov a realizat cu succes o 
operație de nefrectomie laparoscopică dreaptă, 
prin abord anterior transperitoneal cu incizie 
subcostală dreaptă, la un pacient în vârstă de 
54 de ani, cu o formațiune tumorală de 5 cm la 
nivelul rinichiului drept. 

Echipa operatorie a fost formată din: dr. 
Șerban Bancu, medic primar urolog,  dr. Florin 
Gavrilaș, medic primar chirurg, și dr. Georgiana 
Manolescu, medic primar ATI. Evoluția posto-
peratorie a fost favorabilă, pacientul fiind exter-
nat după șase zile de la operație.

Cancerul renal reprezintă cea mai frecventă 
afecțiune oncologică renală. Singura formă de 

tratament curativ din punct de vedere oncologic 
o constituie nefrectomia, cu rezultate bune, la 
cinci ani cu doar 10% risc de recidivă a tumorii.

Nefrectomie laparoscopică dreaptă pe cale anterioară 
transperitoneală
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În cadrul unei sarcini 
planificate, înainte de 
procreare se recomandă 
ca viitoarea mamă să-și 
facă o serie de analize și 
de investigații și, mai cu 
seamă, o evaluare completă 
a sănătății aparatului genital. 
„Se recomandă o consultație 
ginecologică și o ecografie 
transvaginală, precum și 
o serie de analize ce pot 
identifica eventualele infecții 

ale aparatului genital: 
examen bacteriologic 
al secreției vaginale, 
cultură de fungi, 
testul Babeș-

Papanicolau, cu rol 
deosebit în screeningul 
cancerului de col, 

precum și identificarea 
infecțiilor cu Chlamydia, 
Mycoplasma/ureaplasma, 
care pot duce la ruptură  
prematură a membranelor, 
urmată de naștere înainte de 
termen sau chiar de avort. 
De asemenea, este indicată 
inițierea tratamentului cu 
acid folic preconceptual, 
pentru prevenirea unor 
malformații. Acidul folic este 
o formă a vitaminei B9, cu un 
rol extrem de important în 
formarea celulelor, mai ales 
a celor roșii”, spune medicul 
obstetrică-ginecologie Diana 
Enache, de la Maternitatea 
MedLife „Eva” din Brașov.

Dezvoltarea fătului, 
urmărită ecografic
În primele trei luni de sarcină, 
se formează majoritatea 
organelor, iar ulterior, pe 
măsură ce fătul se dezvoltă 
și ia în greutate, organele 
își specializează funcțiile. 
Urmărirea ecografică se face 
ținând cont de aceste ritmuri 
de formare, de creștere 
și de dezvoltare. „Primul 
control ecografic se face 
pentru confirmarea prezenței 
intrauterine a sarcinii și 
pentru determinarea vârstei 
gestaționale. El ar trebui să 
aibă loc la aproximativ două 
săptămâni de la data la care 
trebuia să vină menstruația, 
spune medicul specialist 
obstetrică-ginecologie Priscila 
Balint, de la Maternitatea 
MedLife „Eva” din Brașov.

12-13 săptămâni, a doua 
ecografie
Următoarea ecografie are 
loc la 12-13 săptămâni 
gestaționale, moment în care se 
recomandă și primul screening 
pentru eventuala prezență a 
sindroamelor genetice cele mai 
frecvente și detectabile la ora 
actuală: dublu test sau bitest, 
precum și ultima descoperire 
în domeniu - detectarea 
fragmentelor de ADN fetal din 
sângele matern”, spune medicul 
ginecolog Priscila Balint. 
Tot la 12-13 săptămâni, încep 
să se distingă primele trăsături 
de pe chipul viitorului copil și, 
dacă fătul este într-o poziție 
favorabilă, poate fi aflat sexul 
lui. 

18-22 săptămâni, a treia 
ecografie 
Dacă fătul nu este așezat 
favorabil devoalării sexului, 
viitori părinți vor fi nevoiți să 
mai aștepte până la ecografia 
de la 18-22 săptămâni. De 
altfel, „ecografia recomandată 
între 18 și 22 de săptămâni 
este pentru detectarea 
ecografică a malformațiilor 
fetale care pot fi vizualizate 
în acel moment. Important 
de știut este că există și 
malformații evolutive, 
care pot fi detectate doar 

în ultimul trimestru de 
sarcină. Ulterior, controalele 
ecografice la o sarcină fără 
complicații se recomandă 
la aproximativ patru-șase 
săptămâni, în funcție de 
decizia medicului ginecolog, 
incluzând și reevaluarea 
dezvoltării fetale la 32 de 
săptămâni”, mai spune 
medicul Priscila Balint.

Măsuri și precauții 
în sarcină
Sarcina este o stare fiziologică 
absolut firească pentru o 
femeie sănătoasă, așa că stilul 
de viață nu trebuie ajustat 
decât în sensul de a avea o 
viață cât mai echilibrată. 
Îngrijirea personală și cea 
medicală sunt de bază pe 
durata celor nouă luni. 

Dieta. „În alimentația 
gravidei, e bine să fie prezente 
toate categoriile de alimente. 
Dar cantitățile de mâncare să 
fie potrivite, nu pentru doi, iar 
cu cât crește sarcina, porțiile 
să fie mai mici și mai dese”, 
recomandă medicul Priscila 
Balint.

Exercițiile fizice. „Exercițiile 
fizice sunt bine-venite în 
timpul sarcinii, atât timp cât 
nu există contraindicații din 
punctul de vedere al sarcinii 

DOSARMEDICAL

„În alimentația gravidei, e bine să fie prezente toate 
categoriile de alimente. Dar cantitățile de mâncare 

să fie potrivite, nu pentru doi, iar cu cât crește sarcina, 
porțiile să fie mai mici și mai dese.”

Dr. Priscila Balint, medic specialist obstetrică-
ginecologie, Maternitatea MedLife „Eva” Brașov

Din ziua când femeia află că este gravidă și 
până când ajunge să-și țină copilul în brațe 
și devine mamă se desfășoară un parcurs 

complex, cu multiple prefaceri. Iar pentru ca 
minunata experiență să fie cât mai sigură și fără 
peripeții, medicina modernă își pune la dispoziție 
metodele de investigație și de observare a 
evoluției sarcinii, pas cu pas.

VREI SĂ 
DEVII MAMĂ? 
Iată ce e bine să știi!
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sau alte afecțiuni materne 
(probleme cardiace, pulmonare 
etc.). Gravidele cu o sarcină 
fără complicații pot lucra 
chiar și până la declanșarea 
travaliului, dar cu odihnă 
periodică”, spune medicul 
Priscila Balint.

Medicamentele și dentistul. 

de asemenea, să se sfătuiască 
cu medicul ginecolog”, spune 
medicul Priscila Balint.

Călătoriile cu avionul. „Cel 
mai important risc legat de 
călătoriile cu avionul sunt bolile 
infecto-contagioase care pot fi 
contractate în cursul zborurilor 
internaționale. Dar, atât timp 
cât nu are contraindicații din 
partea medicului ginecolog 
care urmărește sarcina, gravida 
poate călători în siguranță 
până la 36 de săptămâni, cu 
recomandarea de mișcare 
periodică a picioarelor și de 
plimbare o dată pe oră. Totuși, 
este de preferat ca ultimul 
zbor să aibă loc în jur de 32 
de săptămâni”, spune medicul 
Priscila Balint.

Fumatul. „În timpul sarcinii, 
fumatul este nociv pentru 
dezvoltarea copilului, mai 
ales prin efectul pe care îl 
are asupra placentei (organul 
principal de schimb al unor 
substanțe nutritive și sânge 
oxigenat de la mamă către făt). 
Aceasta poate suferi modificări, 
prin alterarea zonelor de 
schimb, „îmbătrânirea” sa 
prematură, ducând la restricția 
de creștere a copilului și/ sau la 
suferință cronică fetală”, spune 
medicul Priscila Balint.

Activitatea sexuală. „Dacă 
apar probleme pe parcursul 
sarcinii – sângerări active de la 
nivelul colului uterin, riscuri 
de avort sau naștere prematură 
prin apariția contracțiilor 

uterine și modificarea colului 
uterin (scurtarea lui) – 
pacientei i se va recomanda 
un repaus sexual”, mai spune 
medicul ginecolog.

De ce este bine să faci 
„Școala părinților”
Dincolo de aspectele care 
țin de instinct matern sau 
patern, pentru a face față cu 
brio provocării de a fi părinte 
pentru prima oară este nevoie 
să învățăm organizat despre 
cum să îngrijim nou-născutul 
și despre cum să-l ajutăm să se 
dezvolte și să crească. „Școala 
părinților are un rol deosebit în 
pregătirea prenatală a părinților, 
aducând informații valoroase 
despre anatomia și fiziologia 
sarcinii, despre importanța 
consultației prenatale, despre 
semne de alarmă în sarcină, 
alimente permise/interzise, 
igiena sarcinii, rolul exercițiilor 
Kegel, mișcarea în sarcină, 
precum și despre exercițiile 
fizice utile. 

De asemenea, personalul 
medical care participă la 
aceste cursuri învață viitoarea 
mămică despre respirația în 
sarcină și travaliu, despre planul 
de naștere, despre anestezia 
epidurală/rahianestezie, rolul 
epiziotomiei, despre expulzie 
și naștere, despre cezariană, 
despre celulele stem, despre 
lăuzia fiziologică și despre 
beneficiile și eficiența alăptării”, 
spune medicul obstetrică-
ginecologie Diana Enache, de la 
Maternitatea MedLife „Eva” din 
Brașov.

A.N.

„Pe tot parcursul sarcinii și, 
în special, în primele trei luni, 
viitoarea mămică să ceară 
sfatul medicului ginecolog 
înainte de administrarea 
oricăror medicamente. 
Tratamentele dentare nu 
sunt contraindicate, dar dacă 
medicul dentist recomandă 
tratament ambulator e bine, 

DOSARMEDICAL

Simptome care 
trebuie să alerteze

„Important de știut că există și malformații evolutive 
care pot fi detectate doar în ultimul trimestru de 

sarcină.”

Dr. Diana Enache, medic obstetrică-ginecologie, 
Maternitatea MedLife „Eva” Brașov

Orice simptom care apare 
pe durata sarcinii – precum 
durerea, sângerările vaginale 
sau pierderile de lichid amniotic 
– trebuie luat ca un semnal 
de alarmă și gravida trebuie 
să ajungă cât mai repede să 
o vadă un medic. „În primele 
luni, simptomele de alertă 
sunt reprezentate de dureri 
abdominale, de sângerare pe 
cale vaginală, de vărsături 
multiple sau de orice altă cauză 
deosebită  nelegată neapărat 
de sarcină. Când sarcina este 
mai avansată, se pot adăuga 
contracțiile uterine, sângera-
rea sau scurgerea de lichid 
amniotic pe cale vaginală, 
chiar dacă nu este însoțită de 
contracții uterine, tensiunea 
arterială peste 140/90 mmHg 
sau perceperea cu o frecvență 
scăzută a mișcărilor fetale”, 
explică medicul ginecolog 
Priscila Balint. 

De asemenea, „dacă apar 
contracții multiple înainte de 
37 de săptămâni – mai mult 
de opt contracții într-o oră – 
poate fi vorba despre o naștere 
prematură și gravida trebuie 
dusă de urgență la spital”, 
spune medicul ginecolog 
Diana Enache.

Când bebe se lasă așteptat
Dacă sarcina a depășit termenul și nu 
apar semne de declanșare a travaliului, 
gravida trebuie monitorizată printr-o serie 
de investigații, zilnic sau o dată la două 
zile. „La data presupusă a nașterii, medicul 
evaluează starea colului (prin examen vagi-
nal) și vitalitatea bebelușului. Apoi măsoară 
numărul de bătăi ale inimii bebelușului și se 
verifică lichidul amniotic prin ecografie (care 
nu trebuie să fi scăzut). Se indică, de aseme-
nea, un test non-stres (cardiotocografie), 
care permite evaluarea „stării de bine” a 
bebelușului, prin înregistrarea bătăilor ini-
mii, a mișcărilor active și eventuala apariție 
a contracțiilor uterine”, spune medicul Diana 
Enache.

1716 martie 2016



REPORTAJ

Psihiatria și psihoterapia sunt două 
domenii care abundă în mituri și în 
tabuuri. Există multe prejudecăți 

despre mersul la psiholog sau/și la psihiatru, 
precum și despre persoanele care au nevoie 
și care apelează la astfel de servicii. Există și 
destule idei greșite despre ceea ce înseamnă 
psihiatria în mediu privat. Vizita la Centrul 
MindCare și discuțiile cu o parte dintre 
specialiștii de aici au spulberat măcar câteva 
dintre aceste preconcepții. 

Chiar de la intrarea în 
Departamentul pentru Adulți 
al Centrului de Psihiatrie și de 
Psihoterapie MindCare, am 
descoperit o atmosferă caldă și 
intimă, un loc unde primează 
interesul pentru a oferi cât 
mai mult confort pacienților. 
În câteva minute, cât mi-am 
îngăduit să observ cum decurg 
lucrurile la Recepție, am aflat 
că dacă aș fi venit în calitate de 
pacientă, ar fi trebuit să comple-
tez cu datele mele personale 

un formular de consimțământ 
informat. Însă, în ideea res-
pectării confidențialității și 
intimității persoanelor care vin 
aici pentru psihoterapie, datele 
trecute în formular nu trebuie 
să coincidă cu cele din cartea 
de identitate, dacă persoana nu 
dorește. 

Punându-mă în pielea unei 
persoane care ar veni pentru 
psihoterapie, recunosc, asta mi-ar 
fi dat un sentiment de siguranță. 

Atmosferă prietenoasă și 
elegantă
La Departamentul pentru 
adulți, sunt oferite servicii 
de psihiatrie, de consiliere 
psihologică, de psihoterapie 
individuală (pentru adulți sau 
pentru adolescenți — începând 
cu vârsta de 14 ani) și de 
psihoterapie de cuplu.

În orele următoare, am 
avut ocazia să vizitez 
cabinetele unde specialiștii 
de la MindCare au întâlnirile, 
ședințele cu pacienții lor. Cum 
nu mai ajunsesem vreodată 
într-un asemenea cabinet, 
imaginea mea mentală despre 
cum ar trebui să fie un astfel 
de loc împrumutase mult 
din imaginea cabinetelor 
psihiatrilor și psihoterapeuților 
din filmele americane. Ei, 
bine, am avut plăcuta surpriză 
să descopăr cabinete la fel de 
cochete și de primitoare, care 
aveau ceva din atmosfera unei 
sufragerii dintr-o casă așezată. 

Dr. Vlad Stroescu, unul dintre 
medicii psihiatri ai Centrului, 
explică de ce au nevoie 
persoanele care vin aici de o 
astfel de atmosferă: „Trebuie să 
fie un loc altfel decât cele din 
viața de zi cu zi, în care să te 
simți chiar mai protejat decât 
în alte locuri. Întotdeauna, 
când zici că te duci la o clinică 
psihiatrică te sperii. Aici 
găsești un context favorabil, 
pentru că este un loc prietenos, 
cu o atmosferă relaxată. La 
MindCare, niciun pacient 
n-o să se simtă vreodată ca 
pe bandă rulantă – cum, din 
păcate, se întâmplă în spitalele 
de stat – , aici avem timpul 
necesar pacienților cu situații 
complicate și complexe de 
viață”. 

1.000 — 1.500 de pacienți 
adulți, lunar
În România, mersul la psihiatru 
și/sau la psiholog rămâne o 
chestiune greu digerabilă pentru 

multă lume, chiar dacă ceața 
prejudecăților care persistă în 
această privință s-a mai risipit 
față de anii trecuți.

Chiar și așa, condițiile și echipa 
de specialiști pe care le oferă 
MindCare conving lunar 1.000 
— 1.500 de adulți să vină pentru 
tratament și psihoterapie, 
potrivit directorului medical 
al Centrului, Gabriel Diaconu, 
medic specialist psihiatru.

Și prin condiții nu se înțelege 
doar atmosfera prietenoasă 
și profesională din cabinetele 
unde specialiștii interacționează 
cu pacienții, ci și faptul că, la 
MindCare, un pacient găsește 
cam tot ceea ce are nevoie cu un 
efort minim și fără a pierde timp 
pe drumuri. Despre filozofia 
după care a fost organizat acest 
centru, directorul medical 
spune: „Eu văd Centrul 
MindCare ca pe un fel de lego 
uriaș, în care poți construi 
pentru că ai piesele aproape una 

de cealaltă. Specialiștii de aici 
colaborează între ei și sunt ușor 
de găsit de pacienți. Plecăm de 
la dezideratul de a-i face bine pe 
oamenii care vin la noi. Iar când 
vrei să-i faci bine, nu poți să nu 
vezi că nu au doar problemele 
de care te ocupi tu, ci că, uneori, 
au probleme care merg de jur-
împrejur în alte patologii. De 
aceea vreau să funcționăm din 
ce în ce mai mult interactiv. Mai 
exact, acolo unde e nevoie de o 
abordare transdisciplinară, de 
la intrarea până la ieșirea din 
MindCare pacienții să poată 
beneficia de o paletă completă 
de servicii”.

Psihiatria și psihoterapia, 
mână în mână
Așadar, un lucru care dă 
plusvaloare actului terapeutic 
din Centrul MindCare este 
colaborarea interdisciplinară 
dintre psihiatru, psihoterapeut 
și, eventual, alți specialiști 
(nutriționist, endocrinolog, 
logoped). Colaborarea dintre 

MindCare
centrul unde poveștile de 
viață își îndreaptă cursul
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medicul psihiatru și psihologul 
psihoterapeut este cea mai 
frecventă, fiind dificil de tras o 
concluzie în privința priorității 
importanței uneia față de cealaltă 
în terapie. „Ideea că psihoterapia 
este pentru cazurile ușoare și 
tratamentul medicamentos 
este pentru cazurile grele este 
o prejudecată. Psihoterapia 
poate să ajute enorm în cazuri 
foarte încurcate, în care noi, cu 
tratamentele noastre, nu mai 
facem față, și viceversa”, spune 
medicul specialist psihiatru 
Vlad Stroescu. Psihoterapeutul 
Ina Baranga întărește ideea 
exprimată de dr. Stroescu: 
„Studiile spun că eficiența cea 

mai mare rezultă din combinația 
tratamentului farmacologic cu 
psihoterapie. O persoană se 
poate simți mai bine în urma 
unui tratament medicamentos, 
dar, odată ce se termină, 
problemele sunt aceleași. De 
aceea, trebuie să facă altceva și să 
gândească diferit”.

Terapia cognitiv-
comportamentală este una dintre 
specializările psihoterapeutului 
Ina Baranga, așa că ea explică 
felul cum funcționează această 
terapie în cazul unei probleme 
psihice: „Oamenii, în general, au 
un mod distorsionat de a procesa 
informațiile și, astfel, pot avea 
așteptări nerealiste. Prin terapia 
cognitiv-comportamentală, 
încercăm să-i facem să renunțe 

la convingerile rigide, să devină 
flexibili și să aibă o viziune mai 
realistă. Nu neapărat pozitivă sau 
ideală, ci realistă”.

Psihanaliza, o terapie pe 
termen lung
Psihoterapia psihanalitică este 
un alt tip de terapie practicată 
în cadrul MindCare și care 
poate acționa complementar 
tratamentului psihiatric. 
Psihoterapeutul de orientare 
psihanalitică Andreea Chițu 
explică felul cum acționează 
tipul de terapie pe care îl practică 
la MindCare: „Psihoterapia 
psihanalitică are în spate un 
anume fel de a aprecia și de a 

analiza funcționarea psihică la 
nivel inconștient, conștient și 
preconștient. Este o funcționare 
în care inconștientul are un rol 
foarte important. De asemenea, 
pe linii de dezvoltare emoțională 
și sexuală, există un anumit tip 
de a vedea trauma, un anumit 
mod de geneză a anumitor 
simptomatologii psihice și 
fizice. Mulți separă psihicul de 
corp, deși durerea psihică este 
îngemănată cu durerea fizică. 
De altfel, lucrez și în zona asta 
de psiho-somatică: dureri de 
cap, nod în gât, astm. Dar nu 
se ajunge ușor la cauza acestor 
probleme. Cei care vin pentru 
astfel de probleme au epuizat de 

mult resursele medicale: analize, 
CT-uri. Ei vin la psiholog ca la 
ultima încercare”.

Dacă psihoterapia cognitiv-
comportamentală poate 
da rezultate și după câteva 
ședințe, în schimb, psihoterapia 
psihanalitică este o terapie de 
durată, explică Andreea Chițu: 
„Dacă un psihoterapeut cognitiv-
comportamentalist poate spune: 
<<Păi, o să te simți mai bine, o 
să poți să zbori cu avionul după 
x ședințe>>, dacă persoana 
are frică de avion, de exemplu, 
un psihoterapeut psihanalist 
nu poate da un termen clar. 
Dar psihoterapia psihanalitică 
merge la cauză, nu rămâne 
doar la simptom, și la expresia 
și la forma lui de manifestare. 

În schimb, necesită mai multă 
răbdare și mai mult timp. 
Necesită un demers introspectiv 
mai amplu”.

Psihoterapeutul ghidează, 
nu decide
Multe dintre persoanele care 
se adresează unui psiholog 
speră că acesta le va oferi și o 
rezolvare pentru problemele 
lor. Psihologul clinician și 
psihoterapeutul psihanalist 
Sanda Lepoiev spune că s-a 
întâlnit cu astfel de situații în cei 
38 de ani de când profesează: 
„Le spun că sunt un însoțitor 
de bord, că nu eu pilotez. E un 
travaliu pe care omul trebuie 
să și-l facă personal. Eu pot fi 
un ghid în încercarea de a alege 
soluția cea mai bună. Cei care 
vor o soluție și atât nu sunt 
potriviți pentru psihoterapie. 
Oamenii trebuie să înțeleagă că 
nicio soluție pe care ți-o dă altul 
nu e neapărat cea bună pentru 
tine. N-ar mai fi nicio diferență 
față de sfaturile date de o vecină 
sau de cunoscuți”.

De altfel, psihologul Sanda 
Lepoiev spune că măcar datorită 
respectului pe care îl datorează 
persoanei care vine la cabinet, 
psihoterapeutul trebuie să se 
abțină de la a da sfaturi.
 

Ana-Maria Niță

„E mult tabu la noi despre 
mersul la psihiatru sau la 
psiholog. Oamenii care 

aleg să vorbească despre 
problemele de acest fel 

ajung să-și dea seama că în 
jur e plin de cunoscuți care 

trec prin aceleași situații.“

Dr. Vlad Stroescu, medic 
specialist psihiatru

„Practica de psihiatrie privată 
s-a schimbat foarte mult. Nu 
cred că greșesc dacă spun că 
psihiatrii din practica privată 

duc greul meseriei.“

Dr. Gabriel Diaconu, director 
medical, Centrul MindCare

„Terapia cognitiv-
comportamentală se 

adresează mai ales 
tulburărilor anxioase și 
tulburării depresive, dar 

poate fi folosită și pentru 

dezvoltarea personală.“ 

Ina Baranga, psihoterapeut 
cognitiv-comportamental 

„Singura regulă pe care o 
prezinți pacientului este ca, 
atunci când vine la ședință, 
să povestească cât se poate 

de liber tot ce-i trece prin 
minte atunci, oricât de 

penibil i s-ar părea.“

Andreea Chițu, 
psihoterapeut psihanalist

„Oamenii trebuie să 
înțeleagă că nicio soluție 
pe care ți-o dă altul nu e 

neapărat cea bună pentru 
tine.”

Sanda Lepoiev, psiholog 
clinician și psihoterapeut 

psihanalist
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„Îmi fac profesia din hobby și nicio clipă n-am 
avut senzația că muncesc”

Medicul Noela Elena Ionescu este 
pasionată de tot ceea ce înseamnă 
frumos ce poate fi încadrat într-o 

artă: pictează, face modelaj, este autor 
publicat de poezie și adoră să danseze tango 
argentinian, după cum ne-a mărturisit. Iar, 
din fericire pentru pacienții ei, înclinațiile sale 
artistice se armonizează perfect cu rigoarea 
și cu seriozitatea esențiale pentru un medic 
chirurg plastician și estetician. De data 
aceasta, pentru că am vizitat-o la DermaLife, 
am stat de vorbă despre menținerea 
frumuseții prin amânarea îmbătrânirii 
chipului.

INTERVIU

Spuneți-ne, vă rog, câte 
ceva despre parcursul 
dumneavoastră 
profesional.
Sunt medic primar chirurgie 
plastică și microchirurgie recon-
structivă, doctor în științe me-
dicale, fellow (n.r. - bursier) al 
Academiei Europene de Chirur-
gie Estetică (Cambridge, Marea 
Britanie) și cercetător științific 
în cadrul Cedars-Sinai Medical 
Center, Los Angeles (SUA). Am 
absolvit Facultatea de Medicină 
la Iași, la Universitatea „Grigore 
T. Popa“, după care a urmat o 
perioadă frumoasă în care am 
lucrat ca preparator universitar 
la Universitatea „Ovidius“ din 
Constanța. 

Plecarea mea în Marea Britanie, 
la Cambridge Private Hospital, 
a fost o oportunitate extraordi-
nară de a urma un fellowship 
program (n.r. – bursă de lucru) 
alături de domnul profesor 

Anthony Erian, care la vremea 
aceea era președintele Acade-
miei Europene de Chirurgie 
Estetică.

Rezidențiatul din România s-a 
desfășurat la București, în cadrul 
Spitalului de Chirurgie plastică, 
reparatorie și arsuri „Steaua”, pe 
disciplina Chirurgie plastică și 

Microchirurgie reconstructivă. 
El a fost finalizat prin examenul 
de specialitate, după care mi-am 
susținut doctoratul în științe 
medicale, cu o temă legată de 
limfedemul cronic, o problemă 
dificilă a chirurgiei plastice. 
Ulterior, am publicat și o mono-
grafie referitoare la limfedemul 
cronic, fiind una dintre puținele 

lucrări de profil scrise în lume 
pe această temă. În perioada 
cât am lucrat la Spitalul Clinic 
de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” 
din București, mi-am susţinut 
și examenul de primariat. La 34 
de ani aveam deja toate aceste 
examene susţinute și... o imensă 
nevoie de a continua să învăţ! 
Astfel, am avut oportunitatea de 
a lucra în Statele Unite ale Ame-
ricii, la Cedars Sinai Medical 
Center, în Los Angeles, într-un 
centru de cercetare multidisci-
plinară, cu renume mondial.
Pot spune că revenirea mea în 
țară s-a concretizat printr-o 
îmbunătățire a tratamentelor 
și intervențiilor chirurgicale 
efectuate pacienților mei. 

Ce tip de consultații oferiți 
în cadrul Centrului Der-
maLife?
În cadrul DermaLife, trata-
mentele care se fac vizează mai 
ales aspectul estetic: tratamente 
asupra feței – indiferent că este 
vorba de o față cu riduri, cu pro-
bleme de deshidratare, cu pete 
pigmentate, cu cicatrice după 
acnee – și, de asemenea, trata-
mente de remodelare corporală, 
la care eu stabilesc indicațiile 
potrivite pacientelor. În ceea ce 
privește tratamentele faciale, 
există tratamente antiaging pe 
care le-am studiat în Statele Unite 
ale Americii și pe care le-am 
implementat aici, cum ar fi trata-
mentul cu celule stem de origine 
vegetală, care este un tratament 
foarte bun și eficace. De aseme-
nea, un alt tratament foarte bun 
este Lumafirm, de luminozitate 
și de fermitate a tenului, care se 
realizează cu produse estetice, 

„Între 23 și 27 de ani, pielea îşi diminuează 
capacitatea de sinteză. Practic, nu mai sintetizează în 

acelaşi ritm şi la aceeaşi calitate ceea ce are nevoie.”

Interviu cu dr. Noela Elena Ionescu, medic primar chirurgie 
plastică și microchirurgie reconstructivă
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profesionale, ce nu conțin para-
beni, alcool, formol, coloranți, 
parfum. Sunt, deci, niște produse 
bio, ecologice, cu tropism bun 
pe pielea umană și cu rezultate 
minunate. Este ceea ce folosesc și 
eu pe tenul meu.

Aceste două tipuri de 
tratamente mai deosebite 
despre care ne-ați povestit 
se fac doar în DermaLife, 
se mai realizează și în alte 
centre private?
La ora actuală, aceste procedee, 
pentru că sunt folosite de vede-
tele de la Hollywood – cum ar fi 
Sharon Stone, Khloe Kardashian, 
Angelina Jolie, Brad Pitt, Liv 
Tyler – au fost implementate și în 
alte clinici de profil. Însă eu reali-
zez programe individualizate care 
combină procedeele amintite cu 
operaţii (tehnici chirurgicale pe 
care le-am aprofundat în străină-
tate) și cu injectări: fie de acid hi-
aluronic la nivelul ridurilor, fie de 
toxină botulinică pentru ridurile 
de mișcare, hiperkinetice, care 
apar în etajul superior al feței. 
Este vorba de ridurile frunții, de 
ridurile dintre sprâncene sau de 
cele de la coada ochiului, numite 
riduri „laba gâștei”. De asemenea, 
realizez programe personaliza-
te mai complexe, combinând 
tehnicile amintite cu tehnici de 
îmbunătățire a calității pielii 
prin tratamente estetice. Plus că 
știu să personalizez tratamentele 
pe care pacientele sau pacienții 
trebuie să le urmeze la domiciliu 
în vederea menţinerii rezultatului 
o cât mai lungă perioadă. Adică: 
fac o evaluare a tipului de ten 
în ceea ce privește hidratarea, 
elasticitatea, tonusul, granulația; 
stabilesc tipul de ten după niște 

criterii specifice, după care, în 
funcție de tipul de ten și de cum 
arată fața, stabilesc care vor fi 
tratamentele de urmat. Pacienta 
sau pacientul își poate achiziționa 
acele produse, iar asta înseamnă 
că rezultatul pe care eu îl obțin în 
cabinet va fi de mai lungă durată. 
Practic, eu consider că dacă folo-
sești produsele potrivite, reușești 
și să previi semnele îmbătrânirii 
pielii, să amâni momentul când 
fața se schimbă. 

Pentru beneficii maxime, 
care este vârsta la care ar 
fi bine să se adreseze o 
persoană unui specialist 
antiaging?
Pentru beneficii maxime, ideal ar 
fi să înceapă între 23 și 27 de ani. 
Dacă se prezintă la consultație, 
eu pot să fac evaluarea tipului 
de ten și pot să indic ce produse 
să folosească acasă. Recomand 
produse pentru demachierea 
și tonifierea tenului, deoarece 
majoritatea doamnelor și dom-
nișoarelor se demachiază. De 
pildă, este important ca tonicul 
să nu conțină alcool, pentru că 
alcoolul deshidratează tenul. 
Deshidratarea înseamnă uscare, 
iar uscarea înseamnă ridare. Or, 
ridarea înseamnă îmbătrânire 
precoce. Câți dintre specialiști 
își învață pacienții să fie atenți la 
pH-ul produsului, în așa fel încât 
aciditatea să fie cât mai apropi-
ată de aciditatea pielii normale? 
Prin alegerea unui demachiant 
cu pH greșit, se distruge tenul. 
De asemenea, eu învăț pacien-
tele care sunt mișcările corecte 
de demachiere, pentru că și 
gesturile din timpul demachierii 
sunt esențiale pentru prevenirea 
apariției ridurilor.

procedură sau de un trata-
ment facial?
Depinde de tipul de ten: dacă 
este un ten cu foarte multe 
probleme, inițial face o ședință 
pe săptămană, cu un total de 5-6 
ședinţe. Apoi revine la reevaluare 
la 6 luni.

Dacă este un ten fără prea 
multe probleme, este suficientă 
o singură ședință, după care îi 

De ce între 23 și 27 de ani, 
ce se întâmplă atunci?
Între 23 și 27 de ani, pielea pierde 
treptat capacicatea normală de 
sinteză a ceea ce are nevoie, devi-
ne mai „leneșă”. De aceea trebuie 
să beneficieze de aport extern. 
Sunt unele linii de produse 
profesionale care reînvață pielea 
să sintetizeze ceea ce îi trebuie. 
Astfel, prin „mimetism”, pielea 
ajunge să sintetizeze ceea ce pro-
ducea înainte de 23-27 de ani.
O recomandare importantă pe 
care o fac pacientelor atunci când 
prescriu un tratament ce trebuie 
urmat acasă: la fiecare șase luni, 
produsele trebuie schimbate, 
pentru că, altfel, pielea se obișnu-
iește și nu mai reacționează la fel.
Dacă la fiecare șase luni schimbi 
produsele, pielea va reacționa 
bine. 

Ce mai putem aplica pe 
piele, în afară de cremă, 
pentru efecte antiaging?
După vârsta de 40 de ani, pot fi 
aplicate, împreună cu cremele, 
serurile, care sunt produse foarte 
concentrate, cu efecte antiaging 
remarcabile. Sunt foarte bune, 
cu condiția să fie bine alese 
în cadrul unei consultații. Eu 
recomand ca înaintea aplicării 
acasă a unui astfel de ser, să facă 
cel puțin un tratament cu celule 
stem extrase din tătăneasă și din 
arbore de argan. Aceste celule 
stem sunt liofilizate (n.r. – sunt 
în stare de conservare), iar serul 
respectiv se prepară în momentul 
în care sosește pacienta, care va 
beneficia pe loc de aportul său.

La cât timp ar trebui să 
revină la cabinet persoa-
na care a beneficiat de o 

dau tratament pentru acasă. Eu 
sunt de principiul „less is more”, 
adică mai puțin înseamnă mai 
mult: învăț pacienta/pacientul 
ce să facă acasă, să vină rar sau 
de câte ori este absolută nevoie 
să facă tratamentele de la clinică 
și să-și schimbe modul de viață, 
alimentația. 

Și stilul de viață este foarte 
important, pentru că totul este 

interconectat. Tinerețea trebu-
ie păstrată și din interior. Plus 
gestionarea stresului – care, 
altfel, duce la îmbătrânire – prin 
cultivarea unui hobby și prin re-
setarea minții. Eu pot recomanda 
cum să corelăm toate mijloacele 
acestea în funcție de fiecare 
persoană.

Deci, oferiți consultații cu 
abordare complexă.
Se numește medicină transla-
țională: luăm ce este potrivit 
din mai multe domenii și le 
combinăm personalizat, încât să 
se schimbe ceva în bine pentru 
omul acela.
Cred că asta nu are de-a face 
numai cu frumusețea și tinerețea 
tenului, ci și cu viața, în ansam-
blul ei.

Cum ați ajuns să alegeți 
un domeniu ce vizează 
esteticul?
Fascinația mea a avut legătură 
cu domeniul artelor pe care eu le 
practic, cu pictura și cu mode-
lajul. 
Mi-am dorit să fac asta ca să-i 
ajut pe oameni: să încerc să le 
îmbunătățesc trăsăturile și viața. 
De asemenea, mi-am dorit să-i 
ajut să-și redobândească, pe cât 
posibil, funcționalitatea și aspec-
tul estetic după un traumatism 
grav. Așa că singura disciplină 
care mi se potrivea era chirur-
gia plastică și estetică. Îmi fac 
profesia din hobby, din pasiune și 
nicio secundă n-am avut senzația 
că muncesc. 

Interviu de Ana-Maria Niță

„La fiecare șase luni, produsele trebuie schimbate, 
pentru că altfel pielea se obișnuiește și nu mai 

reacționează la fel.”

INTERVIU

 >> Schimbă produsele de îng
riji

re
 la

 fi e
ca

re 
șa

se luni >>
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Primul criteriu de care se ține 
cont atunci când se alege mo-
dalitatea de naștere, așa cum este 
și firesc, este ca mama și copilul 
să fie în afara oricărui pericol. 
Apoi, desigur, sunt cumpănite 
și beneficiile pentru cei doi 
protagoniști. 

Naștere naturală
După cum îi spune și numele, 
este de așteptat ca nașterea 
pe cale vaginală să decurgă 
natural, fără intervenții majore 
din partea medicului. Dacă 
viitoarea mamă are o stare 
de sănătate care îi permite 
susținerea travaliului și dacă are 
o structură a oaselor bazinului 
suficient de dezvoltată pentru a 
permite expulzia fătului, dacă 
fătul este așezat corect, dacă 

nu există probleme cauzate de 
poziționarea cordonului ombili-
cal (patologie de cordon ombili-
cal) sau a placentei (patologia 
inserției placentare), există, teo-
retic, cam toate condițiile pentru 
a fi aleasă nașterea naturală.

Beneficii:
Pentru mamă -recuperare mai 
rapidă și spitalizare de mai 
scurtă durată; durere postpar-
tum mai redusă decât după 
cezariană; 
• scade riscul de hemoragie, de 
tromboembolism și de afectare a 
organelor interne; 
• mama are capacitatea de a 
alăpta imediat; femeia care a 
născut natural se simte mai 
împlinită și mai puternică în 
urma experienței avute.

Pentru copil - prin traversarea 
canalului nașterii, nou-născutul 
beneficiază de o primă imu-
nizare și astfel este mai puțin 
vulnerabil în privința riscului 
de a dezvolta alergii și probleme 
respiratorii precum astmul; 
• copiii născuți natural sunt, de 
obicei, mai viguroși, obținând 
un scor Apgar mai bun.

Posibile dezavantaje: 
• efortul fizic și emoțional din 
timpul travaliului și expulziei 
poate fi considerabil, extenuant în 
multe dintre cazuri; 
• durerile facerii, dacă nașterea 
nu este pregătită prin exerciții 
speciale și dacă nu se face 
epidurală; 
• dacă nu se produce dilatare 
suficientă, poate fi nevoie de 
incizie în acest scop.

Nașterea naturală în apă
Există o serie de centre – 
printre care și Maternitatea 
MedLife „Eva” din Brașov  – 
unde viitoarele mame pot opta 
pentru cea mai blândă naștere 
naturală • nașterea în apă. Dacă 
se dorește o naștere în mediu 

acvatic, în primul rând trebuie 
ca sarcina și viitoarea mamă să 
întrunească condițiile necesare 
unei nașteri vaginale și să se 
obțină de la medicul curant o 
aprobare în acest sens. 

Derularea travaliului în mediul 
acvatic presupune existența 
unui personal instruit și cu 
experiență în această practică 
medicală, precum și bazine 
adecvate și autorizate în acest 
sens, cu folie interioară de unică 
folosință. Apoi, viitoarea mamă 
va fi consiliată și instruită în 
privința felului cum va decurge 
nașterea în apă.

Beneficii:
Pentru mamă și copil:
• imersia pe parcursul 
travaliului în mediul acvatic 
stimulează relaxarea fizico-
psihică a gravidei și ajută la 
gestionarea mai facilă a dure-
rilor de naștere;
• expulzia fătului în mediul ac-
vatic este mai delicată decât cea 
în mediul aerian; există și posi-
bilitatea derulării experienței 
skin-to-skin și a orei magice, 

în cadrul cărora nou-născutul 
este adus imediat după naștere 
la sânul mamei, cu beneficii 
majore pentru sănătatea lui 
fizică și emoțională: coloniza-
rea cu bacterii de pe pielea 
mamei, importantă pentru 
crearea imunității de la nivelul 
pielii; căldura corpului mamei 
ajută la reglarea temperaturii 
corpului copilului, conexiunea 
multisenzorială cu mama îi 
conferă copilului un neprețuit 
sentiment de siguranță. 

Posibile dezavantaje: 
singurul dezavantaj este acela 
că, în țară, nu există posibili-
tatea nașterii în apă decât în 
câteva centre medicale private.

Nașterea prin cezariană
Operația de cezariană este o altă 
modalitate de a aduce pe  lume 
un copil în câteva situații spe-
ciale: când viitoarea mamă are 
probleme de sănătate care nu-i 
permit efortul travaliului, dacă 
are peste 35 de ani și este la 
prima naștere sau dacă fătul este 
prea mare față de capacitatea 
oaselor bazinului gravidei.

Beneficii:
Pentru mamă și copil: 
• oferă siguranță sau, chiar, 
poate fi salvatoare în condițiile 
unei sarcini dificile, care 
necesită monitorizare atentă.

Dezavantaje nete:
• pentru mamă - recuperare 
prelungită, cu dificultate la de-
plasare în primele zile și durere, 
ca după orice operație cu incizie 
clasică; risc de decompensare a 
unor afecțiuni cardiovasculare; 
asociere cu un risc crescut de 
depresie postpartum.
• pentru copil - copilul ratează o 
parte dintre beneficiile asociate 
nașterii pe cale naturală. 

În sistemul MedLife, în cele trei 
spitale și, respectiv, maternități – 
Life Memorial Hospital, Grivița, 
(București), Spitalul MedLife-
Genesys din Arad și Maternitatea 
Eva din Brașov, datorită profe-
sionalismului echipelor medicale, 
au fost aduși pe lume până acum, 
în deplină siguranță și confort, 
peste 17.000 de bebeluși.

A.N.

Naturală, prin cezariană 
sau naturală în apă?

Nașterea este un eveniment special în viața 
unei femei. Și, chiar dacă este un fenomen 
fiziologic, care nu creează, de obicei, 

probleme deosebite unei femei sănătoase, este bine 
să fie planificat cu grijă, în așa fel încât să decurgă 
în siguranță. Iar pentru asta, fiecare viitoare mamă 
are dreptul să fie informată corect, pentru a alege în 
cunoștință de cauză.

UTILE

Articol realizat cu sprijinul 
dr. Lorena Turculeț, medic 

primar obstetrică-ginecologie, 
coordonatoarea Centrului 

pentru Diagnosticul și 
Managementul Sarcinilor cu 

risc crescut din cadrul MedLife 
Grivița, și al dr. Ionel Aurel, 

medic primar obstetrică-
ginecologie, de la Maternitatea 

MedLife „Eva”.
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Mariana
Am fost operată laparoscopic acum 
patru ani, de endometrioză stadiul 
3/4. Toate leziunile din cavitatea 
abdominală au fost extirpate, însa mi 
s-a spus că vor reveni în timp. Acum, 
după patru ani, am aceleași simptome 
– crampe, balonare, sângerare 
puternică. Ce se poate face pentru a 
opri evoluția endometriozei? Trebuie 
să evit anumite produse alimentare 
bogate în estrogen? Există tratament 
medicamentos? Din păcate, nu am 
putut rămâne însărcinată nici după 
două tratamente in vitro făcute după 
operație.

Răspunde dr. Radu 
Dragomir, medic specialist 
ginecologie la Hyperclinica 
MedLife Titan:

Opțiunea tratamentului medical 
încetinește evoluția endometriozei, 
tratamentul chirurgical fiind indicat doar 
pacientelor cu forme medii și severe de 
boală. Însă, după îndepărtarea tuturor 
leziunilor, rămân leziuni microscopice 
care pot determina apariția endometriozei 
recurente. Endometrioza recurentă 
beneficiază de același tratament ca și cea 
primară. Tratamentul medical constă în 
terapia cu progestative, contraceptive 
orale combinate, agonisti de GnRh, 

efectele depinzând de localizarea și de 
tipul leziunilor endometriozice.

Am un bebeluș de opt luni și trei 
săptămâni, care este foarte agitat, 
plângăcios și mârâit ziua, iar noaptea 
nu adoarme/doarme decât cu sânul 
în gur[. Se trezește din somn urlând 
efectiv și, deși îl luăm în brațe/
plimbăm/legănăm/vorbim cu el, nu 
se oprește decât după minute bune 
de urlete/plâns foarte tare. Ziua, din 
când în când, își dă cu palma în cap și 
se trage de păr. Poate fi vorba despre 
ceva neurologic?
Dacă a căzut din pat, de la 50 cm, 
parțial pe covor și parțial pe parchet, 
trebuie să-i facem ecografie?

Răspunde dr. Oana Tabacu, 
medic specialist neurologie 
pediatrică în Hyperclinicile 
MedLife:

Traumatismul prin cădere de la o înălțime 
de 50 cm necesită evaluare neurologică și 
ecografie transfontanelară (dacă mai este 
fontanela deschisă) și ecografie de părți 
moi (dacă există hematom epicranian). 
Pentru un somn liniștit, trebuie respectate 
anumite reguli: program regulat de somn, 
o rutină a somnului – camera, cântecul/
povestea, jucăria/păturica preferate, să 
doarmă singur în pat, nu trebuie lăsat să 

Aveți nevoie de un sfat sau de un răspuns competent 
referitor la problemele dumneavoastră de sănătate?  
Trimiteți-ne întrebările  la  pr@medlife.ro, iar 
specialiștii MedLife  vă vor răspunde.

adoarmă în brațe, legănat, hrănit la biberon 
sau alăptat, evitarea unor medicamente 
stimulante la ora de culcare (de exemplu – 
unele descongestionante nazale).

Corina
Vă scriu cu o problemă colaterală 
certurilor din cuplu. De la începuturile 
noastre de cuplu, am avut certuri mai 
mari sau mai mici, pe diverse subiecte. 
Întotdeauna ne-am certat „intens”, ca 
să folosesc un eufemism. Problema 
este că acum suntem părinți și uneori 
ne certăm chiar și de față cu copilul 
nostru. În ce măsură sunt copiii afectați 
de certurile părinților și cum putem să 
evităm astfel de momente?

Răspunde psihologul 
psihoterapeut Ina Baranga, de 
la MindCare:

Cu siguranță, copiii sunt afectați dacă părinții 
se ceartă în prezența lor. Dacă doriți binele 
copilului dumneavoastră, veți găsi resurse 
suficiente să amânați cearta până când aceștia 
nu mai sunt de față. Copiii trebuie să vă 
perceapă ca pe o echipă. Vă puteți stabili un 
ritual în care, o dată pe săptămână, într-un 
anumit interval orar, de preferat în același 
loc, în absența copiilor, să discutați toate 
problemele care vă deranjează. În acest fel, 
situația se poate detensiona suficient, astfel 
încât să nu apară o izbucnire în fața copiilor.

Mădălina
Bebelușul meu s-a născut la limita de 
„prematur” – între săptămânile 36 și 
37. Puteți să ne spuneți câteva reguli 

principale de urmat în interacțiunea în 
primele șase luni de viață? Ce ar trebui 
să facem sau să urmărim la evoluția 
bebelușului nostru? 

Răspunde dr. Adrian Toma, 
medic primar neonatologie în 
Hyperclinica MedLife Grivița:

În primul rând, ar fi de spus că sistemul 
nervos central a copilului se maturează 
conform cu vârsta de la care ar fi trebuit 
să se nască. Deci, în cazul copilului 
dumneavoastră, există un decalaj de 
3-4 săptămâni (să zicem o lună, pentru 
comoditatea explicației). Adică, el va atinge 
etapele dezvoltării în primul an de viață 
cu o lună mai târziu decât copiii născuți la 
40 de săptămâni (la termen). Decalajul se 
estompează spre 8 luni și se șterge spre 1 an. 
Se poate să persiste un mic decalaj până la 2 
ani. Este o evoluție normală, nu e un semn 
de suferință. 
În al doilea rând, are nevoie de ajutor mai 
mult decât copiii născuți la termen. Are 
nevoie de contact permanent cu mama, tatăl, 
rudele apropiate. Vorbiți în permanență cu 
el, ca să se obișnuiască cu tonul dvs. și să-și 
formeze biblioteca de cuvinte. Plimbați-vă 
cu el prin casă și pe afară și arătați-i lucruri 
și ființe noi. De asemenea, oferiți-i, pe cât de 
mult posibil, lapte matern. Copiii care sug la 
sân sunt semnificativ mai inteligenți decât cei 
care primesc formulă de lapte.
Din punct de vedere motor, trebuie făcută o 
evaluare de către un neuropediatru, dublată 
de o evaluare audiologică și oftalmologică, 
după care se va putea stabili dacă are nevoie 
de exerciții simple sau de ceva țintit. 
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Arad 
Hyperclinica MedLife-Genesys
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

Spitalul MedLife-Genesys
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

Centrul de Exelenţă 
în Chirurgie Ginecologică 
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad

Laboratorul MedLife Genesys 
Arad
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, 
Tel. 0257 960

PharmaLife Med Arad
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad, 
în incinta Spitalului MedLife - 
Genesys

Brașov
Hyperclinica MedLife PDR 
Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod 
500366, Brașov 
Telefon: 0268 960

Hyperclinica MedLife PDR 
Braşov
Str. Turnului nr. 5A, cod 500152, 
Brașov • Telefon: 0268 960

Spitalul MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 5A, Braşov
Call Center: 0268 960

Laborator MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod
500366, Brașov

Spitalul de Obstetrică şi 
Ginecologie MedLife-Eva Braşov
Str. Păltiniş nr. 15, Braşov
Tel: 0268 333 777, 0733 00 73 43

Centrul de Excelență în 
Patologia Tiroidiană
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad 
Tel: 0257 960

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

București
Hyperclinica MedLife Băneasa
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 
1, București • Programări: 021 9646

Hyperclinica Medlife Berceni
Şos. Olteniţei 208
Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Favorit
Drumul Taberei nr. 24, sector 6, 
Bucureşti • Programări: 021 9646 

Hyperclinica MedLife Griviţa
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Unirii
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, 
sector 4, Bucureşti 
Programări: 021 9646

Centrul Medical MedLife 
Floreasca
Șos. Pipera nr. 43 (în incinta 
Floreasca Park), 
Programări: 021 96 46

Centrul Medical MedLife 
Victoriei
Calea Victoriei nr. 222, sector 1 
București Programări: 021 9646

Life Memorial Hospital
Calea Griviţei nr. 365 sector 1, 
Bucureşti Telefon: 021 209 40 31 
sau 021 9647 (24/24 ore)

Spitalul MedLife Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8
Programări: 021 9646

Spitalul de Ortopedie și 
Chirurgie Plastică MedLife
Bulevardul Ferdinand 98-100, 
sector 2, București 
Programări: 021 96 46

Spitalul de Pediatrie MedLife
Str. Zăgazului nr. 7, sector 1, 
Bucureşti • Programări 
ambulatoriu: 021 96 46

DentaLife
Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1
Programări: 021 9646 

DermaLife
Clinică de dermatologie estetică
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 
1, București • Tel: 0755 223 333

Centrul de Diagnostic și 
Tratament al Osteoporozei, 
Obezității și Bolilor Tiroidiene
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, 
sector 4, Bucureşti  
Programări: 021 9646

Centrul de Fiziokinetoterapie
şi Recuperare Medicală
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Centrul de Herniologie
Strada Calea Griviţei nr. 365, sector 
1, Bucureşti • Programări: 021 9647

Centrul de Excelență în 
Gastroenterologie
Drumul Taberei nr. 24, sector 6, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Centrul de Medicină 
Materno-Fetală și Reproducere 
Umană
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Telefon: 021 209 40 32 
sau 021 9646

Centrul de Psihiatrie 
şi Psihoterapie MindCare
Str. Henri Coandă nr. 33, et. 1, 
București • Telefon: 0753 535 385

Centrul de Excelență 
în Proctologie
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 
1, București • Programări: 021 9646

Centrul de Chirurgie 
Oncoplastică
Bulevardul Ferdinand 98-100, 
sector 2, București

Laboratorul MedLife Griviţa
Calea Griviţei nr. 371, sector 1, 
București

Laboratorul MedLife 
Spitalul de Pediatrie 
Str. Zăgazului nr. 7-8, sector 1, 
Bucureşti

PharmaLife Med Băneasa
Șoseaua București – Ploiești 
nr. 10, sector 1, București (în incinta 
Hyperclinicii MedLife Băneasa)

PharmaLife Med Grivița
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti

PharmaLife Med Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Hyperclinicii 
MedLife Titan)

PharmaLife Med Unirii
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, 
sector 4, Bucureşti

PharmaLife Med Zăgazului
Strada Zăgazului nr. 7, sector 1, 
București 
(în incinta Spitalului de Pediatrie 
MedLife)

Chișineu-Criș
Centrul Medical Chișineu Criș
Piaţa Avram Iancu nr. 4A, Chișineu 
Criș • Programări: 0257 960

Cluj-Napoca
Hyperclinica MedLife Cluj
Str. Moţilor nr. 32
 Telefon: 0264 960

Laboratorul MedLife Cluj
Str. Bucegi nr. 13-15, Complex 
Union • Telefon: 0364 800 122

Constanța
Hyperclinica MedLife Constanța
Bd. Tomis nr. 79-81, Constanţa
Tel: 0241 960

Făgăraș
Centrul Medical MedLife Făgăraş
Bulevardul Unirii nr.7, Făgăraş
Programări: 0268 960 

Galați
Hyperclinica MedLife Galați
Str. Iacob Lahovary nr. 4-6 
Programări: 0236 960

Iași
Hyperclinica MedLife Iași
Str. Vasile Lupu nr. 78
Programări: 0232 960

Sfântu Gheorghe
Centrul Medical MedLife 
Sf. Gheorghe
Bulevardul General Grigore 
Bălan nr.18 Telefon: 0267310410, 
0722638722 

Laborator MedLife 
Sfântu-Gheorghe
Str. Kos Karoly nr. 60, Sfântu 
Gheorghe • Call Center: 0268 960 
Fax: 037 287 57 45 • www.pdr.ro

Târgu Mureș
Centrul Medical MedLife Târgu 
Mureș
Str. Gheorghe Marinescu nr. 60
Tel: 0733 008 394 

Timișoara
Laboratorul MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina nr. 37 A
Telefon: 0256 960 sau 0256 206 000

Hyperlinica MedLife Timişoara
Bd. Eroilor de la Tisa nr. 28, 
Timişoara
Programări: 0256 960 
sau 0256 206 000

REȚEAUA MEDLIFE

De la Nutriblast-uri sănătoase dimineața până la deserturi delicioase 
după amiaza și cocktailuri apetisante seara. Nutribullet este partenerul 
dumneavoastră de zi cu zi pentru a vă păstra și îmbunătăți sănătatea. 
Efectul va fi unul extraordinar pentru persoanele care își doresc un stil de 
viață corect, care sunt în căutare de alimente neprocesate, nutritive, ce 
asigură aportul necesar de vitamine. Cu un Nutriblast pe zi vă puteţi întări 
sistemul imunitar, ţinând în același timp greutatea sub control. 

Nutribullet este modul perfect de a-i convinge chiar și pe cei mai pretenţioși 
dintre noi, în special copiii, să îndrăgească legumele și fructele. Pregătiți 
Nutriblast-uri delicioase și gustări înghețate împreună cu ei și formați-
le obiceiuri alimentare sănătoase. Vor adora cu siguranţă textura fină, 
gustul delicios și culorile vii ale acestora. Nutribullet deblochează toate 
substanţele nutritive ascunse în fructe și legume, asigurând un stil de 

viață mai sănătos în fiecare zi – de la răsăritul soarelui până la apus. 

Dispune de motor puternic de 600 W și sistem de 
extracţie ciclonic ce descompune și macină 

alimentele proaspete în totalitate, eliberând 
cei mai importanţi nutrienţi. Odată 
eliberate, aceste substanţe nutritive previn 
îmbătrânirea, activează metabolismul, iar 

organismul tău va putea lupta împotriva 
durerilor, răcelilor și gripelor.
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Alege să trăieşti sănătos!
 Detalii suplimentare la: 021 455 01 31



Eveniment științific multidisciplinar

Athenee Palace Hilton Bucharest Hotel


