Motto:
"Iubitule, mă rog să ai spor în toate şi să mergi bine
cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul."

Numărul 21 • martie 2011

A treia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan

- Editorial:
Proiectul Nera
- Igiena sufletului:
Buna Vestire
- Principiile dietei naturiste:
Andivele
- Greşeli în alimentaţia modernă:
Malnutriţia
- Prudenţa Maica Înţelepciunii:
Reacţiile adverse: Medicamente
antialergice

Fondator:
Centrul Medical

Cheltuielile pentru îngrijirea unui bolnav în hospice se ridică la 296 RON/zi

PROIECTUL NERA
CENTRU DE RECUPERARE
ONCOLOGICĂ

editorial

Fundaţia Sfânta Irina are ca
principală prevedere statutară
îngrijirea bolnavilor cu cancer.
Are sediul în oraşul Voluntari unde
funcţionează de 5 ani un centru de
îngrijiri paliative pentru bolnavii de
cancer în stadiu avansat. Până în
prezent au fost îngrijiţi 1500 bolnavi,
serviciile fiind gratuite şi
nediscriminatorii.
Fundaţia Sf. Irina este fundaţie de
u t i l i t a t e p u b l i c ă ( H . G . n r.
126/6.02.2008) şi are atestat de
instituţie acreditată pentru cercetare
medicală.
În prezent lansează proiectul NERA
în vederea construirii unui centru de
cercetare pentru recuperare
oncologică.

are incidenţa cea mai mare.
Statisticile actuale demonstrează că
circa 30% din îmbolnăvirile de cancer
se datorează unui stil de viaţă greşit şi
unor factori ambientali agresivi.
În România nu există încă o
instituţie specializată pe recuperare
oncologică în condiţiile în care 57 de
pacienţi află zilnic că au cancer.
Concluzia ECPC (European Cancer
Patient Coalition): „Riscul de a muri
de cancer înainte de a împlini 75 ani
este cu 25 % mai mare pentru
persoanele din Europa Centrală şi de
Est faţă de Europa de Vest din cauza
problemelor legate de accesul la
tratament şi a calităţii diferite a
tratamentului” (Medica Academica,
An II Nr 13, p.62).

Argument
Cancerul este a doua cauză de
mortalitate în România şi Europa.
Mortalitatea prin cancer este mai
mare în România, comparativ cu
media ţărilor europene ceea ce
d o ve d e ş t e d e f i c i e n ţ e m a r i î n
posibilităţile de îngrijire a bolnavilor
cu cancer.
La trei forme de cancer, respectiv
plămân, col uterin şi creier, România

Descrierea Proiectului Nera
1. Numele: Centru de Cercetare
pentru Recuperare Oncologică.
2. Locaţia: Slatina Nera, jud. Caraş
Severin în aval de Cheile Nerei şi
Rezervaţia Beuşniţa, într-o zonă lipsită
de poluare.
Terenul este concesionat de la
Primăria locală pe o perioadă de 49 ani
(Contract nr. 1047/30.04.2010).
3.Obiectivul: recuperarea

(reabilitarea) bolnavilor cu cancer la
debut.
4.Logistica şi structura
organizatorică:
Centrul de recuperare va fi
organizat pe următoarele
departamente:
•Psihoterapie;
•Kinetoterapie-fizioterapie;
•Dietoterapie;
•Învăţarea unui stil de viaţă corect;
•Depistarea precoce;
•Prevenţie.
5. Personalul:
•Medici: oncolog, specialist
recuperare.
•Farmacişti;
•Biologi;
•Psihologi;
•Cadre medii;
•Personal administrativ;
•Personal tehnic.
6. Arhitectura funcţională
Se preferă stilul pavilionar
„sanatorial” cu 1 corp central baza de
tratament şi 10 pavilioane aferente, 7
pentru bolnavi, cu 6 saloane (cu 1-2
paturi)- în total 42 paturi de spitalizare
şi 3 pavilioane pentru departamentul
de diagnostic şi administraţie.
7. Realizarea proiectului
Firma de proiectare: Granat
Comtrans Proiect S.R.L.
Accesarea fondurilor: Sursa

pricipală de finanţare: Fondurile
Structurale Europene respectiv
POSCCE (Programul Operaţional
Sectorial- Creşterea Competitivităţii
Economice), Axa Prioritară 2,
Operaţiunea 2.3.2.
Proiectul a fost evaluat şi declarat
câştigător în ianuarie 2011 (Notificare
nr.20/18.01.2011), urmând ca în 2011 să
înceapă şi construcţia.
Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului:
4.574.658 Euro.
Valoarea grantului: 2.202.054 Euro
(Fonduri Structurale)
Cofinanţarea (obligaţia
fundaţiei):1.487.577 Euro
TVA: 885.027 Euro
Termen de realizare: 24 luni.
Principii de funcţionare:
•Asistenţa medicală, socială şi
spirituală nediscriminatorie;
•Cură de sanatorizare de 15 zile.
•Dezvoltarea progresivă şi a unui
departament ambulator (out patients)
pentru prevenţie şi depistare precoce.
•Susţinerea financiară: 40%
finanţare din serviciile de asigurări;
40% coplată; 20% proiecte de cercetare
şi alte surse.
•Conceptul de bază pe care este
organizat centrul: principiile
economiei sociale adică veniturile vor
fi utilizate pentru:

Proiectul
NERA
editorial
-asistarea bolnavilor spitalizaţi;
-sponsorizarea unor cazuri sociale
ca şi cură de sanatorizare gratuită;
-efectuarea unor screening-uri
pentru depistarea precoce a
cancerului;
-sponsorizarea unor acţiuni de
educaţie sanitară pentru depistarea
precoce a cancerului.
8. Contextul naţional şi
internaţional
În România activitatea de
prevenţie şi depistare precoce a
cancerului este sumară.
Conceptul recuperării oncologice
este aproape absent iar instituţiile de
recuperare oncologică lipsesc cu
desăvârşire.
Conceptul şi practica economiei
sociale sunt abia la început.
Comisia Europeană apreciează că
dacă testul Papa Nicolau se aplică în
screening întregii populaţii feminine
s-ar putea reduce cu 94 % numărul
anilor de viaţă pierduţi şi pentru
fiecare 152 de teste făcute s-ar putea
câştiga un an de viaţă.
În tratatul de referinţă „Oncology
An Evidence Based Aproach , ed.
Springer 2006, în 28 capitole (din 113)
autorii abordează problema
recuperării şi domeniilor
interdisciplinare în oncologie:
importanţa factorilor psihosociali,

alimentari, economici, ambientali, în
etiopatogenie şi prevenţie; eficienţa
depistării precoce, cercetarea clinică şi
biologică a supravieţuitorilor, efectele
adverse ale chimioterapiei, potenţialul
terapeutic al terapiilor
complementare, etc.
Este posibilă implementarea acestui
proiect şi datorită administraţiei
locale, în mod deosebit d-lui primar
Popliceanu Ioan care a înţeles
importanţa socială enormă a acestui
viitor aşezământ.
Centrul de cercetări pentru
recuperare oncologică este primul de
acest gen din ţară şi umple o necesitate
în abordarea complexă a terapiei
oncologice.
Persoane de contact:
- Dr. Pavel Chirilă
Tel. 021/3505133 şi 0737507577;
- Asistent social Mădălina Crudu
Tel. 0788789201.
Cont Bancar:
RO35 PIRB 4201 7007 5000 6000 în
RON
RO98 PIRB 4201 7007 5000 7000 în
EUR
Piraeus Bank România.

Igiena sufletului

Buna Vestire
"Buna Vestire este începătura
mântuirii noastre şi arătarea tainei
celei din veac: Fiul lui Dumnezeu Fiul
Fecioarei Se face şi Gavriil harul
binevesteşte". Acum s-a împlinit
taina cea mare a credinţei noastre
creştineşti, s-a împlinit lucrul pe care
cu 700 de ani înainte de Naşterea
Domnului Iisus Hristos l-a prezis
Sfântul Prooroc Isaia: Iată, Fecioara
va lua în pântece şi va naşte Fiu, şi vor
chema numele Lui Emanuil, care
înseamnă: Cu noi este Dumnezeu.
Toate popoarele creştineşti, toţi
cei ce au crezut în Domnul Iisus
Hristos, Îl numesc Mântuitor,
Dumnezeu Adevărat, Care a trăit cu
oamenii pe pământ. Prin aceasta s-a
şi îndreptăţit numele de Emanuel,
"cu noi este Dumnezeu", despre care
vorbea proorocul. Emanuel este
Dumnezeu-Omul, Dumnezeu Care
este cu noi, Dumnezeu în trup. S-a
săvârşit taina cea neasemuită a
mântuirii noastre, despre care citim
la Sfântul Apostol Pavel: Cu
adevărat, mare este taina bunei
credinţe: Dumnezeu S-a arătat în
trup (I Timotei 3, 16). El spunea că
sfinţii îngeri ar vrea să pătrundă
această neobişnuită taină, însă nici lor

nu le este dat să cunoască toate
adâncurile ei. Şi atunci, noi, slabii şi
neputincioşii, să încercăm a o
pătrunde?
Noi ştim însă că dogmele
privitoare la DumnezeireaOmenitatea Domnului Iisus Hristos
şi la întruparea Lui fără de sămânţă
din Preasfânta Fecioară Maria
alcătuiesc temeiul întregii noastre
credinţe creştineşti: căci dacă nu am
crede în faptul că Domnul Iisus

Hristos este cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu, Care S-a întrupat din
Preasfânta Fecioară Maria, zadarnică
ar fi nădejdea noastră în mântuire!
Însuşi Domnul Iisus Hristos spunea
despre Sine că este Fiul lui
Dumnezeu, Pâinea cea Cerească,
pogorâtă din Cer. Noi primim acest
adevăr cu toată inima noastră şi nu
încercăm a pătrunde adâncul fără
fund al arătării lui Dumnezeu în trup.
Potrivit negrăitului Sfat
Dumnezeiesc, a fost neapărat nevoie
ca Domnul nostru Iisus Hristos să
"calce cu moartea pe moarte", să Se
întrupeze, să ia Trup omenesc şi să
moară cu moarte omenească
adevărată. Domnul Iisus Hristos a
adus această jertfă cutremurătoare
ca să ne apropie pe noi de Dumnezeu,
ca să ne facă din oameni muritori
dumnezeu-oameni, trăitori în veci. El
S-a făcut Dumnezeu-Om şi ne-a
deschis spre dumnezeu-omenitate,
spre împărtăşirea noastră, în trupul
înnoit, de veşnică şi nesfârşită
apropiere către sfinţenia
Dumnezeirii. Iar dacă lucrurile stau
aşa, atunci, fireşte, El nu putea să facă
asta rămânând numai Dumnezeu.
Trebuia, deci, ca El să Se facă
Dumnezeu-Om, trebuia să Se
întrupeze din Preasfânta Fecioară
Maria.

Faptul acesta-întruparea Fiului
lui Dumnezeu- este nemăsurat de
mare, aşa s-a cuvenit să fie prevestit
în chip minunat- prin arătarea
Arhanghelului Gavriil către
Preasfânta Fecioară Maria: şi
binevestirea lui a fost cea mai mare
dintre toate binevestirile pe care le-a
auzit vreodată neamul omenesc. În
Nazaret, în locuinţa sărăcăcioasă a
Preasfintei
Fecioare Maria, au
răsunat uluitoarele cuvinte: Bucurăte, ceea ce eşti plină de har! Domnul
este cu tine! Binecuvântată eşti tu
între femei (Luca 1, 28), adică mai
binecuvântată decât oricare dintre
femei.
Preasfânta Fecioară Maria tăcea.
Oare a fost cuprinsă de spaima şi
fiorul fireşti pentru un om obişnuit la
vederea unui Arhanghel? Nu, nu
spaima a cuprins-o, ci tulburarea
datorată neobişnuitei herestiri.
Fecioara nu s-a înspăimântat de
arătarea neobişnuită, fiindcă ea însăşi
era mai sfântă decât toţi sfinţii, şi
sufletul ei curat era asemănător
îngerului prin curăţia sa
duhovnicească . Ea şi-a vădit numai
nedumerirea cu totul de înţeles,
întrebând: Cum va fi aceasta, de
vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi
a primit răspunsul
minunat:

greşeli în alimentaţia modernă
Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi
puterea Celui Preaînalt Te va umbri
(Luca, 1, 34-35).
Şi atunci, cum să nu ne plecăm cu
toată inima înaintea Preasfintei
Fecioare, care a devenit organ al
marii şi nepătrunsei taine
Dumnezeieşti? Cum să nu o numim
"ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai slăvită fără de
asemănare decât serafimii"? Oare
Maica Împăratului Creresc nu se
cuvenea să fie pusă de către noi mai
presus de toate Puterile Cereşti, mai
presus de toate slugile Lui? Iar
arhanghelii, heruvimii şi serafimii
sunt slugi ale lui Dumnezeu.
Bineînţeles, suntem datori să o
cinstim cu toată inima şi să o socotim
Mama noastră Cerească, străduindune să o urmăm în virtuţi şi să îi
împlinim cuvintele pe care le cântăm
la fiecare Utrenie, pe care le-a grăit ea
către Elisabeta, mama ÎnainteMergătorului Domnului: Că a căutat
spre smerenia roabei Sale, şi iată, de
acum mă vor ferici toate neamurile
(Luca 1, 48).
Noi toţi creştinii ortodocşi, o
fericim pe Preasfânta Fecioară Maria
potrivit cu învăţătura
Sfintei
Scripturi dar, cu durere trebuie s-o
spunem, vrăjmaşii Bisericii lui
Hristos protestanţi, sectari şi alţi
eretici nu iau parte la această lăudare

a ei de către lumea ortodoxă. Ei
tăgăduiesc cu desăvârşire cinsitirea
Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, zicând că Maica lui
Dumnezeu a fost o simplă femeie
evlavioasă, ca multe altele, şi chiar ne
osândesc pentru faptul că îi înălţăm
rugăciuni şi spunem adresându-ne
ei: "Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!" Ei
spun: "Cum se poate aşa ceva- să
cauţi mântuirea la o femeie
evlavioasă? Noi avem un singur
Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos;
doar El ne mântuieşte, şi alţi
mântuitori nu sunt."
Iată răspunsul nostru. Noi ne
adresăm Maicii lui Dumnezeu ca
Apărătoarei noastre. Ştim că ea nu a
mântuit lumea nemijlocit, că
Dumnezeiescul ei Fiu ne-a mântuit
cu Crucea Sa. Ea poate însă ajuta
mântuirii noastre prin rugăciunile
înaintea Fiului său, şi noi cerem
rugăciunile ei, care au atâta putere
înaintea lui Hristos.
Sfântul Luca al Crimeii

Principiile dietei naturiste
- alimente integrale
- apa de cea mai buna calitate, cel putin 500-1000 ml pe zi
- alimente naturale
- vase de lut sau inox
- 2-3 mese pe zi ,ultima la ora 20:00
- cereale si fructe sa nu lipseasca zilnic, pentru ca sunt cele mai valoroase
alimente.
interzis :alimente cu E-uri, alimente rafinate, alimente modificate genetic

Andivele
Legume albe şi delicate, sunt
renumite atât pentru aroma lor
deosebită, cât şi pentru valoarea
nutritivă ridicată. Energizante şi
remineralizante, sunt indicate în
alimentaţia persoanelor de toate
vârstele. O ceaşcă de andive tocate,
consumate zilnic, asigură
echivalentul a 300 mg de magneziu,
minerale care ajută la păstrarea
calciului şi fosforului în oase; se
recomandă bolnavilor de
osteoporoză. Andiva, conţine
enzime, proteine, hidraţi de carbon,
vitaminele A1, B1, B2, C şi K şi săruri
minerale (calciu, potasiu, sodiu,
c u p r u , f o s f o r, f i e r, m a n g a n ,
magneziu). Este un bun adjuvant în
obezitate, arteroscleroză,
dislipidemii, ca şi în alimentaţia
cardiacilor, a diabeticilor.
Andivele, stimulează pofta de
mâncare, prezintă efecte diuretice şi
uşor laxative, uşurează digestia,
stimulează secreţia de bilă şi

evacuarea intestinală a acesteia, are
efecte mineralizante şi ajută la
combaterea paraziţilor intestinali.
Andivele acţionează favorabil în
litiaza biliară şi în anorexie. Deoarece
conţine principii reunite generic sub
denumirea de lactucarium
(lactucina, lactupicrina), substanţe
existente şi în salata verde, andiva
calmează uşor sistemul nervos, alină
durerile şi prezintă efecte favorabile
în caz de stres.
Prin prezenţa intibinei, care este o
substanţă antioxidantă
naturală,

andiva diminuează efectele nocive
ale radicalilor liberi, întârziind
îmbătrânirea şi instalarea unor boli
generative, inclusiv a cancerului.
Ca plantă proaspătă de iarnă,
andiva este foarte valoroasă,
aducând organismului principii
enzimatice şi depurative, care lipsesc

din principalele alimente de sezon
(vezi alimentaţia iarna).
Cunoscute drept legume
pretenţioase, andivele pot fi gătite în
cele mai inedite şi spectaculoase
moduri: mâncăruri, gratinate, salate,
şi in diferite compozitii.

În acest număr vă prezentăm:
Super Fructul din Tibet - GOJI
(produse pe care le găsiţi în reţeaua de Magazine Naturalia)

Datorită conţinutului foarte ridicat de vitamine, minerale şi alte substanţe vitale,
fructele GOJI menţin şi întăresc sistemul imunitar, creşte nivelul de energie al
organismului, ajută la menţinerea sănătăţii şi prevenirea bolilor. Denumit şi
fructul longevităţii, este o adevărată comoară a naturii. În regiunile din Himalaya
şi Tibet, unde GOJI creşte şi se cultivă, nu este neobişnuit ca un om să trăiască peste
100 de ani fără probleme de sănătate şi să aibă o viaţă împlinită.

Greşeli în alimentaţia modernă

Tehnici gastronomice greşite
Dacă într-o alimentaţie lipseşte
energia, depozitele de grăsimi (lipide)
ale corpului, urmate de proteinele de la
nivelul muşchilor şi al organelor, vor
folosi pentru a furniza energie. În final,
corpul ajunge prea slăbit pentru a
funcţiona normal sau pentru a se apăra
împotriva infecţiilor. Dacă din
alimentaţia unei persoane lipsesc
elementele nutritive, vor dezvolta, în
final, simptome de deficienţă. Bolile de
deficienţă sunt adesea asociate lipsei
vitaminelor sau a mineralelor.
O deficienţă de vitamine sau
minerale poate apărea pentru o
varietate de motive. Mai evident, unei
alimentaţii care conţine un meniu
restrâns îi pot lipsi elementele
nutritive. Alte categorii de oameni
găsesc dificil faptul de a se pune faţă în
faţă cu propriile necesităţi - unele
femei, de exemplu, au o necesitate
foarte mare de fier, care le poate cauza
anemie, dacă nu satisfac această
necesitate - sau prezintă o dereglare
genetică care poate cauza deficienţe.
Un alt motiv - cauza pentru deficienţe ar fi cel geografic, căci în anumite arii
îndepărtate solul (la fel şi plantele care
cresc acolo) conţine puţină iodină.
Cum doar alte câteva mâncăruri conţin
cantităţi semnificative de iodină,
locuitorii acestor zone pot suferi de
deficienţă de iodină pe termen

prelungit, ajungând la forme de
hipotiroidie. Efectele deficienţei de
vitamine sau minerale în corp depind
de funcţionarea elementelor
particulare care lipsesc. De exemplu,
deoarece vitamina A este importantă
pentru o bună vedere, deficienţele
severe cauzează tulburări de vedere.
Unele vitamine sau minerale
îndeplinesc multe funcţii, aşa că o
deficienţă prelungită are efecte
negative asupra sănătăţii.
În cazul copiilor, malnutriţia este în
prezent cel mai important factor de risc
de morbiditate şi mortalitate. În plus, o
bună parte din stările de malnutritie se
instalează în primele 6 luni de viaţă,
perioada de maximă dezvoltare a
sistemului nervos central. Aportul
alimentar insuficient este cea mai
comună cauză a malnutriţiei şi poate
avea urmatoarele cauze: hipogalactia
maternă (scăderea secreţiei lactate),
diversificarea tardivă a alimentaţiei,
diluţiile necorespunzătoare de lapte,
dificultăţi de alimentaţie (anomalii ale
cavităţii bucale, regurgitaţii cronice,
vărsături cronice).
Alte cauze ale malnutriţiei:
infecţiile repetate sau tronante,
bronhopneumoniile, infecţii urinare
cronice, diaree, tuberculoză, abuzul de
antibiotice şi zahăr.

Cauzele bolilor

Efectele secundare ale
vaccinurilor
Efectele secundare ale vaccinurilor
sunt multiple. Prezentăm câteva
statistici din cartea doctorului Brower:
-vaccinul BCG se practică de
aproape 90 ani; în 1930, în Spitalul din
Lübeck (Germania) 72 copii nounăscuţi au decedat după vaccinul BCG.
Procesul care a avut loc după aceea a
hotărât că decesele s-au datorat unei
greşeli „comise de necunoscuţi”,
deoarece spitalul a primit ordinul să
distrugă toate flacoanele (nefolosite
încă) şi la proces nu s-a putut veni cu
nici o probă;
-autorul o citează pe Schär-Manzoli
(Le Tabou des vaccinations-ATRA,
Janvier 1995). Autoarea, bazându-se pe
numeroase statistici şi studii de
imunologie scrie:
a) tuberculoza este- cel mai adesea
provocată de BCG;
b) tuberculoza a fost una din
primele patologii provocate de
vaccinarea antirujeolică;
c) diminuarea morbidităţii prin
tuberculoză se datorează-în parte- şi
opririi vacinării antivariolice;
d) recrudescenţa cazurilor de
tuberculoză (în ciuda vaccinării
aproape universale) se datorează

terapiilor antibacteriene şi antibiotice.
-Serul şi vaccinul antitetanic se
practică din 1923. Până acum reviste de
prestigiu ca JAMA, British Medical
Journal, New England of Medecine,
Science et Vie, La Medicine practiciene,
au raportat numeroase reacţii adverse
în special reacţii alergice;
-vaccinul antidifteric a avut efecte
dramatice: vaccinarea a început în
1923. În 1925 a izbucnit o epidemie în
rândul militarilor din zona Rinului. Dr.
Zoeller a vacicnat 305 recruţi cu 2

injecţii de anatoxină difterică la interval
de 3 săptămâni. Un alt lot de 700 recruţi
nu a fost vaccinat. Între cele 2 injecţii (3
săptămâni) în lotul vacciant au apărut
11 cazuri de difterie iar în lotul
nevaccinat- un singur caz.
Deci, concluzia este că vaccinul nu
numai că nu a protejat ba chiar a
favorizat creşterea numărului de
cazuri (de 11 ori). În mod logic (şi
normal) trebuia suprimată vaccinarea;
dar oficialităţile au concluzionat că
soldaţii (cei 11) care au făcut boala erau
insuficient imunizaţi şi deci acţiunea
trebuie să continue.
În ciuda acestui experiment cu
rezultate catastrofale
„Academia
(Franţei) de Medicină bazându-se pe

eficacitate şi lipsa de reacţii adverse...
cere Puterii publice ca vaccinarea să fie
obligatorie ... în şcoli” (text votat în
Academia de Medicină la 6 decembrie
1927).
Rezultatele aplicării legii care obligă
la vaccinare sunt rezumate de
documentele vremii: în 1940 au fost
diagnosticate 13.795 cazuri de difterie;
în 1943- cifra s-a ridicat la 46.750 cazuri,
1944- 41.500 cazuri; în 1945-45.500
cazuri iar mortalitatea a fost de 2- 4 ori
mai mare la cazurile vaccinate
comparativ cu cele nevaccinate.
Între 1940-1946 au fost deci 150.000
cazuri de difterie- o cifră superioară
perioadei anterioare vaccinării şi
15.000 decese printre copii vaccianţi.

Prudenţa - Maica înţelepciunii

Reacţii adverse
- Medicamente antialergice
- alergii cutanate
- oboseală
- sedare
- uscăciunea gurii
- ameţeală
- dureri de cap
- greaţă
- constipaţie
- creşterea greutăţii corporale
- stări de excitaţie
- insomnie
- nervozitate

Un nou magazin NATURALIA

lapte proaspăt
zilnic de la fermă
Magazinul Naturalia este organizat pe următoarele compartimente:
• produse bio obţinute după rigorile agriculturii ecologice, având sigla şi
atestatul organismului de inspecţie ecologică; alimentelele bio provin din plante
cultivate pe un teren îngrăşat natural, fără tratamente, insecticide, fără aditivi, fără
procedee de rafinare.
• produse tradiţionale- alimente şi semipreparate obţinute în gospodăriile
ţărăneşti- şi comercializate conform legii produsului tradiţioanal.
• haine (în special lenjerie de corp), obţinute din fibre naturale (unele dintre ele
bumbac bio).
• cosmetice bio (fără parabeni, săruri de aluminiu, alcool izopropilic).
• instrumente specifice bucătăriei naturiste (lut, inox), dispozitive de fiert în aburi,
de obţinut sucuri, etc.
În magazinul nostru găsiţi revista “Naturalia- Sănătate prin stil de viaţă”, care se
distribuie gratuit.

0744.429.308

Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 8

Proiect al Asociaţiei Metamorfosis
Se deschide la 22 martie 2010

0758.249.180
Supermarket Moşilor
Calea Mosilor nr.209, bl.17, sector 2
Tel: 021- 210.20.28 0758.249.182
Magazin Unirii - Patriarhie Str. Bibescu Vodă, nr. 24A, sector 4, Bucureşti
(vis-a vis de Facultatea de Teologie)
Tel: 0758.253.975

0758.253.972
Supermarket
Piaţa Alba Iulia

B-dul Unirii 69, bl. G2b, sc.TRONSON 3,
parter, sector 3, Bucureşti (lânga magazinul
BIOKARPET - P-ţa ALBA IULIA)
Tel: 021- 323.00.50 0758.253.971

Curtea Brâncovenească

Str. Vasile Lupu 43, Constanţa
Tel: 0241-66.50.69
str. Nicolae Păunescu nr.2, Timişoara
Tel: 0725.210.126
B-dul Fraţii Goleşti, bloc S6, parter, Piteşti
Tel: 0348-730.317 0753.086.857

partener Naturalia

Complexul Casa Nera
partener Naturalia

Magazin Naturalia

Citiţi în numărul viitor:
Concepţia de medicină creştină despre trupurile neputrezite.
Moaşte şi false moaşte
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Magazin NATURALIA
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