
 

                                                           SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 
                                        (MINIDICŢIONAR DE TERAPIE NATURISTĂ) 

          MAXIMA ZILEI:,,Sănătatea nu e dreptul celui mai tare,ci răsplata celui mai înţelept’’ - Dr.A.Riant 

 

                                                                     ABCESUL DENTAR         

                                                  Definiţie:inflamaţie cu conţinut purulent(amestec de leucocite pline cu bacterii şi microbi  liberi) 

                                            localizată în jurul unui dinte bolnav. 

                                                  Simptome:durere intensă,modificare a mucoasei locale cu bombarea acesteia în dreptul unui dinte,   

                                            exacerbarea durerii la palpare sau lovire.           

            Complicaţii:pot fi foarte grave în cazul răspândirii infecţiei în întreg organismul,generând septicemia când infecţia de focar 

afectează un anume organ: inima (determină endocardite,miocardite- urmăreşte dicţionarul din numerele următoare),rinichi (glomeru- 

lonefrite),articulaţii(artrite,reumatism secundar infecţios). 

           TERAPIA NATURISTĂ RECOMANDĂ: plantele,fructele şi  legumele recomandate sunt o soluţie de moment pentru dimi- 

nuarea durerilor.Este obligatoriu să fie consultat medicul stomatolog.Nu sunt indicate antibioticele fără avizul medicului. 

 Plante medicinale: - coada şoricelului- infuzie dintr-o lingură de flori la 250 ml(o cană)cu apă; 

                                 - crinul alb-catplasme cu bulb copt sau fiert se aplică pe zona afectată; 

                                 - gălbenele - infuzie din 1-2 linguri de pulbere din plantă la o cană de apă clocotită .Se lasă 15-20 de  

                                        minute.Se strecoară şi se fac spălături locale. 

                                 - muşeţelul - infuzie din 3 linguri de flori,la o cană de apă.Se ţine în gură călduţă. 

                                 - sunătoare -infizie din două linguriţe de plantela 100 ml de apă.Se face gargară zilnic. 

                                 - ceai complex pentru gargară:se amestecă florile de muşeţel cu părţile aeriene de la cimbrişor,frunze 

                                   de jaleş,frunze de nalbă mare,capsule de mac,rădăcini de cerenţel.Se face o infuzie din două linguriţe  

                                   de acest amestec la o cană cu apă.Se face gargară zilnic. 

 Fructe: - pepenele galben -cataplasme locale cu pulpă zdrobită; 

              - smochinele - aplicate calde pe gingie,în dreptul dintelui afectat. 

 Legume: - hreanul -tinctură din 20 gr.hrean ras macerat 2 săptămâni în 100 ml.alcool.Se pun tampoane îmbibate cu această 

                          tinctură în dreptul cariei.În lipsa tincturei,se poate folosi hrean ras cu aplicaţii locale. 

                  - ceapa- ceapă fiartă aplicată pe gingie în dreptul abcesului; 

                  - pătrunjelul- sucul frunzelor în amestec cu alcool 70 (grade)în proporţii egale.Se îmbibă un tampon de   vată care 

                                  se pune în dreptul cariei. 

 - praz -frunze fierte aplicate pe abces; 

 - varză - cataplasme cu frunze zdrobite aplicate direct pe piele. 

 Alte recomandări: - în faza iniţială se va încerca oprirea evoluţiei prin comprese sau băi locale reci,pungă cu gheaţă. 

                                - se mai pot aplica comprese calde,cataplasme; 

                                - tratamentul corect constă în deschiderea abcesului de către medic şi antibioterapie. 

 
 

                                                                                         ACNEEA 
                                                Definiţie:boală a pielii,cu leziuni inflamatorii ale glandelor sebacee şi foliculilor piloşi.Apare în 

                                                  special pen nas,frunte,bărbie,umeri mai ales la pubertate. 

                                                          Simptome:acneea inflamatorie se asociază cu o microbiană şi prezintă mici ridicături roşii,al  

                                                  căror centru devine gălbui,purulent.Acneea îşi poate avea originea şi în disfuncţii digestive(consti- 

                                                  paţii) sau hepatice,dar şi în tulburările endocrine. 

 

 

           TERAPIA NATURISTĂ RECOMANDĂ: 

 Plante medicinale: - brusturele -infuzie din 2-4 linguri de rădăcini,la o cană de apă.Cantitatea se bea în cursul unei zile. 

                                  Pentru uz extern,comprese cu infuzie din 20-30 gr. de rădăcini,la 1 litru de apă. 

                                - cicoarea - infuzie din 20-4o gr.de rădăcini mărunţite şi din pătţile aeriene ale plantei,la 100 ml apă. 

                                Se administrează sub formă de băi,cataplasme şi spălături. 

                                - gălbenelele- infuzie din 20 gr.flori,la 1 litru de apă(băi,cataplasme,spălături). 

                                - muguri de plop - infuzie dintr-o linguriţă de muguri zdrobiţi,la o cană cu apă(cataplasme,băi locale). 

 Legume :- ceapa(şi prazul) - se utilizeză bulbul(frunzele fierte la praz) sub formă de comprese calde în zona inflamată. 

 - tomatele - tamponarea orazului cu felii de roşii,de mai multe ori pe zi,timp de 3-4 săptămâni. 

 - varza - sucul proaspăt din frunze se administrează sub formă de loţiune ,timp de mai multe zile. 



 - hreanul - rădăcina rasă se introduce într-o sticlă şi se toarnă oţet de vin sau de fructe,peste ea.Oţetul trebuie să 

acopere hreanul.Maceratul se lasă 10 zile,într-o încăpere cu temperatura moderată.Dimineaţa şi seara,se aplică pe 

faţa udă oţetul de hrean şi se lasă să-şi facă efectul 10 minute. 

 - napii - rădăcinile tuberizate fierte sau coapte se aplică,prin masare uşoară,în zona inflamată.Se poate face şi infu- 

zie din napi uscaţi şi bine mărunţiţi: la 0,5 litri de apă o lingură de napi,cantitate care se bea pe parcursul unei zile. 

- fasolea verde - consumată ca atare în preparatele culinare,dar mai ales ca suc(100-200 gr.pe zi). 

 Alte recomandări:-  purificări digestive,eventual regim alimentar o zi pe săptămână;cure de transpiraţie,saună o dată pe 

                săptămână;alergări ,câte 30 de minute,urmate de ştergerea cu un prosop curat şi uscat,apoi ştergerea cu un prosop     

 umezit cu apă rece.Se recomandă îmbrăcămintea din material natural.Se va evita scărpinatul şi nu se vor 

                             stoarce. 

 

                                                                CE ŞTIM DESPRE............. 

                             AFIN (Vaccinium myrtillus) 
    Principiile active din fructe şi frunze acţionează antidiuretic,diuretic,antisepric urinar,sti- 

 mulează acuitatea vizuală,adjuvant în tratamentul diabetului(frunzele sunt un produs medicinal 

 reputat; continand mirtilina, supranumita si "insulina vegetala", sunt printre cele mai eficace   

 adjuvante antidiabetice.) 

    Afinul contine  o concentraţie mare de vitamina A si C care, in combinatie cu pigmentul    

                                                         antocianina, imbunatatesc acuitatea vizuala, circulatia sangelui la nivelul ochilor şi la nivelul sis- 

 temului nervos si pot preveni sau ajuta la tratarea unor boli de ochi precum retinita pigmentoasa,  

 glaucomul, miopia etc. Aceste efecte benefice sunt datorate antocianinelor, care ajuta la proteja- 

rea tesuturilor retinei impotriva radicalilor liberi. Vitaminele si nutrientii din afine mai sunt  eficiente si impotriva oboselii ochilor sau 

a "orbirii pe timp de noapte".  

                Substantele din afine protejeaza organismul impotriva infectiilor si au, in acelasi timp, si o actiune anti-inflamatoare, luptand 

cu succes impotriva infectiilor tractului urinar - precum cistita. Sucul de afine contine substante - "antibiotic" numite 

proantocianidine care anihileaza colibacilii, principalele bacterii care cauzeaza infectiile urinare. Proantocianidinele nu permit 

bacteriilor mentionate mai sus sa modifice structura celulelor aflate pe mucoasa tractului urinar, ci le elimina din organism. 

               S-a demonstrat in mod stiintific faptul ca daca, intr-o eprubeta in care se afla colibacili, se toarna suc de afine, acest suc va 

neutraliza bacteriile in 24 de ore. De aceea consumul regulat de suc de afine - cel putin un pahar pe zi - elimina factorii de risc ce ar 

putea conduce la infectii urinare.  

              Terciul din fructe proaspete in forma de comprese e bun in cazurile de arsuri, diferite eczeme si boli de piele. 

              Afinele mai sunt recomandate de medicii naturisti in prevenirea si tratarea gastritei si a ulcerului peptic. 

              Ceaiurile de afine ajuta si la vindecarea diferitelor afectiuni ale stomacului si la calmarea problemelor tractului digestiv. Acest 

fapt se datoreaza taninilor din afine, care mai ajuta si la vindecarea mai rapida a leziunilor sau la reducerea inflamatiilor de la nivelul 

laringelui in cazul gripei, racelii sau diferitelor tipuri de alergii. 

              Efectele antioxidante ale vitaminelor si celorlalti compusi nutritivi din afine, protejeaza impotriva oxidarii celulelor care ar 

putea provoca pierderi de memorie asociate cu varsta inaintata si disfunctii cognitive, cum ar fi in cazul maladiei Alzheimer. 

                REŢETA ZILEI: Afinata(nu se va consuma de diabetici): peste fructele de afine zdrobite se va pune zahar. La 1 kg de 

afine se va pune 1 kg de zahar. Se tin in damigeana sau o sticla mai mare timp de 7-8 zile. Se va agita vasul zilnic de 2-3 ori. Se leaga 

la gura doar un tifon pentru a nu intra mustele sau alte insecte. Se va pune dupa 8 zile 1 litru de alcool alimentar de 80grade. Se mai 

lasa apoi cu alcool timp de 10 zile, dupa care se va scurge sucul dar nu in totalitate. Lichidul rezultat va fi pus in sticle ermetic inchise. 

Lichidul, acesta se poate pastra foarte mult si cu cat trece timpul va primi o savoare mai deosebita. Peste fructele lasate se mai poate 

pune votca la 40 grade si se mai lasa timp de 20 de zile dupa care se poate filtra si se pune in sticle inchise ermetic. Se poate folosi 

cate un paharel la nevoie de 3 ori pe zi. Este foarte eficient. Se poate folosi si diluat. 

                  Recoltare:fructele se recoltează cănd ajung la maturitate fiziologică,în iulie-august.Se usucă pe rame cu plasă de sârmă 

galvanizată,în încăperi bine aerisite,bine încălzite.Uscarea artificial.la 60-70 grade C.Se păstrează în saci de pânză sau pungi de hârtie. 
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