
 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei fi extrem de manierat, muncitor și foarte is-
teţ. Tocmai de aceea vei căpăta tot ceea ce-ţi 
dorești, fără prea mari eforturi. Vei nevoit să 
faci o călătorie în slujba locului de muncă, dar 
vei surprinde cu perseverenţa și dorinţa de a fa-
ce totul foarte bine. Finanţele vor fi pe măsură. 

Taur 21.04 - 21.05  
Ești supus acţiunii însă, prin reacţiile tale bruște și 
directe determinate de dorinţa de a câștiga cât 
mai mult, ai putea pierde șansa de a urca pe o 
scară ierarhică în plan profesional. În loc să te 
arunci direct în anumite situaţii, ar trebui să-ţi 
stabilești planuri pe care să le analizezi cu atenţie. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Îţi dorești din ce în ce mai mult, să iubești și să 
fii iubit. Vrei o relaţie serioasă și ai toate șansele 
să te bucuri de ea. Chiar în aceste zile ai putea 
începe o poveste de iubire frumoasă, intensă și 
cu perspective de viitor. Dar lipsurile financiare 
îţi vor da bătăi de cap. Nu te dezarma!  

Rac 22.06 - 22.07   
În aceste zile, astrele îţi sunt favorabile în plan fi-
nanciar. Te pricepi să faci bani și începi să te bu-
curi de câștiguri importante. Pari de neoprit când 
vine vorba planuri care să te urce pe treptele 
succcesului. Te ajută mult și intuiţia și înţelepciu-
nea de a te înconjura de oameni de succes.  

Leu 23.07 - 22.08  
Urmează o perioadă de liniște și armonie în cu-
plu. Însă, atribuţiile tot mai multe de la serviciu 
îţi iau din energie și îţi slăbesc tonusul. Vestea 
bună este că pentru toate serviciile și eforturile, 
vei fi recompensat cu sume importante de bani. 
S-ar putea să intri în posesia unei moșteniri. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nici nu vei tânji după dragoste, dar nici nu vei trăi 
o iubire supremă. Vei face schimbări majore în 
domeniul profesional și, în sfârșit, vei câștiga bani 
suficienţi pentru confortul l care aspiri. Și totuși, 
ţi-ar prinde bine o revitalizare printr-un program 
de fitness și un stil de viaţă mai sănătos.  

Balanță 22.09 - 22.10  
Nu va exista un nativ mai înţelegător decât tine, 
în aceste zile. Vei fi atent la nevoile celor din jur, 
calm și vei da dovadă de o prietenie adevărată 
faţă de cei ce au nevoie de apărare și ajutor. În 
schimb, devii imprevizibil și lupţi cu îndârjire ca 
să scapi de cei care-ţi ameninţă siguranţa.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Pentru tine iubirea primează. Și nu e rău, atât 
timp cât vei deschide ochii bine și vei investi 
sentimente în persoana care-ţi și răspunde cu 
aceeași dragoste. Apar oportunităţi demne de 
acceptat și în plan profesional. Șansa de a-ţi 
îmbunătăţi veniturile este de partea ta.   

Săgetător 22.11 - 20.12  
Lucrurile nu sunt ceea ce par pe plan financiar și 
există compromisuri pe care le faci în acest inter-
val. Nervozitatea din weekend este justificată, 
luând în considerare modul în care ești tratat de 
fa milie. Poţi fi supus unei judecăţi de zile mari și 
nu ai nici cel mai mic argument pentru a te apăra. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Vei fi vulnerabil în dagoste. Dacă ai o familie, în 
această perioadă vei face mai multe sacrificii, vei 
fi mai drăgăstos și vei dărui mai multă afecţiune 
tocmai pentru a menţine armonia. În cazul în ca-
re ești singur, te vei gândi intens să-ţi cauţi sufle-
tul pereche ca să-ţi faci o casă și o familie.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei răspunde provocărilor care ţi se ivesc iar cu-
rajul, tenacitatea și perseverenţa ţi-ar putea 
schimba viaţa în mod radical. Te vei implica și în 
acţiuni care au ca scop ajutorarea unor nevoiași. 
Ești atât de îndrăzneţ încât, vei atrage și admi-
ratori care te vor ajuta în momentele delicate. 

Pești 19.02 - 20.03 
Vei fi extrem de protejat în sfera profesională. 
Astrele te vor ajuta să găsești întotdeauna soluţii 
pentru a ieși învingător chiar și în lupta cu nea-
junsurile financiare și datoriile. Sentimental, nu 
vei fi nici prea entuziasmat, dar nici nefericit. Se 
instalează acalmia. 
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Luni 26 
34°C | 21°C
Soare, nori

Marți 27 
34°C | 20°C
Soare, nori

Miercuri 28 
34°C | 20°C
Soare, nori

Joi 29 
33°C | 18°C
Soare

Vineri 30 
32°C | 18°C
Soare, nori

Sâmbătă 31 
30°C | 17°C
Soare, nori

Duminică 01 
30°C | 15°C
Soare, nori
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P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Acneea este o problemă 
deranjantă întâlnită la 
persoanele de toate vârstele, 
dar mai ales la adolescenți și 
femei însărcinate sau aflate în 
perioada ciclului menstrual. 
Larga răspândire a acestei 
afecțiuni a făcut ca pe lângă 
tratamentele recomandate de 
specialiști să câștige popularitate 
și leacurile minune, cum ar fi, 
spre exemplu, folosirea prafului 
de aspirină aplicat pe leziuni. 
Dr. Laurentiu Vlădău, specialist 
dermatolog în cadrul Clinicii 
Hebra Dermatologie, ne explică 
în cele ce urmează, dacă această 
metodă este eficientă sau nu și 
care ar putea fi efectele negative 
asupra pielii.

Pe lângă factorii hormonali, un 
rol important în apariţia coșurilor 
îl joacă producţia de sebum în ex-
ces și amestecarea lui  cu celule-
le moarte ale pielii, ceea ce va crea 
un mediu ideal pentru dezvoltarea 
unor bacterii cauzatoare de acnee. 
De la remedii naturale și până la 
tratamente medicamentoase costi-
sitoare, există o listă nesfârșită de 
metode disponibile pentru a trata 
această afecţiune. În ultimul timp 
s-au remarcat afirmaţii și recoman-
dări în ceea ce privește eficienţa 
prafului de aspirină, o metodă con-
troversată, dar folosită de tot mai 
multe persoane în încercarea dispe-
rată de a scăpa de această proble-
mă.

Cremele și loțiunile  
cu acid salicilic, 

benefice pentru piele

Probabil punctul de pornire a 
fost reprezentat de proprietăţile 
substanţei active din aspirină, aci-
dul acetilsalicilic, care este apropia-
tă ca structură chimică cu acidul sa-
licilic aflat în multe produse folosite 
pentru tratamentul acneei. “Ambe-
le substanţe fac parte din clasa de 
medicamente denumite salicilaţi. 
Acidul salicilic are proprietăţi co-
medolitice, de dizolvare a dopuri-
lor de keratină amestecată cu se-
bum din glandele sebacee și tre-
buie folosit în mod continuu în cre-
me, loţiuni, soluţii în concentraţii 
diferite în funcţie de tipul acneei și 
particularităţile tenului pacienţilor. 
Dermatologii îl folosesc frecvent în 

concentraţii mari în peelinguri chi-
mice controlate pentru tratamen-
tul acneei. Acidul acetilsalicilic nu a 
fost, însă, folosit în această direcţie, 
iar dovezile medicale că această 
substanţă ar avea un efect asupra 
acneei sunt anecdotice. Este posibil 
ca rezultatele să fie asemănătoare 
cu cele obţinute cu acidul salicilic, 
însă nu au fost făcute destule studii 
în acest sens și nici produse testate 
pentru a demonstra siguranţa pen-
tru pacienţi. Pe de altă parte, stabi-
litatea acidului acetilsalicilic după ce 
tableta de aspirină este pisată este 
afectată în mod cert, iar absorbţia 
în piele în această formă este pro-
babil minimă sau absentă”, explică 
dr. Laurenţiu Vlădău.

Praful de aspirină 
poate agrava acneea

Este de așteptat ca praful de 
aspirină, la fel ca oricare alt praf 
sau pudră, să usuce pustulele sau 
leziunile inflamatorii, dar fără să 
influenţeze comedoanele închise 
sau deschise (punctele albe și ne-
gre). Dacă se pisează tabletele în 
bucăţi mai mari și se freacă vigu-
ros pe faţă, efectul va fi unul de ex-
foliere mecanică, nu neapărat efect 
chimic activ asupra punctelor albe 
sau negre. 

Există riscul de activare a 
inflamaţiei cu apariţia de pigmen-
tare post-inflamatorie și chiar agra-
varea acneei. Cu alte cuvinte, din 
punct de vedere medical și știinţific, 
efectul prafului de aspirină (acid 
acetilsalicilic) asupra acneei nu es-
te cunoscut în totalitate și, având 
în vedere că există opţiuni sigure și 
dovedite de tratament cu acid sali-
cilic, substanţă foarte asemănătoa-

re din punct de vedere chimic, nu 
am avea nici un motiv să apelăm la 
acest leac.

De reținut! 
Acidul salicilic este cel mai cu-

noscut compus chimic similar, dar 
nu identic, cu componenta activă 
din aspirină. 

Acesta este un ingredient de 
bază pentru multiple produse in-
dicate în tratarea bolilor de pie-
le - acnee, psoriazis, bătături, ve-
ruci, keratoză foliculară, mătreaţă. 
Utilizarea unor soluţii care au o 
concentraţie ridicată de acid salici-
lic provoacă hiperpigmentarea pie-
lii în cazul persoanelor care au o cu-
loare mai închisă a pielii.

Acidul salicilic are proprietăţi 
calmante, reducere roșeaţa și es-
te potrivit pentru pielea ce prezintă 
simptome ale rozaceei. Exfoliantul 
natural este ideal pentru tenul nor-
mal, mixt sau gras. 

Cele mai importante benefi-
cii ale acidului acid salicilic sunt ur-
mătoarele: exfoliază celulele moar-
te de la suprafaţa pielii și din inte-
riorul porilor pentru a diminua pus-
tulele, punctele negre și pentru a 
debloca porii; calmează iritaţiile 
pentru a minimiza roșeaţa pielii; 
îmbunătăţește nivelul de hidrata-
re și netezește pielea pentru a scă-
pa de aspectul aspru;  revitalizea-
ză luminozitatea naturală a pie-
lii; îmbunătăţește aspectul neuni-
form (ajută la estomparea petelor, 
imperfecţiunilor minore și estompa-
rea porilor dilataţi); diminueză linii-
le fine și ridurile; îmbunătăţește fer-
mitatea pielii (prin stimularea neo-
colagenului).

Aspirina – bună sau  
nu în tratarea coșurilor?

Dr. Laurențiu Vlădău


