
 Berbec 21.03 - 20.04   
Te implici în activități colective care se anunță 
a fi destul de constructive. Cu toate acestea, 
încearcă să nu-ți impui autoritatea atunci când 
nu este cazul. Lucrul în echipă poate fi destul 
de dificil uneori, însă importantă este comuni-
carea. De tine depinde ce și cât construiești. 

Taur 21.04 - 21.05  
Ești mai emotiv decât de obicei, iar acest lucru 
te împiedică să te exprimi în mod deschis. Chiar 
dacă nu îți va fi deloc ușor, nu evita să comunici 
cu cei din jur. Gândește-te că acest lucru te va 
ajuta să mai uiți de ceea ce te preocupă. O per-
soană apropiată te poate sfătui. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Se pare că oricât de mult ai încerca să-ți 
respecți programul, datorită unor evenimente 
neașteptate îți va fi destul de dificil să realizezi 
acest lucru. Încearcă să nu te stresezi și o să 
găsești soluții pentru toate. Nu trebuie să le 
permiți altora să-ți strice buna dispoziție.  

Rac 22.06 - 22.07   
Vei avea parte de câteva discuții în contradictoriu 
cu un coleg de serviciu, iar acest lucru nu va fi 
deloc plăcut. Chiar dacă dorești să-ți impui ideile, 
încearcă să faci în așa fel încât să nu creezi un 
conflict. Concentrează-te cât mai mult asupra lu-
crurilor pe care le ai de făcut.  

Leu 23.07 - 22.08  
Va trebui să acorzi mai mult timp activităților 
casnice. Oricât de neplăcut ți s-ar părea acest 
lucru, trebuie să-ți organizezi timpul în așa fel 
încât să nu-ți încarci prea mult programul. Ai 
putea discuta și cu celelalte persoane din familie 
și să încercați să împărțiți treburile.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Săptămâna aceasta, vei fi foarte sensibil la jude-
cata anumitor persoane din jurul tău. Anumite 
comentarii nu își au rostul, iar acest lucru te de-
ranjează. Încearcă să nu le dai atenție. Atât timp 
cât te vei concentra asupra lucrurilor importante, 
nu vei avea nimic de pierdut. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Oricât de mult ai încerca să te înțelegi bine cu 
toată lumea, acest lucru nu va fi deloc ușor. În-
cearcă să te axezi asupra acelora care contează 
cu adevărat în viața ta. În ceea ce privește sta-
rea de sănătate, este posibil să ai o ușoară du-
rere de cap cauzată de situațiile stresante.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Te strofoci prea mult să mulțumești pe toată 
lumea, iar acest lucru nu-ți va aduce satisfacție. 
Se pare că anumite persoane vor interpreta 
greșit gesturile tale. Încearcă să te concentrezi 
la ce este important pentru tine. În viața de 
cuplu este posibil să ai parte de niște surprize.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ar fi bine să lași deoparte orgoliul atunci când vi-
ne vorba de relația de cuplu. Oricât de mult ți-ai 
dori să dovedești un anumit lucru, gândește-te că 
nu va duce la nimic bun. Cu diplomație, vei reuși 
să găsești o cale de mijloc. La job te vei implica 
mai mult, dar și câștigurile vor fi pe măsură.

Capricorn 21.12 - 19.01 
Vei fi dezamăgit de o persoană în care aveai ma-
re încredere, iar acest lucru te va debusola. În-
cearcă să nu te enervezi și evită discuțiile care 
pur și simplu nu își au rostul. La locul de muncă 
ar fi indicat să începi să acorzi mai multă atenție 
proiectelor în care ești implicat.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Se pare că o persoană mai în vârstă va încerca să 
te impresioneze. Este posibil ca acest lucru să te 
deranjeze destul de mult, mai ales că nu vei avea 
timpul necesar pentru a sta la discuții mărunte. 
Dar, nu trebuie să reacționezi într-un mod impul-
siv. Cu calm, vei trece mai ușor peste toate. 

Pești 19.02 - 20.03 
Te preocupă situația financiară, iar acest lucru te 
împiedică să te simți bine alături de partenerul 
de viață. Încearcă să găsești o cale de mijloc și 
să eviți discuțiile care nu vor duce decât la con-
flict. Chiar dacă ți se pare dificil, gândește-te că 
altfel nu vei reuși să rezolvi nimic. 
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Luni 04 
21°C | 10°C
Soare, nori

Marți 05 
22°C | 11°C
Soare, nori

Miercuri 06 
22°C | 11°C
Soare, nori

Joi 07 
19°C | 10°C
Soare, nori

Vineri 08 
20°C | 11°C
Soare, nori

Sâmbătă 09 
23°C | 13°C
Soare, nori

Duminică 10 
20°C | 12°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

Cum să ne bucurăm de savoarea 
alimentelor și băuturilor de sezon 

fără să ne îmbolnăvim dantura
Deși dulciurile par a fi 
principalul vinovat pentru 
apariția problemelor 
dentare, o mulțime de alte 
alimente sau băuturi pe 
care le consumăm zilnic 
pot fi dăunătoare danturii 
fără a fi conștienți măcar de 
acest lucru. Dr. Mihaela Dan, 
specialist ortodont în cadrul 
Clinicii Orto-Implant Expert, 
ne explică în cele ce urmează, 
care sunt inamicii mai puțin 
cunoscuți ai sănătății orale, în 
această perioadă a anului.

Deși reprezintă un beneficiu 
pentru sănătate, unele alimente pot 
fi dăunătoare pentru dantură fie prin 
substanțele colorante din compoziția 
lor și care pătează dinții, fie din cau-
za conținutului lor bogat în acizi sau 
în substanțe care pot fi degradate de 
bacteriile din gură în acizi (zaharu-
rile). Aceștia scot calciul din smalțul 
dentar, producând caria dentară.

Roșiile, sfecla, merele, 
portocalele și lămâile

Roșii, citrice, afine, sfeclă, me-
re etc., prin conținutul de substanțe 
colorante pătează dinții, iar prin 
conținutul de acizi demineralizează 
smalțul dentar. “Portocalele, gra-
pefruiturile și lămâile sunt gustoa-
se atât consumate ca atare, cât și 
sub formă de sucuri, fiind totoda-
tă și surse bogate de vitamina C. 
Din păcate, conținutul lor acid poa-
te eroda smalțul, făcând dinții mai 
vulnerabili. Pentru a ne bucura de 
gustul lor și a beneficia de o do-
ză de antioxidanți și vitamine, este 
recomandat să le consumăm  mo-
derat, după care să clătim gura cu 
apă”, spune dr. Mihaela Dan.

Fructele uscate
Prin deshidratare, fructele us-

cate, atât de consumate în zilele 
reci, devin foarte concentrate în za-
haruri și lipicioase, combinația pre-
ferată de bacterii. Același efect îl au 
toate alimentele aderente de dinți: 
jeleuri, biscuiți etc.

Ceaiul, vinul și cafeaua 
Nelipsite din tabieturile noas-

tre în acest sezon, ceaiul, cafeaua 
și vinul pot atenta și ele la sănă-

tatea noastră dentară. Aceste bă-
uturi conțin substanțe benefice or-
ganismului, dar pătează dinții încet-
încet. “În forma lor naturală, cafea-
ua, vinul și ceaiul au beneficii do-
vedite pentru sănătate. Din păcate, 
ele pot să usuce cavitatea bucală și 
să păteze dinții, favorizând apariția 
cariilor dacă sunt îndulcite cu zahăr. 
Atunci când le consumăm este re-
comandat să bem multă apă și să 
ne bucurăm de ele așa cum sunt, 
fără îndulcitori”, mai spune medicul 
ortodont.

Murăturile  
și dressingul pentru 

salate
Murăturile, cele în oțet mai 

mult decât cele fermentate natural, 
sunt extrem de agresive cu smalțul 
dentar, pe care îl demineralizea-
ză din cauza conținutului mare de 
acizi. Dressingurile pentru salate nu 
sunt nici ele mai puțin agresive cu 
dantura: de cele mai multe ori sunt 
pe bază de oțet sau lămâie, ambele 
acide, și atacă, deci, smalțul dentar.

Popcornul
Foarte bun pentru a fi savurat 

la un film, popcornul poate rămâ-
ne blocat între dinți, de unde trebu-
ie scos cât mai curând. „Foarte im-
portant este să folosim ața dentară 
și nu scobitoarea pentru acest lu-
cru, deoarece cea din urmă rănește 
gingia, producând retracții gingiva-
le, și favorizând apariția pungilor 
parodontale“, atenționează dr. Dan.

Pâinea albă
Aceasta rămâne printre dinți 

și conține foarte mult amidon, pe 
care enzimele din compoziția pâi-
nii și a salivei încep să o descom-
pună în zahăr, asigurând o sursă 
constantă de hrană pentru bacte-
rii și favorizând acumularea plăcii 
bacteriene, producătoare de carii 
și gingivită.

Băuturile acidulate  
și cele pentru sportivi

Atât prin conținutul mare de za-
hăr, dar mai ales prin conținutul de 
acizi (citric, carbonic, fosforic) aces-
tea au același efect devastator asu-
pra smalțului dentar, mai ales da-
că sunt consumate încet, înghițitură 
după înghițitură. 

“Când aceste băuturi sunt sa-
vurate pe o perioadă mai lungă 
de timp, bacteriile folosesc zahă-
rul pentru a produce acizi ce atacă 
smalțul dentar. Majoritatea băuturi-
lor răcoritoare carbogazoase, inclu-
siv cele dietetice, au același efect și, 
prin urmare, sunt dăunătoare pen-
tru dinți. Cele care conțin și cofeină 
pot provoca uscarea cavității buca-
le”, explică specialistul.

Alcoolul
Alcoolul cauzează deshidra-

tarea și uscăciunea gurii, iar per-
soanele care îl consumă excesiv 
pot descoperi că fluxul de salivă 
este redus în timp, ceea ce poa-
te duce la formarea de carii den-
tare și alte infecții orale, cum ar fi 
gingivita. 

Consumul în exces de alcool 
crește și riscul de apariție a cance-
rului oral.“Consumat în exces, alco-
olul reprezintă o amenințare pentru 
dantură și pentru sănătate la modul 
general. Un pahar de vin cu ocazia 
unui moment special nu este, însă, 
un pericol, fiind recomandat totuși 
să clătim gura cu apă, după”, reco-
mandă dr.  Mihaela Dan.

SFATURI UTILE ZÂMBETULUI FRUMOS ȘI SĂNĂTOS!
Așadar, consumând cu moderație alimentele care pot dăuna danturii și 

respectând o igienă orală riguroasă ne putem păstra zâmbetul frumos și 
sănătos cât mai multă vreme. Atenție, însă: periajul dinților imediat după 
consumarea unor alimente sau băuturi cu un nivel mai ridicat de acizi nu este 
întotdeauna recomandat, deoarece dinții sunt mai poroși și fragili imediat după 
expunerea la aciditate. Cel mai bine este să clătim cu apă și să treacă o scurtă 
perioadă de timp înainte de periaj.


