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I nostre cos adquireix protago
nisme a mida que s' acosta el bon 
temps, Es per aix6 que les dietes 
tenen actualment un protagonisme 

destacat. Per6 cal no oblidar mai la salut i 
per aix6, abans de comenr;ar a perdre pes, 
cal consultar amb un especialista i deixar
nos orientar per professionals que cons ide
rin, primer de tot, el que necessita realment 
el nostre cos, 

La preocupacio per al nostre cos s'ha 
convertit en els dalTers anys en quelcom 
quotidia que pot fer-nos marcar els nos
tres habits alimentaris tant per be, com per 
malament. Realment l'anomenat "culte al 
cos" es una tendencia en al<;:a que ha pro
vocat una allau d'ofertes i remeis miracu
losos per a perdre pes i reduir centlmetres 
en determinades zones del nostre cos a fi 
d'estar sempre mes guapos i atractius, 

EI cert es que no existeixen els miracles 
i que qualsevol millora ha de passar sempre 
per garantir-nos una bona salut. Per aix6, 
cal saber molt be quines necessitats tenim 
de forma individualitzada i no deixar-nos 

TROBAR LA MILLOR 
DIETA PER A CADA CAS 

portar per les recomanacions d' amics i co
neguts que ens poden recomanar una dieta 
sense coneixer quin es el nostre estat [{sic. 

Per comen<;:ar, el que cal primerament 
es recu perar uns bons habi ts alimentaris i 
practicar de forma moderada algun tipus 
d'exercici f{sic, Les fruites i verdures han 
de recuperar. si l'han perdue el protagonis
me en la nostra dieta quotidiana, 

Per6 si el que volem es perdre pes d' una 
forma mes constant ja sigui perque tenim 

sobrepes 0 simplement, perque trobem que 
hem acumulat una mica massa de "reser
ves", cal visitar un especialista que ens ori
enti, primerament, en el que hem de perdre 
i el que no, 

Si ens assessorem amb un especialista, 
podrem coneixer no nomes quins tipus de 
dietes ens poden ser mes efectives sino 
tambe, ens poden recomanar per els nos
tres mateixos habits quines ens seran mes 
fkils de seguir. 

• 
•11'[_1_'=1. 

-111'='11'11:1

_r_' '.,1IJ::11'1=Tll'lr_' 
_T_ 

.'
_.iijT:;:j'''=~l_ 

• 

63 
1 


