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operació biquini

NUTRICIÓ

Suprimir àpats no ajuda a perdre pes

Menjar més sovint i
amb menys quantitat
és una regla d’or per

aprimar-se. Els especialistes
parlen de fer cinc o sis àpats al
dia i no suprimir-ne cap.

Per a molts, no sopar és la so-

lució perfecta per contribuir a
eliminar quilos, però no és la
ideal, perquè el cos necessita
unes pautes alimentàries i uns
nutrients. Si no se sopa s’acu-
mulen ganes de menjar i, des
d’un punt de vista psicològic,

el cervell entén que es pot ex-
cedir en els altres àpats.

Un altre recurs és menjar no-
més fruita a la nit, però tampoc
no és l’opció més encertada.
“No seria una alimentació ade-
quada. Se’n podria menjar una

L’exercici físic tonifica el cos i és fonamental a l’hora de fer dieta. ARXIU

pàgines especials

sola ració. Si es menja més es
cauria en un excés de sucres”,
segons Gemma Miranda, di-
plomada en nutrició i dietèti-
ca.

Si voleu seguir una dieta equi-
librada i saludable per perdre
pes, és més encertat que feu un
sopar lleuger amb una pauta
que contingui tots els grups
d’aliments. Per exemple, una
truita de ceba amb un xic d’oli,
una carxofa a la planxa, una
llesca de pa integral i una peça
de fruita. Altres confusions ha-
bituals a l’hora de fer dieta és
reduir de manera radical la in-
gesta calòrica i determinats ali-
ments, perquè pot derivar en
una carència de nutrients fona-
mentals per al bon funciona-
ment de l’organisme. Però tam-
bé aprimar-se sense fer exerci-
ci físic o aconseguir resultats
espectaculars amb les “dietes
miracle”, que només busquen
la pèrdua sorprenent de quilos
en pocs dies ◗

La naturòpata Montserrat Martínez a una de les sales del centre. NEBRIDI ARÓZTEGUI

El punt de partida és
aconseguir que el paci-
ent mengi de manera

equilibrada.“Cada organisme
té el seu procés i en un mes es
pot obtenir un bon resultat.
Però el nostre objectiu és que
es faci de manera progressiva
i seguint uns hàbits saluda-
bles i correctes” comenta la
naturòpata, Montserrat Mar-
tínez.

MasVidaTeràpies va obrir el
setembre del 2012 i és un cen-
tre de teràpies naturals enfo-
cades a buscar l’equilibri in-
terior i millorar la salut. Es de-
diquen a la naturopatia, la
medicina tradicional xinesa,

l’homeopatia, l’osteopatia, les
Flors de Bach, l’estètica natu-
ral, la dietètica i nutrició orto-
molecular, la reflexologia i el
quiromassatge. Si ara per ara
el vostre tema d’interès és fer
dieta, deixeu-vos assessorar
per aquests professionals per-

què, a més d’ensenyar-vos a
menjar correctament, us in-
dicaran sobre la conveniència
(o no) de complementar el rè-
gim amb sessions d’acupun-
tura o amb auriculoterapia,
per ajudar a equilibrar el cos
i controlar l’ansietat, o amb
teràpies que complementin la
reducció de pes.

Només cal que concerteu
hora de visita. En aquest cen-
tre estudiaran el vostre cas en
base als resultats d’una analí-
tica, de la vostra història clíni-
ca, dels vostres hàbits alimen-
taris i del ritme de vida diària.
“És ensenyar a menjar de ma-
nera saludable” ◗

MÁS VIDA TERÀPIES

Com menjar de manera
correcta i saludable

Mas Vida
Teràpies

Carrer Nou de Sant Pere,
63, 1r, 2a

Terrassa (Centre)
Tel.: 93 010 907

masvidaterapias.com

El doctor Miquel Utset, a la consulta de la seva clínica al Vapor Gran. ALBERTO TALLÓN

CEMU - CENTRE MÈDIC UTSET

Plans nutricionals a mida per
aprendre a aprimar-se un mateix

El doctor Miquel Utset té
una trajectòria de més de
15 anys en l’assessora-

ment dietètic i nutricional. Per
al director mèdic de CEMU, en-
senyar a aprimar-se no és una
tasca fàcil, per molt que ens ho
sembli. Cada persona és un
món diferent quant a genètica,
metabolisme i hàbits de vida, i
és per això que un pla nutricio-
nal ha de ser adaptat a cada cas
per assolir els objectius de salut
i pes, segons que explica. “Els
nostres pacients ens estan de-
manant cada vegada més un as-
sessorament personalitzat, que
inclogui l’estudi i preparació
dels plans nutricionals a mida,

CEMU
Pl. del Comte Guifré, 1
Terrassa (Vapor Gran)
Telèfon: 93 788 53 95

www.cemu.cat

per trobar l’equilibri de la nos-
tra salut, trobar-nos bé i no pas-
sar gana”, afegeix. El pla nutri-
cional a mida de CEMU distin-
geix dues fases: un tractament
mèdic per eliminar quilos, i la
dieta habitual per mantenir el
pes desitjat. Però cal estar pre-
parat i mentalitzat per modifi-
car la nostra alimentació. Per
això, a Cemu han preparat un
pla per ajudar a aprimar-nos per
nosaltres mateixos, amb un tre-
ball de suport de la coach nu-
tricional i la col·laboració de la
nutricionista. Cal que vigilem la
nostra salut i que qualsevol trac-
tament d’aprimament el fem
sota control mèdic ◗

tant per baixar pes com per
mantenir-se en un bon estat fí-
sic, per competir esportivament
o per trobar-se millor de salut”,
explica. L’estudi indicarà les ne-
cessitats de cada persona i dife-
renciarà bé les opcións d’ali-
ments que li són perjudicials i
els que no. “Es tracta de dur a
terme un canvi d’hàbits de vida


