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Prendre Vitamina C, jalea
real, equinàcea; fer algun
esport o activitat a l’aire
lliure... Són alguns hàbits
saludables que ens
ajudaran a reforçar el
nostre sistema immunitari
i a protegir-nos dels virus
dels refredats i de la grip.

Ala tardor, amb la reducció
d’hores de sol i l’arribada del
fred apareixen també els

constipats, les al·lèrgies, els proble-
mes respiratoris, les grips i d’altres
infeccions. Les causes que hi hagi
aquest increment d’afeccions a la
tardor son degudes, principalment,
a una resposta del nostre cos degut
a una menor producció de vitami-
na D després d’una menor exposi-
ció al sol. “És degut a una davalla-
da del nostre sistema immunitari i
a un increment de la virulència dels
patògens”, explica el doctor Miquel
Utset, metge de medicina general i
director de la clínica Cemu.

¿Per què ens constipem? Segons
aquest especialista les principals
barreres d’entrada de virus al nos-
tre organisme son la pell i principal-
ment el què coneixem com a mu-
coses que contenen substàncies i
cèl·lules del sistema immunològic
que eviten la invasió, indica.

Per exemple, quan parlem de ri-
nitis hem de saber que és la infla-
mació de la superfície interna del
nas. La dermatitis atòpica està rela-
cionada moltes vegades en perso-
nes amb asma, rinitis o èczema i és
una inflamació de la pell, i l’asma
és una malaltia inflamatòria de
l’aparell respiratori. La bronquitis
és una inflamació del recobriment
dels bronquis, que connecten la trà-
quea als pulmons. Totes aquestes
malalties tenen un factor comú:
sempre es tracta d’una inflamació
que provoquen les nostres defen-

ses mentre lluiten contra una inva-
sió. Per evitar que aquestes malal-
ties cronifiquin és hora de reforçar
les nostres defenses amb una dieta
equilibrada y hàbits de vida saluda-
bles. En cas de malaltia haurem de
consultar el metge.

VITAMINA C A LA TARDOR
Ara és moment de posar barreres
als virus i bactèries, de cuidar-se en-
cara més i d’enfortir les defenses
amb nutrients naturals de tardor,
esport, evitant el tabac i l’alcohol i
practicant esport. Des d’avui cal
prendre més vitamina C (perquè
manté les mucoses lliures de patò-
gens) present en cítrics, (taronja i

llimona) i kiwis. També la trobarem
en verdures i hortalisses com pas-
tanagues, tomàquet, espinacs, brò-
coli, pebrot vermell i col; o en el fet-
ge i els ous.

És imprescindible consumir ali-
ments rics en vitamina E, un potent
antioxidant i aliat contra els cons-
tipats. Es pot obtenir en l’oli d’oli-
va, llavors de girasol i fruits secs.
Des d’ara també hem de tenir sem-
pre a mà la rica mel i cada dia pren-
dre alguna cullerada. Per les seves
grans propietats antibacterianes no
pot faltar l’all, ric també en ferro,
fòsfor, potasi i vitamines A, B i C.

Teresa Romero

TARDOR SENSE VIRUS

És moment de cuidar-nos
per evitar els constipats

La vitamina C és una gran aliada contra els constipats. CEDIDA
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Medicina Doctor Miquel Utset

Hi ha mesures ge-
nerals que poden
ajudar el treball

del nostre sistema immu-
nològic, com tapar-se bé
per no passar fred, cuidar
l’alimentació perquè si-
gui equilibrada i no ens
faltin vitamines o ferro o
àcids grassos, dormir les
hores necessàries i una
actitud positiva, optimis-
ta, perquè els treballs ci-
entífics demostren que si
estem feliços el sistema
immunitari treballa millor. Però si has fet tard i ja tens la rini-
tis, a Cemu estem aplicant, amb èxit, una teràpia natural per
eliminar aquestes afeccions amb un tractament que potencia
el sistema immunològic de defensa de les mucoses i la pell.
Com més aviat puguem desinflamar aquestes mucoses, mi-
llor es defensarà el nostre organisme contra patògens com bac-
teris, virus, fongs, o altres substàncies alienes. A més, el nos-
tre cos sabrà detectar i actuar amb més eficàcia contra les re-
accions al·lèrgiques i inten-
tarà evitar que traspassin els
òrgans interns (tràquea,
bronquis, pulmons).

El tractament consisteix a
extreure una mica de sang
del pacient, com en una
analítica, potenciar-la amb
ozó i immediatament injec-
tar-la de nou a nivell intra-
muscular. Això es coneix
com Autohemoterapia Me-
nor (ATHm) i es necessiten en total entre 4 a 6 sessions aplica-
des dos cops per setmana amb uns resultats que es poden no-
tar des del primer dia, ja que milloren els símptomes en molt
poc temps. En els darrers anys, avalat pel prestigiós viròleg
doctor Luc Montagnier, descobridor del virus de la SIDA, tam-
bé s’està utilitzant com a estimulant dels limfòcits un concen-
trat de papaia fermentada que augmenta la capacitat de de-
fensa immunològica i que, en la nostra experiència, dóna bons
resultats com a tractament preventiu. Es tracta, doncs, de po-
tenciar el sistema immunològic propi perquè doni una ade-
quada resposta immunitària davant les contínues agressions
externes. El sistema immunològic humà juga un paper deci-
siu en totes les malalties perquè és el màxim responsable d’evi-
tar l’entrada de substàncies o microorganismes de l’exterior a
l’interior de l’organisme i preservar que s’afectin els òrgans
interns.

* L’autor és metge i director de Cemu - Centre Mèdic Utset

“Si protegim les
nostres defenses,
el nostre cos ens cura”

A Cemu apliquem
una teràpia natural
per potenciar
el sistema
immunològic
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Enforteix el teu sistema immunitari

Tractament Autohemoterapia menor amb

Rinitis, Faringitis, Rinofaringitis, 

Dermatitis Atòpica, Bronquitis, 
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preparats per l’hivern?                                

DEPT. DE MEDICINA PREVENTIVA 

Enforteix el teu sistema immunitari 

Autohemoterapia menor amb OZÓ :   

Rinitis, Faringitis, Rinofaringitis, 

Dermatitis Atòpica, Bronquitis, 

Asma. 


