
ANNA FERRER I COLLS. DIETISTA

Fa quinze anys que Anna Ferrer
va obrir la consulta, posant-se al
vostre servei per oferir-vos asses-
sorament. El seu objectiu sempre
ha sigut fer les dietes personalitza-
des i ajudar a aconseguir un millor
estat de salut, per mitjà de l’adqui-
sició d’uns hàbits alimentaris sa-
ludables i adequats al nostre ritme
de vida diari, als horaris o al des-
gast físic.

Test d’Intoleràncies Alimentàries
Anna Ferrer pot oferir una dieta
completament personalitzada a
través de la seva experiència i for-
mació. El Test d’Intoleràncies Ali-

mentàries ens indica els aliments
que “bloquegen” el nostre orga-
nisme. “Evitant-los de la nostra
dieta diària ens permetrà una mi-
llor digestió, baixar de pes més fà-
cilment i sentir-nos més lleugers”,
explica Anna Ferrer.

Dieta Depurativa en Grup
A la consulta, us proposen també
la Dieta Depurativa en Grup, amb
constants novetats. Una iniciati-
va que ha tingut molt èxit, molt
adequada després de Nadal, des-
prés de l’estiu o en canvis de tem-
porada. 

El cos agraeix una neteja des-
prés dels excessos del Nadal. La
pròxima edició serà el  de fe-
brer, amb pautes senzilles pensa-
des per eliminar fàcilment ali-
ments de la nostra dieta que ens
intoxiquen, per canviar els hàbits
alimentaris i per baixar una mica
de pes. 
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Dietes personalitzades per
guanyar qualitat de vida

CONXI MOLONS

La dietista Anna Ferrer, a la seva consulta.

Anna Ferrer va obrir la consulta fa quinze anys
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BENESTAR I SALUTPÀGINES ESPECIALS

La salut de les genives també és
cosa de nens, quan es tracta del
seu benestar oral. La majoria de
les vegades pensem únicament
en les dents. Tradicionalment,
només es parlava de la càries, no
obstant això, avui en dia sabem
que la prevenció sobre problemes
de les genives, ja en edats infantils,
serà un factor d’èxit en el futur.

La prevenció i educació són
part de les nostres obligacions,
transmetre el coneixement a la
població i als pares per poder així
evitar possibles complicacions
dels nens quan siguin adults.

El més important és l’educació,
el coneixement i la prevenció
El  sagnat de les genives no ha de
considerar-se normal, és un signe
d’alarma que demostra l’existència
d’inflamació en el teixit que envol-
ta les dents. És de gran importàn-
cia que durant el creixement i
l’adolescència les genives estiguin
sanes per poder garantir un cor -
recte desenvolupament.

La gingivitis és un problema
molt

freqüent en nens, supera el 
de prevalença en edats dels  als
 anys, cosa que és totalment
alarmant. Tot i que no adquirei-
xen un perfil greu com a malaltia,
durant el pas dels anys es cronifi-
carà dificultant progressivament
el seu tractament.

L’eliminació de la placa bacte-
riana és el punt més important per
evitar i prevenir els problemes de
les genives. Aquí recau la impor-
tància dels pares a ensenyar i vi-
gilar els moments de raspallat
dental perquè el nen ho faci cor -
rectament.

En alguns casos d’apinyament
dental és difícil mantenir un cor -
recte raspallat i eliminar la placa
bacteriana. Es recomana el trac-
tament d’ortodòncia per aconse-
guir tenir les dents alineades i fa-
cilitar el raspallat. El periodontò-
leg i l’ortodontista, durant les re-
visions rutinàries al dentista, se-
ran els responsables d’informar
els pares de si recomanen aquest
tractament o no. 

Alguns símptomes d’alarma
podrien ser: canvi en la coloració
de les genives (que tinguin una to-
nalitat vermella o bé violeta) , can-
vi de forma (engrandiment o su-
perfície brillant), sagnat en raspa-
llar, supuració i dolor i mal alè. A
continuació, detallarem una sèrie
de trucs per aconseguir una bona
salut de les genives.
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Vigileu les vostres genives
La salut oral també és cosa de nens per evitar-los problemes d’adults

D'esquerra a dreta, els doctors Xavier Isern, David Begudan, Elena Isern i Jesus Isern.

TRUCS 
 Explorar les genives 
Aprendre a explorar la boca
dels fills és bo. Una boca sana
inclou unes dents i també unes
genives sanes.

 Si és sana, és de color rosa
Una geniva sana és de color
rosa, no sagna, no fa mal i tam-
poc fa mala olor. 

 El raspallat és la clau
Ajudar els vostres fills a adquirir
l’hàbit de raspallar-se les dents
com a mínim dues vegades al
dia per tenir bona salut de
dents i genives.

Atenció a la periodontitis
Si els pares tenen aquesta ma-
laltia, s’ha de controlar els nens,
perquè és d’herència genètica.

Visites anuals
Les visites de control al dentista
ajuden a diagnosticar proble-
mes de salut oral.
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SERVEIS DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA I DE CENTRE DE DIA DE DILLUNS A DIUMENGE

- Allotjament i manutenció
- Atenció en les activitats de la vida diària

- Servei mèdic i d’infermeria
- Atenció psicològica

- Departament de treball social
- Rehabilitació i fisioteràpia

- Teràpia ocupacional
- Animació sociocultural

- Perruqueria   - Podologia   - Bugaderia
ZONES ENJARDINADES I ESPAIS COMUNS


