
A Reflexoteràpia Violant, a Sant
Pere Pescador, s’ofereixen tota
mena d’especialitats de reflexote-
ràpia. Està especialitzada en pràc-
tiques diverses per reduir el dolor
de les persones, de les quals coneix
més a fons l’anomenada biodinà-
mica craniosacral. 

La biodinàmica craniosacral és
una tècnica manual, relaxant, suau

i d’enorme profunditat, l’objectiu
de la qual és localitzar els desequi-
libris del cos i ajudar-los perquè
tornin a la normalitat mitjançant el
treball subtil als teixits.

El tractament permet al cos  uti-
litzar els seus processos d’autocu-
ració i aporta beneficis als proble-
mes digestius, respiratoris, muscu-
lars, etc.

A més a més, Violant Vila fa trac-
taments de medicina xinesa, on es
restableix l’equilibri a partir d’esti-
mular certs punts del cos que ac-
tuen de vàlvula, auriculoteràpia, la
medicina més antiga de la Xina,
que cura a partir de l’estimulació
dels punts de l’orella, o quiromas-

satge, que vol descontracturar, re-
laxar o estimular els teixits del cos.

Finalment, també fa reset ATM,
una tècnica que equilibra la man-
díbula i allibera les tensions mus-
culars, ventoses xineses, que elimi-
na inflamacions, drena i mobilitza
els líquids,  reflexoteràpia, una te-
ràpia manual que afluixa les con-
tractures, o facioteràpia de Dien
Chan, un mètode vietnamita que
alleuja ràpidament el dolor sense
fer servir agulles.
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La biodinàmica craniosacral
localitza l’ajuda per recuperar
la normalitat dels desaquilibris
del cos a partir dels teixits

També fa més tractaments
com la medicina xinesa,
l’auriculoteràpia, el
quiromassatge o el reset ATM

La salut del nostre organisme és
molt important tant a escala gene-
ral com a escala bucodental. Sovint
no som conscients que la salut bu-
cal s’ha de mantenir i cuidar com
qualsevol altra part del cos.

Els aliments que mengem i la
freqüència amb la qual els ingerim,
afecten directament l’estat general,
dents i genives. Cada vegada que
ingerim un aliment, el pH de la
boca disminueix arribant a un ni-
vell crític que juntament amb els
bacteris, causa les malalties dentals
com les càries dentals i la malaltia
periodontal. 

Per tant, és important seguir una
dieta equilibrada i fer, si cal, els cinc
àpats diaris recomanats però limi-
tant els “snacks industrials”. Tot
això, sempre seguit d’una bona hi-
giene bucal, ja que són malalties
que es poden prevenir adquirint
uns hàbits higienicodietètics.

Pel que fa a l’alimentació, s’ha de
vigilar a l’hora d’escollir correcta-
ment els aliments i les begudes que
continguin menys quantitat de su-
cres afegits. El sucre, a les etiquetes
dels aliments, es pot trobar escrit
de diferents maneres com, per
exemple, sacarosa, fructosa o glu-
cosa, entre altres.

A més ens podem preguntar: hi
ha algun tipus d’aliment que ajuda
a mantenir una bona salut bucal?

Doncs, sí, n’hi ha. Les millors be-
gudes són aquelles riques en aigua
i baixes en sucres afegits com els
sucs de fruita natural, el te verd, les
infusions, etc., però, entre totes, la
millor opció és l’aigua, que té un
gran poder d’eliminació de toxines
i d’hidratació, que permet mante-
nir les genives ben hidratades i
augmenta la producció de saliva,
la qual neutralitza els bacteris.

Entre els principals aliments que

ajuden a protegir les dents de la cà-
ries dental són els que contenen
calci i fòsfor. A part, també ens aju-
den a disminuir els nivells de pH i
generen una producció més gran
de saliva que actua com a bar rera
cariogènica. En general, totes les
verdures i hortalisses cruixents
(com la carrota i l’api) amb els ali-
ments rics en fibra, són bons pre-
ventius, estimulen la producció de
saliva i netegen la superfície dental.

La ceba també és un gran aliat, ja
que conté substàncies bacterici-
des. Els grans sencers com l’arròs
integral i els cereals també propor-
cionen vitamines del grup B i ferro,
que ajuden a mantenir les genives
sanes. El magnesi que contenen
aquests cereals, ens ajuda a man-
tenir els ossos i les dents en bon es-
tat. 

Les millors fruites són les po-
mes, ja que contenen polifenols,
un potent antioxidant que exerceix
una funció bactericida. Altres com
les peres i la síndria també ens po-
den ajudar a netejar la superfície
de les dents i genives. Les maduixes
contenen xilitol, una substància
que ataca els bacteris de la placa i
evita la desmineralització dental.
Els kiwis també són molt bons pro-
tectors de les nostres genives, con-
tenen gran quantitat de vitamina
C,  important pel bon manteni-
ment del col·lagen de les genives i
la prevenció de la malaltia perio-
dontal.

Cal netejar-se les dents amb una
tècnica correcta i amb una durada
aproximada de quatre minuts mí-
nim. S’ha d’intentar utilitzar pastes
de dents i col·lutoris de qualitat
acompanyats diàriament de fil o
seda dental.

Les visites periòdiques al dentis-
ta són obligatòries per poder trac-
tar les malalties ja produïdes i fre-
nar les possibles complicacions, ja
que la millor solució d’una malaltia
és prevenir-la.
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Salut bucodental i alimentació
L’aigua és la millor opció per eliminar toxines, hidratar les genives i augmentar la producció de saliva
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Cal rentar-se les dents durant almenys quatre minuts; la poma conté polifenols i ajuda la salut bucal.
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