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Arriba una nova edició de la revista saludable Club Farmactiva, i amb ella, intentem un 
cop més adaptar-nos a la temporada de la calor a través de petits trucs i idees innovadores i 
originals perquè la teva salut física, mental i emocional es mantingui en perfecte estat.

En aquest exemplar de la revista Club Farmactiva trobaràs un magnífic popurri de temàti-
ques de salut que cal tenir en compte durant aquesta estació: tips per cuidar el teu cos durant 
l’estiu, com pal·liar la síndrome de l’ull sec, com evitar l’insomni, tot el que necessites saber 
sobre protecció solar, idees per preparar berenars fàcils, refrescants i saludables, tendències 
healthy d’aquest estiu 2021, consells per garantir una bona salut sexual, com combatre 
l’acidesa d’estómac i una entrevista en exclusiva a Joaquín Tuñón, farmacèutic titular de la 
Farmàcia Rastro, una de les nostres farmàcies Club Farmactiva que ofereix un innovador 
servei de deshabituació tabàquica.

Substituint a la versió clàssica de la revista, aquesta edició l’hem adaptat exclusivament per a 
la seva lectura en pantalla. Som conscients que un accés més fàcil i adaptat als nostres temps 
és necessari per avançar i afavorir la seva lectura.

Dit això, què més podem afegir? Arriben temps de canvi i des de Farmactiva esperem que 
aquest estiu tingueu tots i totes una salut de 10. Recordeu que molt a prop vostre teniu a la 
vostra disposició una farmàcia Farmactiva, que us espera amb els braços oberts i amb el 
millor consell i producte.

Bon estiu!

Equip Farmactiva

Un estiu més saludable
és possible
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Arriba l’estiu i a Farmactiva treballem activament per ajudar-te a cuidar-te per dins i per fora 
de forma saludable i segura. Per això, et presentem aquests supertips saludables exclusius per a 
aquest estiu 2021!

Tips per cuidar la pell del teu 
cos:

Hidrata’t per cuidar la teva pell des 
de dins bevent, almenys, dos litres 
d’aigua al dia.

Utilitza productes d’higiene diària 
que respectin el teu PH natural. L’ús 
d’aquests sabons i gels específics evi-
tarà la pèrdua d’humitat. Sigui quin 
sigui el teu tipus de pell podràs tro-
bar-los a la teva farmàcia.

Utilitza un exfoliant adequat per eli-
minar impureses de la teva epidermis 

i augmentar l’absorció i eficàcia de la 
teva crema hidratant.

Aplica’t diàriament crema hidratant 
específica per a la pell del teu cos. 
Aquest simple gest ajuda a mantenir 
la pell elàstica.

Utilitza sempre protector solar de 
qualitat.

Aplica’t una bona crema anticel·lulí-
tica i digues adéu a la pell de taronja. 
El seu ús diari combinat amb una 
dieta saludable faran que augmenti 
el seu èxit.

PREPARA EL TEU
 COS PER A
 L’ESTIU!
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Tips per mimar el teu cabell:

No facis servir aigua molt calenta 
quan el rentis.

Utilitza un tractament específic si tens 
problemes capil·lars. Pregunta-li al 
teu farmacèutic.

Aplica’t mascaretes per mantenir la 
hidratació.

Si tens problemes de caiguda capil·lar 
utilitza un tractament complet amb 
xampú enfortidor, ampolles anticai-
guda i complements vitamínics espe-
cífics per a aquest problema.

Aplica’t un sèrum capil·lar específic 
abans d’eixugar el cabell.

A l’hora de rentar-te el cabell, fes un 
massatge suau al cuir cabellut per 

activar la circulació sanguínia de la 
zona.

Tips per tenir la cara perfecta:

Neteja facial diària. És imprescindible 
per mantenir la pell del teu rostre lliu-
re d’impureses i augmentar l’eficàcia 
del teu tractament hidratant.

Utilitza un tònic adequat per a la pell 
per garantir el seu equilibri.

Aplica’t un sèrum específic abans de la 
hidratació per aconseguir que aquesta 
sigui més profunda. Existeixen una 
gran varietat de sèrums. Escull el que 
sigui apte per al teu tipus de pell.

Hidrata adequadament la teva pell. 
Independentment de la teva edat i el 
teu tipus de pell, recomanem utilitzar 
una crema o fluid hidratant cada dia. 

Aquest gest garanteix l’aportació d’ai-
gua que la nostra pell necessita.

Pren complements alimentaris espe-
cials per cuidar la teva pell des de dins. 
Els suplements específics per cuidar 
la teva cara contenen, entre d’altres: 
vitamines (A, E, C, D), antioxidants, 
Omega 3, Q10, Zinc, Col·lagen i 
Àcid Hialurònic.

Beu uns dos litres d’aigua al dia.

Viu un estiu
100% saludable!
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La manca de lubricació resseca l’ull 
i causa molèsties com inflamació, 
irritació o pesadesa de les parpelles. 
Però també pot desencadenar pro-
blemes de major grau, com ara la 
queratitis o les lesions a la còrnia.

L’ull sec és un dels problemes més 
freqüents en les consultes oftal-
mològiques arribant a afectar fins 
a un 20% de la població adulta, 
encara que cada vegada hi ha més 
casos de pacients joves. Els disposi-
tius electrònics (mòbils, ordinadors, 
tauletes, consoles) i l’abús de l’aire 
condicionat són factors que fan in-
crementar aquesta alteració.

En els mesos d’estiu, la repercussió 
de l’ull sec s’incrementa a causa dels 
factors ambientals. Les altes tempe-
ratures, la radiació ultraviolada i els 
ambients secs són alguns dels cau-
sants d’aquest problema. 

Controla la síndrome de l’ull 
sec amb les nostres recoma-
nacions:

Si treballes davant d’un ordinador, 
realitza pauses cada 20-30 minuts i 
intenta parpellejar de forma conti-
nuada. Al treballar amb dispositius 
electrònics es redueix el parpelleig i 
resseca encara més l’ull. 

Evita sempre que puguis l’ús de 
l’aire condicionat i els ventiladors a 
altes velocitats. Quan condueixis no 
t’adrecis l’aire directament als ulls. 

No fumis! Intenta mantenir hàbits 
de vida saludables: una alimentació 
equilibrada, respectar les hores de 
son i evitar el consum tant de tabac 
com d’alcohol.

Els humidificadors eviten l’excés 
de calor i sequedat d’espais 
tancats. No dubtis a utilitzar-los 
a casa, especialment, si hi ha aire 
condicionat. 

Aquest estiu posa’t ulleres de sol ho-
mologades! Sobretot en llocs on faci 
molt de vent.. 

Les dietes riques en omega 3 et po-
den ajudar. Però intenta evitar les 
carns vermelles.

Intenta no fer servir de manera con-
tinuada les lents de contacte.

Compra llàgrimes artificials, aques-
tes gotes t’ajudaran a hidratar els 
ulls.

No hi ha un sol factor que des-
encadeni aquesta malaltia 
multifactorial, hi ha diferents 
accions involucrades en el des-
envolupament de la síndrome 
de l’ull sec:

L‘envelliment comporta una reduc-
ció de la producció de llàgrimes 

Portar de forma continuada les lents 
de contacte afecta negativament.  

Alguns medicaments com els anti-
histamínics i els antidepressius con-
tribueixen a desenvolupar l’ull sec. 

L’ús desmesurat de pantalles mòbi-
ls és un problema molt actual que 
afecta molts joves. 

Malalties sistèmiques.

Els canvis hormonals, en particular 
en la dona.  

Actualment aquest problema no té 
una solució curativa, el tractament 

se centra a alleujar els símptomes 
crònics. L’ús de llàgrimes artificials 
diverses vegades al dia ajuda a com-
batre la sequedat ocular, manté els 
ulls hidratats i modera les molèsties. 
Però hi ha altres alternatives pres-
crites per oftalmòlegs (corticoides o 
immunodepressors) que poden aju-
dar a alleujar els símptomes que no 
s’han pogut controlar amb les llàgri-
mes artificials.

Realitzar revisions periòdiques i 
mantenir uns hàbits de vida saluda-
bles són recomanacions obligatòries 
per prevenir i tractar la síndrome de 
l’ull sec. És molt important cuidar els 
teus ulls durant tot l’any, però, encara 
més a l’estiu, no ho oblidis!

 

La síndrome de l’ull sec és una alteració que es produeix en la superfície de la còrnia quan el 
lacrimal no produeix prou llàgrima, o aquesta és de qualitat baixa i s’evapora ràpidament. 
Aquest problema és molt freqüent entre la població adulta, especialment entre aquells que fan 
una utilització excessiva dels dispositius electrònics.

Síndrome 
de l’ull sec:

recomanacions i factors que la provoquen
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Dormir bé és molt important per aconseguir una vida saludable. Aquesta llista de 9 rutines 
saludables per dormir millor i de 9 remeis de fitoteràpia t’ajudaran a relaxar-te de forma 
natural.

És important que abans de posar-los 
en pràctica no pensis que no podràs 
dormir i intentis identificar quin ti-
pus d’insomni pateixes per poder 
tractar-lo de manera adequada. 
Existeixen diversos tipus d’insomni:

• Transitori: els símptomes apa-
reixen només un dia o unes setma-
nes.

• Agut: si tens trastorns de son du-
rant més de tres setmanes i fins a sis 
mesos.

• Crònic: no dorms durant més de 
sis mesos seguits i l’insomni es per-
llonga durant períodes llargs.

Un cop identificat l’insomni pots re-
laxar-te, ja que tots els tipus d’insom-
ni acostumen a millorar. Així doncs, 
comença a fer-te la idea que podràs 
dormir. Segur que després de seguir 
aquestes pautes saludables millora el 
teu insomni!

9 rutines saludables que 
milloraran el teu insomni
Fes exercici.Tria l’esport que més 
t’agradi i converteix-lo en un hàbit. 
Pots realitzar algun tipus de pràctica 
com el ioga o la meditació i no facis 
esport just abans d’anar a dormir. 
Dona’t temps per relaxar-te (mínim 
una hora).

SALUtSALUT

Rutines saludables 
per evitar l’insomni 
a l’estiu

Sopa un parell d’hores abans 
d’anar-te’n al llit. Menja alguna 
cosa lleugera i evita begudes exci-
tants com el cafè, el te, l’alcohol, les 
begudes energètiques, etc.

Evita dormir migdiades durant 
els períodes d’insomni per no entrar 
a l’espiral somni-migdiada-insom-
ni-somni-migdiada-insomni..

Pren alguna planta que et re-
laxi abans d’anar a dormir (a conti-
nuació trobaràs una llista de les més 
eficaces). 

Crea un bon ambient a la teva 
habitació (temperatura, llum, silen-
ci ...). Com més agradable sigui el 
nostre entorn, més a gust dormirem.

Intenta anar-te’n a dormir a la 
mateixa hora cada dia.

Segueix sempre la mateixa ru-
tina abans d’anar a dormir.

Busca una posició còmoda al llit, 
pren consciència de la teva comodi-
tat i intenta relaxar-te i deixar que 
t’agafi el son.

Si no pots dormir no t’alarmis. 
Aixeca’t i intenta llegir o fes alguna 
activitat agradable i relaxada.. 

Segur que si poses en pràctica aques-
tes accions a poc a poc podràs dor-
mir millor i evitaràs l’insomni.

9 remeis de fitoteràpia 
que t’ajudaran a dormir 
millor
Valeriana: És un relaxant natural 
i tranquil·litzant que s’utilitza es-
pecialment per agafar el son. Pots 
prendre-la infusionada, en forma de 
comprimits o en càpsules. Si la prens 
a la nit, és aconsellable que t’esperis 
mitja hora abans d’anar al llit.

Passionera: Principalment actua 
com a relaxant muscular, per la qual 
cosa es recomana prendre-la abans 
d’anar al llit. Si acumules molta ten-
sió durant el dia, pren-te-la també al 
matí i al migdia.

Til·la: Pel seu efecte relaxant és 
ideal per calmar els nervis. Es pot 
combinar amb la valeriana per mul-
tiplicar el seu efecte.

Maria Lluïsa: S’utilitza sobretot 
per combatre l’insomni per estrès i té 
un gust agradable de llimona.

Rosella de Califòrnia: S’utilitza 

molt per combatre l’insomni, l’ansie-
tat i el nerviosisme, i és recomanable 
prendre-la a la nit. Es pot adquirir en 
càpsules o comprimits. 

Melissa: S’utilitza per combatre 
l’estrès i l’ansietat. Es pot prendre 
infusionada i barrejada amb un altre 
tipus de planta de característiques 
similars.

Espígol: Tot i que no se la coneix 
per tractar l’insomni, pot ajudar-te 
molt. També es pot prendre durant 
el dia per augmentar la tranquil·litat.

Palma-rosa: Aquest oli essencial 
pur s’aplica sobre el pit amb un suau 
massatge. A més de notar una agra-
dable sensació, t’ajudarà a relaxar-te.

Berbena: S’utilitza molt en casos 
d’estrès, esgotament, ansietat... Jun-
tament amb la Melissa, en forma 
d’infusió, mitja hora abans de dor-
mir, és una molt bona solució!

Pots trobar qualsevol d’aquests re-
meis de fitoteràpia a la teva Farmà-
cia Club Farmactiva. Allí t’asses-
soraran sobre quin és el tractament 
més adequat per a tu. Dormir bé mai 
havia estat tan fàcil! Aquest estiu di-
gues adéu a l’insomni!

Tria l’esport que més 
t’agradi i converteix-
lo en un hàbit. Pots 
realitzar algun tipus 
de pràctica com el ioga 
o la meditació.
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La seva prevalença és alta, ja que els 
pateixen entre un 8,8% i un 25,9% 
de la població europea, entre un 
18,1% i un 27,8% a Amèrica del 
Nord i un 23,0% a Amèrica del Sud. 
Identificar aquestes afeccions no és 
gens fàcil, perquè es caracteritzen 
per símptomes com la inflor, la difi-
cultat de digestió, l’ardor d’estómac 
i el meteorisme. En condicions fi-
siològiques, les mucoses de l’esòfag 
i de l’estómac contraresten l’acció 
de les substàncies irritants per mitjà 
de sistemes de defensa seleccionats 
per l’evolució natural, en concret, 
la saliva i el bicarbonat a l’esòfag i 
el moc gàstric a l’estómac. Es tracta 
de sistemes molt eficients, però que 
es posen a prova diàriament, cosa 
que pot ocasionar reflux, gastritis i 
dificultat de digestió. Tots aquests 
trastorns tenen en comú un element 
fisiopatològic: el contacte de les 
mucoses amb els sucs gàstrics o els 
agents irritants. El tractament tera-
pèutic clàssic consisteix normalment 
en la reducció de l’acidesa dels sucs 

gàstrics, una estratègia que, encara 
que eficaç, comporta la modificació 
de l’ambient estomacal. D’altra ban-
da, hi ha enfocaments diferents, com 
per exemple, intervenir en la pro-
tecció de les mucoses de l’estómac 
i l’esòfag i no considerar l’àcid clor-
hídric com un enemic, sinó com un 
element necessari pel funcionament 
del tracte gastroesofàgic. Aquest ti-
pus d’intervenció es pot efectuar per 
mitjà de substàncies d’origen vegetal 
que integrin les defenses fisiològi-
ques formant una barrera activa. En 
concret, la investigació metabolòmi-
ca juntament amb la biologia dels 
sistemes han identificat les substàn-
cies naturals més eficaces i capaces 
de reproduir una acció protectora 
similar a la fisiològica sobre les mu-
coses de l’esòfag i de l’estómac. S’ha 
demostrat que els components poli-
sacarídics juntament amb les subs-
tàncies minerals Nahcolite i Limes-
tone, tenen la capacitat de formar 
una pel•lícula similar a la del moc 
fisiològic, que manté l’eficàcia dels 

sistemes de regulació de l’acidesa i, a 
més, exerceix una acció antioxidant 
en sinergia amb els flavonoides. A 
més de les substàncies naturals, tam-
bé ajuden els petits canvis en la dieta 
i l’estil de vida, per exemple: evitar 
el consum de menjars ràpids o fora 
d’hores, mastegar bé els aliments 
abans d’empassar-los, no fumar ni 
beure alcohol, cuinar plats senzills 
i prescindir dels aliments que roma-
nen més temps a l’estómac.

SUBSTÀNCIES IRRITANTS
• Aliments greixosos, fregits a alta 
temperatura.
• Alliments molt especiats.
• Xocolata i brioixeria.
• Cafè, te negre i begudes 
alcohòliques.
• Begudes amb gas.
• Tabac vi i licors.
• Fotmatges picants i fermentats.

• Embutit.

nutricióN

Ciència i naturalesa 
contra l’acidesa i el 
reflux.
Gairebé totes les persones pateixen, mínim un cop a la vida, trastorns relacionats 
amb el tracte gastroesofàgic (reflux, gastritis, dificultats digestives).
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Per un estiu 
“sOludable”...
protegeix-te

Sigui com sigui, a Farmactiva im-
pulsem un any més una campanya 
dedicada exclusivament a la 
protecció solar. Amb l’arribada 
de les altes temperatures tota 
precaució és poca i volem que et 
cuidis i cuidis als que t’envolten. Així 
doncs, perquè els efectes de l’estiu 
només repercuteixin en la teva salut 
de manera positiva, recorda que a les 
farmàcies Farmactiva trobaràs 
els millors consells i produc-
tes per a protegir-te del sol durant 

aquesta estació i en definitiva, tot 
l’any. Això és tot el que has de tenir 
en compte!

El contacte de la pell amb el sol és 
imprescindible per al bon funcio-
nament de l’organisme. No obstant 
això, abusar-ne pot arribar a ser molt 
perjudicial i a tenir efectes nocius per 
a la salut. Actualment, en l’imaginari 
col·lectiu associem una pell bron-
zejada a una pell saludable, però 
aquests dos conceptes no sempre es-
tan relacionats.

L’estiu ja és aquí i des de Farmactiva volem que el gaudeixis al màxim! Per això, tant si aquest 
estiu pots desplaçar-te i anar de vacances com si no, volem que tinguis present el protago-
nista d’aquesta estació: el SOL. Vagis on vagis, facis el que facis, el sol estarà pre-
sent per allargar-te els dies i acompanyar-te amb sortides i postes de sol magnífiques d’aquelles 
que només poden descriure amb: “Ohhh!”.

Quins són els efectes posi-
tius que té el sol sobre la 
nostra pell?

La llum solar:

Estimula la síntesi de vitamina D.

Augmenta la sensació de salut i be-
nestar i té un efecte estimulant sobre 
el nostre cervell.

Actua positivament en algunes pa-
tologies cutànies com la psoriasi o la 
dermatitis atòpica.

Estimula la síntesi dels neurotrans-
missors cerebrals responsables de 
l’estat anímic.

Quins són els efectes 
secundaris de les 
radiacions solars?

Hi ha diferents tipus de radiacions 
que es classifiquen segons la seva 
ona. Les que ens afecten directament 
són:

UVB: són les responsables de les 
cremades a la pell. Penetren epidèr-

micament i fan que el bronzejat duri 
més. També són capaces d’alterar el 
DNA de les cèl•lules i produir càn-
cers de pell.

UVA: entre el 30-50% d’aquestes 
arriben a nivells profunds de la der-
mis i poden arribar a ser igual de 
perjudicials que les UVB. Acceleren 
l’envelliment de la pell, augmenten 
l’aparició de taques, són les respon-
sables de les al•lèrgies al sol i també 
poden produir càncer de pell.

Com prendre el sol 
correctament?

Cada persona té una capacitat 
d’adaptació al sol diferent, el fototip. 
Com més petita sigui aquesta capaci-
tat, més reduïda serà la capacitat de 
resistir el sol. Per tant, una mateixa 
radiació pot afectar de forma molt 
diferent segons el fototip de la perso-
na que la rebi.

fototip Tipus de pell Reacció solar

1 Molt clara. Ulls clars. Pèl-roig/ja. Es crema fàcilment. Mai es bronzeja.

2 Molt clara. Ulls clars. Pèl-roig/ja. Es crema fàcilment. Mai es bronzeja.

3 Pell clara. Ulls marrons/grisos. Cabell 
castany. Es crema de vegades. Mai es bronzeja.

4 Pell mat. Ulls foscos. Cabell castany fosc. Quasi mai es crema. Bronzejat marró.

5 Pell mat. Ulls foscos. Cabell castany molt 
fosc.

Es crema excepcionalment. Bronzejat 
marró fosc.

6 Pell negra. Cabell negre. Mai es crema. Pell negra.
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BELLEZA

La teva pell no s'oblida!
A la nostra farmàcia t'ajudem a seleccionar

el protector solar més adequat per a la pell.

Evita l'exposició
al sol

entre les 12 i
les 16 hores

Aplica't el
protector solar

almenys mitja hora
abans d'exposar-te

al sol

Hidrata la teva pell

després de
l'exposició al sol

Quins tipus de FPS exis-
teixen i quines altres 
mesures de protecció cal 
fer servir?
La majoria de les vegades la radiació 
que arriba a la pell és superior a la 
que es pot suportar, per la qual cosa 
és necessària una protecció addicio-
nal. Els filtres solars prevenen les 
cremades i els canvis degeneratius 
de la pell que causen els raigs ultra-
violats i poden classificar-se en físics, 
químics i biològics:

Físics: desvien la radiació solar i con-
trolen els raigs visibles i infrarojos, a 
més dels ultraviolats.

Químics: absorbeixen només una 
part de les radiacions i són menys 
estables que els físics. Els trobem als 
cosmètics.

Biològics: poden ser tòpics o orals i 
lluiten contra els radicals lliures que 
es generen a conseqüència de les ra-
diacions solars.

Aquestes són les mesures 
de protecció contra el sol 
més eficaces:
Utilitza peces de vestir clares ade-
quades i barrets.

Utilitza ulleres de sol que absor-
beixin la radiació ultraviolada.

Tria un protector solar adequat a la 
zona del cos i fototip de la pell. Es 
recomana utilitzar cremes de pro-
tecció solar d’ampli espectre (UVB 
i UVA) i de factor elevat.

Extrema les precaucions sempre 
que facis activitats a l’aire lliure.

Redueix el temps d’exposició al sol 
i evita la franja de 12 a 16 hores.

Tingues en compte les propietats 
reflectores de la superfície del te-
rra, que incideixen en gran mane-
ra en l’exposició UV.

Evita les polvoritzacions d’aigua, 
els perfums i les colònies alcohòli-
ques.

Utilitza fotoprotecció encara que 
el cel estigui ennuvolat.

Tingues en compte els medica-
ments que provoquen fotosensi-
bilitat.

Utilitza reparadors de l’ADN i an-
tioxidants després de prendre el 
sol i hidratar la pell.

A més de protegir la pell del sol, és 
igualment important protegir-nos 
des de l’interior a partir d’una bona 
fotoprotecció oral, és a dir, una die-
ta adequada. La fotoprotecció oral 
en cap cas substitueix els fotopro-
tectors d’aplicació tòpica, sinó que 
els complementa perquè la protecció 
sigui més completa i integral.

Els protectors solars via oral con-
tenen antioxidants, bioflavonoides 
de fruites i verdures que prote-
geixen la pell del dany oxidatiu i 
nutrients com la vitamina C, la vi-
tamina E, carotenoides com el lico-
pè i la luteïna, extracte de te verd, 
àcids grassos omega-3, astaxantina, 
CoQ10, resveratrol o seleni, que 
contribueixen a la fotoprotecció 
cel·lular. Si encara no els has provat, 
és moment de fer-ho! Recorda que és 
important seguir les instruccions de 
la seva utilització, així com hidra-
tar-te freqüentment.

Finalment, volem recordar-te que 
et cuidis la vista durant l’estiu. Amb 
una protecció adequada: les ulle-
res homologades que pots trobar a 
la teva òptica i/o farmàcia, evitaràs 
problemes oculars com la uveïtis, la 
conjuntivitis, la queratitis i les cata-
ractes, entre moltes altres patologies 
oculars.

Consulta el teu dermatòleg i/o of-
talmòleg davant de qualsevol irre-
gularitat de la pell o els ulls i si ho 
necessites, demana més informació a 
la teva farmàcia Farmactiva més pro-
pera. T’ajudaran a escollir la millor 
protecció solar per a tu!



SALUTSALUT

-17--16-

Berenars saludables 
i estiuencs per als 
més petits!

Segurament ja estaràs preparat/da 
per gaudir de l’estiu, de les altes 
temperatures i de tots els ingredients 
que aquesta estació ens ofereix. 
Però, què passa amb els més petits 
de casa? Has pensat què fer perquè 
s’alimentin bé aquest estiu? Tant si el 
teu fill ja està acostumat a menjar de 
forma saludable, com si és dels que 
menjarien dolços a tota hora, aquests 
berenars li encantaran! Tingue’ls mà 
durant aquests mesos de calor i com-
parteix amb ells berenars saludables 
refrescants!

 GELATS CASOLANS
Hi ha poques maneres més delicio-
ses de combatre la calor de l’estiu 

que amb gelats. No obstant això, el 
seu valor nutricional tendeix a ser 
nul a causa de la seva alta concentra-
ció en greixos i sucres.

Tot i així, és important buscar alter-
natives per no privar-los d’aquesta 
refrescant alternativa!

Opció 1: posa al congelador fruita 
(plàtans, maduixes...). Quan estiguin 
a punt, tritura els ingredients i afe-
geix xocolata negra ratllada o fruita 
seca per donar-li un toc deliciós i 
diferent.

Opció 2: compra motlles per fer 
polos i després de triturar la fruita 
posa-la als recipients i deixa que es 
congelin. Quan estiguin llests retira 

el motlle, et quedaran gelats saluda-
bles amb forma de polo!

BROQUETES DE FRUITA

El consum de fruita és importantís-
sim a l’estiu. El seu alt contingut en 
nutrients la fa fonamental per al seu 
creixement i el bon funcionament de 
l’organisme. Les broquetes de frui-
ta són una opció estupenda perquè 
aprenguin a gaudir de menjar fruita.

Talla trossos de diferents mides i for-
mes de fruita variada, punxa-la amb 
escuradents allargats i fon xocolata 
negra per sobre. Deixa-ho refredar 
i a gaudir!

SÍNDRIA CONGELADA
La síndria és la fruita de l’estiu. 
Dolça, lleugera i refrescant, té una in-
finitat de beneficis per a la nostra sa-
lut, inclosa la dels més petits de casa. 
A més, ens ajuda a estar hidratats i a 
recuperar la força que perdem amb 
les altes temperatures.

Talla la síndria en forma de triangles 
i punxa-la amb forquilles petites o es-
curadents. Deixa-al congelador uns 
minuts. Te’n lleparàs els dits!

IOGURT AMB FRUITA
Deliciosa i nutritiva, aquesta recepta 
es convertirà en el teu must d’aquest 
estiu. És superfàcil d’elaborar i se-
gons la fruita que escullis els seus 
nutrients i beneficis variaran.

Talla a trossos la fruita que vulguis 
i barreja-la amb iogurt natural. Per 
finalitzar, afegeix flocs de civada i 
una unça de xocolata negra ratllada. 

No es podran resistir a aquesta 
delícia! Aquesta opció és molt més 
saludable que menjar iogurts amb 
gust de fruita, a més és senzilla i 
refrescant.

TORRADES INTEGRALS
Hi ha res més típic que menjar un 
sandvitx per berenar? Aquesta 
recepta és molt fàcil i nutritiva, però 
per fer-la bé, cal tenir en compte 
el continent i el contingut de les 
torrades.

Existeixen mil combinacions d’in-
gredients per a les torrades que es 
poden fer: amb alvocat i tomàquet; 
tomàquet i tonyina; tomàquet i per-
nil salat; enciam, tomàquet i ou cuit 
o amb plàtan i xocolata negra... Fes 
servir pa integral de qualitat i tingues 
en compte la qualitat dels ingredients 
que posaràs damunt les torrades. 

Prioritzar la ingesta de fruites, ver-
dures, proteïnes de qualitat i greixos 

saludables no és tan difícil! Prepara 
aquests berenars aquest estiu i gau-
deix amb els més petits d’aquesta 
estació saludablement!

Durant l’estiu l’alimentació es descontrola una mica, especialment la dels més petits. Canvis 
d’horaris, ruptura de rutines, piscina, tardes de jocs i temperatures altes poden provocar que els 
nens i nenes mengin malament o fins i tot perdin la gana. Anticipa’t!



SALUTSALUT

-19--18-

INICIATIVA SALUDABLE 

JOAQUÍN TUÑÓN
Farmàcia Rastro, situada a Úbeda, 
Jaén, es remunta als anys 50 de se-
gle passat, quan el Dr. Jiménez la va 
inaugurar. Anys més tard, va passar 
a ser titulada per Díaz Pavón, èpo-
ca en la qual Lorenzo Rodríguez de 
la Paz, auxiliar, va entrar a treballar 
a la farmàcia el 1962 amb 14 anys 
i es va jubilar el 2012. Quasi res! El 
seu paper a la farmàcia, com podeu 
imaginar després de 50 anys, va ser 
imprescindible i molt reconegut per 
tota la zona. L’equip actual de Far-
màcia Rastro segueix els passos dels 
seus anteriors farmacèutics i dona 
prioritat al consell farmacèutic i la 

relació que s’estableix amb els clients 
i fan de la seva farmàcia, dia rere dia, 
un lloc de salut obert a tot aquell que 
necessiti la seva ajuda.

Farmàcia Rastro anima a tots els fu-
madors a abandonar l’hàbit, ja que 
tal com diu el seu equip: “mai és tard 
i els beneficis per a la salut són enor-
mes”. A més, s’involucren en la mi-
llora del pacient i afegeixen: “Teniu 
tot el nostre suport i col·laboració, 
per això estem!”.

La farmàcia està adherida a la xar-
xa RASSELH (Xarxa Andalusa de 
Serveis Sanitaris i Espais Lliures de 

Fums). Amb aquesta adhesió, la far-
màcia es posiciona com un establi-
ment plenament operatiu en matèria 
antitabac, ja que els farmacèutics 
que treballen a Rastro són professio-
nals perfectament formats i capaços 
d’ajudar a aquelles persones dispo-
sades a abandonar l’hàbit tabàquic.

Joaquín Tuñón, titular de la farmà-
cia, ens explica en profunditat quin 
servei ofereixen en matèria de des-
habituació tabàquica, per què és tan 
important aquesta funció des de la 
consulta de la farmàcia i quines són 
les millors maneres per deixar el ta-
bac amb èxit. Comencem!

La deshabituació tabàquica a la farmàcia, molt 
més que un servei

Creus que és important el 
paper del farmacèutic a l’hora 
de prendre una decisió com 
deixar de fumar?

La farmàcia pot i ha d’estar impli-
cada en la deshabituació tabàquica, 
ja que és probablement l’establiment 
sanitari més accessible per als pa-
cients.

Quines malalties hi ha associa-
des al consum de tabac?

Si ens cenyim als principis actuals 
de seguretat sanitària, seria impos-
sible comercialitzar un producte tan 
tòxic. Les malalties associades al seu 
consum són: diferents tipus de càn-
cers (boca, faringe, pulmó...) malal-
ties cardiovasculars (infart, angina...) 
afecta la fertilitat, produeix envelli-
ment de la pell, problemes respira-
toris.... El tabaquisme és la causa re-
coneguda de 29 malalties, entre elles, 
10 tipus de càncers.

Quins són per a tu els princi-
pals trucs per deixar de fumar?

Deixar de fumar no és fàcil a causa 
de la nicotina, substància molt ad-
dictiva i causant de la dependència 
física del tabac. Recomanaria assen-
yalar una data en el calendari (una 
data que no estigui abocada al fracàs 
com celebracions familiars, situa-
cions d’estrès...). Per començar la 
deshabituació és important demanar 
ajuda a un professional, que pot ser 

el farmacèutic, perquè informi de 
totes les teràpies existents que poden 
ajudar i que expliqui tots els efectes 
adversos que es tindran per poder 
fer-los-hi front amb antelació (an-
sietat, augment de gana, insomni...). 
També és important fer un llistat dels 
motius per deixar de fumar, que són 
molts: millorar la salut, estalviar di-
ners i gaudir de la sensació de lliber-
tat a l’hora de deslliurar-se d’un hà-
bit que condiciona la vida, així com 
llistar les pors que es puguin tenir per 
deixar de fumar.

Com ajudeu als pacients a 
deixar de fumar? Quins són els 
passos que seguiu?

Per ajudar a un pacient a deixar de 
fumar és fonamental fer un correc-
te diagnòstic i assessorament dels 
diferents tractaments, motivar i fer 
seguiment.

Feu visites de seguiment?

Deixar de fumar és un procés dur i 
difícil, per la qual cosa cal fer un se-
guiment perquè el pacient pugui te-
nir un suport permanent. Nosaltres 
no fem seguiment, però com dic, és 

            La nicotina és 
el principal factor de 
la dependència física 
i actua directament 
sobre el SNC. La nicotina 
inhalada a través 
d’una cigarreta triga 
entre 7-10 segons a 
arribar als receptors 
nicotínics del cervell.
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una eina clau d’ajuda al pacient.

Quin és el percentatge d’èxit de 
les persones que volen deixar 
de fumar?

Comptar amb assessorament pro-
fessional multiplica per 4 les proba-
bilitats de deixar de fumar amb èxit. 
S’estima que 1 de cada 3 persones 
que intenten deixar de fumar ho 
aconsegueixen, i que només el 5% 
d’aquestes ho intenta pel seu comp-
te i ho aconsegueix. Considerar les 
recaigudes com a part del procés de 
deixar de fumar és fonamental per 
abordar aquest tipus d’addicció.

Hi ha diferències en el tipus 
de consum que es fa del tabac 
segons el gènere o l’edat?

L’hàbit tabàquic és més freqüent en 
homes que en dones. Encara que 
l’evolució ha estat diferent, s’ha re-
duït en tots dos gèneres. Es va pro-
duir un augment considerable entre 
1978-1995, però després es va man-
tenir estable el percentatge. El 2003 
es va detectar per primera vegada un 

descens en la prevalença en les dones 
i, pel que fa a l’edat d’inici, va baixar 
a 13,3 anys i la prevalença més alta 
es va donar en el grup de 25-44 anys, 
seguida del grup 16 -24 anys. També 
es va produir un descens del seu con-
sum a partir dels 65 anys.

Deixar de fumar és només 
qüestió de voluntat?

Com deia anteriorment, només un 
5% ho aconsegueix a força de vo-
luntat. A més, cal reforçar al pacient 
que no ho aconsegueixi només amb 
voluntat i explicar-li que la forta de-
pendència que provoca la nicotina i 
les recaigudes formen part del procés 
de deshabituació tabàquica.

Per què enganxa?

La nicotina és el principal factor de 
la dependència física i actua direc-
tament sobre el SNC. La nicotina 
inhalada a través d’una cigarreta tri-
ga entre 7-10 segons a arribar als re-
ceptors nicotínics del cervell, és a dir, 
actua més de pressa que una injecció 
intravenosa. Com totes les drogues, 

també actua en el sistema de recom-
pensa del cervell, s’uneix als recep-
tors nicotínics i allibera dopamina, 
que és l’hormona de recompensa i 
la responsable d’originar la sensació 
de plaer.

Quin paper juguen els additius 
en l’addicció al tabac?

Per exemple, l’amoníac fa que les 
mucoses de l’aparell respiratori ab-
sorbeixin més quantitat de nicotina 
i augmenta la dependència, els aro-
matitzants, en canvi, emmascaren el 
gust amarg del tabac. Com veiem, 
tot està encaminat a fer que augmen-
ti el consum de tabac.

A què es deu que algunes 
persones, encara que fumin, 
no s’enganxin mai al tabac, i 
altres fumin cada vegada més?

La nicotina s’uneix als receptors 
nicotínics del cervell i es produeix 
l’alliberament de nicotina. Segons 
sembla, hi ha un tipus de cadena que 
formen els receptors nicotínics, la 
beta 2, que és imprescindible perquè 

es desenvolupi dependència. També 
hi ha altres receptors nicotínics que 
tenen un altre tipus de cadenes.

Quant de temps acostuma a 
durar el tractament fins que 
es considera que l’exfumador 
està, per dir-ho d’alguna ma-
nera, “fora de perill”?

Els beneficis d’abandonar el tabac 
són gairebé immediats; al cap de 20 
minuts el ritme cardíac i la pressió 
sanguínia baixen, al cap de 10 anys 
el risc de patir càncer de pulmó és 
la meitat que el d’una persona fuma-
dora i al cap de 15 el risc de patir 
una cardiopatia coronària és igual a 
la d’una persona fumadora. Però fins 
a arribar aquí, pel camí es van pro-
duint molts beneficis per a la salut.

Què es pot fer per evitar les 
recaigudes?

Cal fer veure al fumador que el desig 
de fumar només dura uns minuts. El 
pacient ha d’identificar les situacions 
en què pot patir una recaiguda i ha 
de crear una estratègia de defensa: 

trencar rutines, tenir la ment ocupa-
da... I, sobretot, que pensi en el que 
guanya i en el que perd.

Què és el tabaquisme terciari?

És el tabaquisme passiu, és a dir, 
quan persones no fumadores inhalen 
el fum provocat per una cigarreta 
quan es consumeix (fum secundari) i 
pel fum que exhala el fumador (fum 
terciari).

            Els beneficis 
d’abandonar el tabac 
són gairebé immediats; 
al cap de 20 minuts 
el ritme cardíac i la 
pressió sanguínia 
baixen.
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TENDÈNCIES HEALTHY 
ESTIU 2021

Complements alimentaris na-
turals per aportar i ajudar al nostre 
organisme a aconseguir l’equilibri. 
Gràcies a aquests complements po-
dem fer front de forma natural a la 
cura del nostre cos i la nostra ment. 
Cuida’t des de dins i veuràs resultats 
des de fora.

Mindfulness o atenció plena. 
Gràcies a aquesta tendència som 

conscients del moment present. El 
mindfulness com a concepte psi-
cològic és la concentració de l’aten-
ció i la consciència. Aporta calma i 
serenitat interior.

Healthy food, cuina i aliments Bio 
on només l’alimentació saludable té 
cabuda. Menjar sa, preparar-lo en 
pots, smoothies i buddha bowls (bol 
amb varietat de vegetals) inunden 
les nostres xarxes socials i fan total-
ment irresistibles qualsevol tipus de 
verdura, hortalissa o fruita.

Aquest any ens espera un estiu d’allò més saludable gràcies a les tendències healthy. Ioga, min-
dfulness, alimentació Bio, complements nutricionals i exercici podrien resumir l’estil healthy. 
Ens encanta que aquesta moda guanyi milers d’adeptes cada dia!

TENDÈNCIES  HEALTHY
estiu 2021

Pregunta la disponibilitat a la teva farmàcia Farmactiva més propera i et faran un
diagnòstic per conèixer l'estat de la teva pell amb la tecnologia més avançada.

C O N E I X  L ' E S T A T  D E  L A  T E V A  P E L L  E N  T A N  S O L S  1 0  M I N U T S !

BEAUTY

WEEK
SERVEI DE
DERMOANÀLISIS
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El temps lliure, la relaxació i les va-
cances contribueixen a augmentar 
les trobades íntimes, aquests termes 
afavoreixen la trobada amb la pa-
rella o altres persones. La llum del 
sol, la calor i les interaccions socials 
inciten la producció d’endorfines, 
oxitocina i altres hormones que pro-
mouen el desig sexual.

No obstant això, durant els mesos 
d’estiu també s’intensifiquen les 
malalties de transmissió sexual i al-
tres infeccions, per això s’ha d’inci-
dir en la importància de tenir cura 
de la salut sexual per mantenir una 
vida sexual sana i sense riscos.

Aquest estiu cuida la teva salut se-
xual amb els nostres consells:

Fes servir els mètodes anticoncep-
tius correctes. A l’estiu les malalties 
de transmissió sexual com el VIH, 
la clamídia o la vaginosi bacteriana 
entre altres no desapareixen, més 
aviat al contrari, la calor i la humitat 
fa que hi hagi més risc de contagi. 
El mètode més efectiu per prevenir 
aquestes malalties és el preservatiu, 
l’únic mètode de barrera que evita el 
contagi de MTS.

Vigila amb la humitat. Portar 
el banyador o la roba interior 

A l’estiu, el nombre de parelles i les relacions sexuals solen augmentar. Per això, és molt 
important mantenir una correcta higiene íntima, utilitzar les proteccions bàsiques i ser 
responsable a l’hora de triar a la persona amb la qual mantindràs relacions.

Mantingues 
la teva salut 
sexual intacta 
aquest estiu!

mullada fa créixer les possibilitats 
de contraure alguna infecció com 
ara els fongs. Sempre que vagis a la 
platja o a la piscina emporta’t roba 
interior de recanvi.

Cuida la teva higiene íntima. Per 
cuidar la teva salut sexual has de 
rentar-te correctament la zona 
íntima abans i després de mantenir 
relacions, i també després d’anar al 
bany. A més, és molt recomanable 
utilitzar roba interior no molt ajustada 
i de cotó, i durant la menstruació 
canviar-te més sovint els tampons i 
les compreses.

Anticonceptives. Si prens les 
anticonceptives tingues en compte 
que en algunes ocasions poden 
causar una major incidència de la 
candidiasi vaginal.

Fes visites al ginecòleg. Sempre 
que notis algun símptoma de 
possibles infeccions o MTS visita 
un especialista. I encara que no 
percebis cap símptoma i no tinguis 
cap problema a la zona genital, 
és important que durant l’any 

facis revisions ginecològiques per 
comprovar que tot està sota control.

Aquest estiu segueix els nostres 
consells i gaudeix d’una correcta 
higiene íntima i de relacions sexuals 
segures.

           Aquest estiu 
segueix els nostres 
consells i gaudeix d’una 
correcta higiene íntima 
i de relacions sexuals 
segures.
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El bon temps incita a estar més hores 
al carrer, a retrobar-se amb amics i 
familiars i a sortir a prendre alguna 
cosa o fins i tot a dinar o sopar fora de 
casa. És aquesta alteració dels hàbits 
de forma contínua la que pot afectar 
negativament al teu estómac. Per això 
nosaltres t’indiquem com pots com-
batre l’acidesa aquest estiu:

1. Prevenir és la millor opció. 
El recomanable és evitar que apare-
gui l’acidesa. Per això, has d’intentar 
menjar amb moderació i de manera 
sana i equilibrada. Evita els menjars 
abundants com els fregits, les salses, 
les pastes, les carns fredes ...

2. No fumis ni beguis alcohol. 
El tabac i l’alcohol són irritants de la 
mucosa gàstrica i incrementen i pro-
voquen la formació d’acidesa.

3. Menja a poc a poc i mastega 
bé. Menjar en un espai relaxat que 
afavoreixi el teu procés digestiu aju-
darà a evitar que s’origini l’acidesa. 

Però és igual d’important menjar a 
poc a poc i mastegar bé cada mos, no 
ho oblidis!

4. Evita les begudes amb cafeï-
na i les que porten gas. El gas 
puja pel canal del càrdies impedint el 
seu tancament i això facilita el reflux.

5. Aliments com els tomàquets 
i les fruites àcides provoquen 
àcid a l’estómac. Intenta disminuir 
o eliminar la quantitat d’aquests pro-
ductes.

6. No et fiquis al llit fins passa-
des dues hores del sopar. Si tens 
una cremor forta, posa la zona supe-
rior del teu llit una mica elevada per 
evitar el reflux.

7. Evita la roba ajustada. Si la 
roba t’estreny la zona de l’estómac, 
pot provocar ardors.

Si després d’haver fet tot el possible 
per evitar l’acidesa aquesta segueix 

apareixent, adopta aquestes mesures:

Menja cada dues hores perquè l’àcid 
circulant pugui digerir els aliments i 
no irriti la mucosa gàstrica.

Realitza una dieta tova per poder dis-
minuir el treball digestiu.

Menja aliments freds o temperats, 
aquests redueixen la sensació de l’aci-
desa i els ardors.

Beu aigua amb regularitat i sempre a 
poc a poc, t’ajudarà a alleujar la sen-
sació de cremor.

Prioritza els aliments que neutralitzen 
l’acidesa: fruites, cereals, verdures, 
ous, etc.

No deixis que les alteracions que 
vivim afectin la teva salut. Encara 
que el millor és prevenir, aquest estiu 
afronta l’acidesa amb els nostres 
consells!

L’estiu pot ser un dels factors que contribueixen a incrementar la 
possibilitat de patir alteracions en l’organisme, com ara l’acidesa 
d’estómac. Saps per què? Principalment és causa del canvi de costums, 
l’excés d’aliments i de l’alteració dels horaris.

Com combatre 
l’acidesa d’estómac 
a l’estiu?

Complemento Alimenticio

*Probiótico con nivel de recomendación fuerte ante la diarrea aguda en la guía ESPGHAN (Sociedad 
Europea de Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátrica). Cantidades acorde con las 
recomendaciones de la guía ESPGHAN.
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Puede ingerirse
directamente

Apto para niños
y adultos

Sólo
 1 stick
al día

LA FÓRMULA
QUE RECOMPONE
TU INTESTINO

 

600 mg de 

S.boulardii*
ALTA 

CONCENTRACIÓN

600 mg de 

S.boulardii*
ALTA

CONCENTRACIÓNEl único probiótico con 600 mg Saccharomyces 
boulardii; la cepa más recomendada para la diarrea.
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PUNTS!PUNTS!

Bescanvia'ls perBescanvia'ls per
XECSXECS  REGAL REGAL !!

DDEMANA LA TEVAEMANA LA TEVA
TARGETA AL TAULELLTARGETA AL TAULELL


