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Benvinguda, tardor!

Ha arribat l’estació del color marró, la caiguda de les fulles i la tornada a les 
temperatures ideals. Tot i així, la tardor és una estació que ens demana que fem 
especial atenció a la nostra salut. No és d’estranyar que sigui la que més refredats i 
grips registri, ja que tornar a la rutina, començar noves activitats i tornar a canviar 
d’hàbits i horaris pot provocar un desajust en el nostre sistema immunitari. Com 
romandre sans i forts davant d’aquests canvis?

A Farmactiva hem intentat resoldre aquesta pregunta mentre escrivíem la revista. 
En aquesta trobaràs les claus perquè aquesta estació no et passi factura, consells so-
bre com superar la depressió post vaccances, recuperar la salut de la teva pell, evitar 
la caiguda dels cabells, alimentar-te millor, enfortir el sistema immunitari, combatre 
els polls, tornar al gym... I en definitiva, una infinitat de qüestions que any rere any 
ens preocupen i no ens deixen gaudir al 100% d’aquesta estació meravellosa.

Així doncs, et compartim, un cop més, una nova edició de la revista Club Farmac-
tiva!

Esperem que la gaudeixis, l’aprofitis i la comparteixis amb la gent que estimes. 
Junts sumem més!
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Que el pas de l’estiu a la tardor
no te passi factura

SALUtSALUt
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La tardor s’acosta i, ens agradi o no, les temperatures disminueixen i els dies cada vegada són 
més curts. El canvi d’estació suposa modificacions en els nostres hàbits de vida, els quals no estan 
exempts de conseqüències sobre la nostra salut. Menys hores de llum natural ens obliguen a passar 
més temps a casa amb llum artificial, que es tradueix en canvis en el nostre estat d’ànim, a més 
d’una baixada de defenses. Per tant, hi ha un major risc de posar-nos malalts.

7

Els símptomes més comuns són: ansietat, tristesa, pessimisme, cansament i irritabilitat.

Si has sentit que el teu hu-
mor ha canviat cap a pitjor 
en les últimes setmanes sen-
se cap causa aparent, pot ser 
que pateixis TAE (trastorn 
afectiu estacional), o més 
conegut per les seves sigles 
anglosaxones: SAD (Seaso-
nal Affective Disorder), que 

fa referència als forts canvis 
d’humor que experimenten 
algunes persones durant el 
canvi d’estació, principal-
ment, en l’època de l’estiu a 
la tardor, quan el clima es 
torna més fred i els dies més 
curts.

 L’alimentació és clau. Una dieta 
basada en aliments que continguin 
vitamina C, com les taronges, o vi-
tamina A, present en les pomes, mi-
llora el funcionament del ritme car-
díac i l’estat d’ànim. És el moment 
perfecte per convertir les fruites i 
verdures en el teu millor aliat. 

Un cop més, la pràctica d’exerci-
ci moderat t’ajudarà a combatre 
el trastorn. Realitza esport encara 
que només siguin 10 minuts a casa, 
millorarà el teu estat d’ànim i des-
connectaràs. Si vols motivar-te més, 
posa’t la teva música preferida per 
entrenar.

Surt al carrer, fes una passejada cada 
dia i sent l’aire fresc. Sortir a l’exte-
rior és necessari per desconnectar i 
poder respirar aire fresc. És recoma-
nable fer-ho cada dia, almenys, una 
hora a passejar, fer exercici de medi-

tació o només a caminar per poder 
escapar de la feina i de la congestió 
que suposa de vegades la nostra llar.  

Obre bé les cortines i persianes de 
casa perquè la llum natural inundi 
cada racó de la teva llar. Si no és 
possible, les espelmes i llums càli-
des, lluny de les llums fredes de les 
pantalles, et proporcionaran una 
agradable sensació de calidesa i be-
nestar.

Utilitza colors alegres al teu look 
diari. Un top o un pintallvis vermell, 
unes arracades o un color d’ungles 
alegre tindran un impacte positiu en 
el teu estat d’ànim. Són només algu-
nes idees de com introduir color en 
el teu dia a dia. També ho pots fer 
mitjançant la decoració de casa teva, 
que pot ser una gran alegria per a la 
vista o, fins i tot, en la dieta; prepara 
receptes plenes de color i sabor.

La xocolata també pot ser una so-

lució! Una petita porció de xocolata 

negra cada dia pot fer que et sentis 

millor. El cacau ajuda a millorar 

l’humor i també redueix els nivells 

d’ansietat en les persones.

Els aliments rics en serotonina com 

els fruits secs (nous o avellanes), 

la fruita fresca (pinya, plàtan...) els 

làctics i peixos com el salmó són 

alguns dels aliments de la cone-

guda “dieta de la felicitat”. Aquests 

aliments són rics en triptòfans i ens 

ajuden a sentir-nos millor.
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El sentiment de nostàlgia 

t’envaeix, l’apatia s’apode-

ra de tu i tornar a la rutina, 

després de les vacances, se’t 

fa tot un món? Això té nom 

i es diu síndrome post va-

cances. No t’espantis, és una 

petita crisi d’adaptació que 

es pot superar amb hàbits 

ordenats i un retrobament 

amb les motivacions més 

profundes.

Reprendre el ritme, després del pe-

ríode estival, requereix un sobrees-

forç tant físic com psicològic que 

pot anar acompanyat d’un estat 

d’ànim tens, nerviós o agitat.

Els principals símptomes físics i 

psíquics són: fatigues, alteracions 

de la gana, molèsties estomacals, 

indigestió, disminució de la capa-

citat de concentració, taquicàrdia, 

insomni, somnolència, mals de cap, 

pressió arterial alta, disminució de 

la capacitat defensiva del sistema 

immunitari, irritabilitat, nerviosis-

me, inquietud, pèrdua de l’interès 

de motivació per la feina, tristesa...

           
              
Pel que fa a la durada 
de la síndrome, els 
casos més lleus 
reflecteixen dificultats 
durant 2 o 3 dies. 
Encara que poden 
arribar a allargar-se 
fins a dues setmanes, 
o, fins i tot, durant 
mesos, tot depèn del 
cas personal de cada 
persona.

SALUtSALUt

 Els dies s’escurcen, la calor va desapareixent i la tornada a l’escola ja ha començat. Això 
només indica que l’estiu s’ha acabat i cal tornar a la rutina.

Com superar la 
DEPRESSIÓ
post vacances

En definitiva, intenta tenir una actitud positiva, és fonamental en qualsevol època de l’any, però 
quan tornes de vacances encara més. Recorda que aquesta síndrome és temporal i passarà. 
 

Posa en pràctica aquests consells i venç la depressió post vacances.

et donem les claus per a superar-la!
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Marca’t nous objectius laborals en 

el teu treball. No necessàriament 

parlem de buscar una feina nova, 

sinó d’intentar millorar processos i 

buscar l’excel·lència en les teves tas-

ques. Ser proactiu/va i llançar noves 

metes t’ajudarà. A més, segur que el 

teu superior sabrà valorar-ho i la re-

compensa no trigarà a arribar.

Busca activitats que t’il·lusionin i 

et motivin, ja siguin d’oci, esport, 

afició, formació... Per què deixar 

només per a les vacances allò que 

t’encanta fer?

Practica esport, encara que sigui 

tòpic, funciona. La pràctica d’activi-

tat física fa que el nostre cos generi 

endorfines, conegudes com l’hor-

mona de la felicitat.

Segueix una dieta sana i equilibra-

da que proporcioni tots els elements 

indispensables per a superar la tor-

nada. Ja saps la dita, “som el que 

mengem”. Allò que ingerim està di-

rectament relacionat amb infinitat 

de factors, entre ells, l’estat d’ànim. 

Intenta regular el teu ritme de son. 
Reorganitza la teva rutina nocturna 
de manera que l’endemà puguis ren-
dir al 100%. Descansar les hores su-
ficients és molt important per estar 
bé amb tu mateix.

Enfoca la teva atenció amb les coses 
positives que té el retrobament amb 
la vida habitual, segur que hi ha més 
coses bones de les que creus.

Comença ja a pensar en la pròxima 
aventura o escapada. Quines ganes!
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Sense adonar-nos-en ja tenim la tardor aquí i hem de prestar especial 
atenció a la cura de la nostra pell.

La radiació solar també fa efecte en 
la nostra pell. Durant totes aquestes 
jornades intenses de sol, platja i ac-
tivitats a l’aire lliure la nostra pell pa-
teix un procés de deshidratació cons-
tant. Per tant, no et preocupis si has 
notat que la teva pell està més apaga-
da, amb tendència a la descamació o 
més sensible. Fins i tot pots arribar 
a veure que han aparegut noves mar-
ques d’expressió, arrugues o taques. 
Tot això entra dins de la normalitat 
perquè com t’expliquem, la teva pell 
ha sofert un procés de dany i de fo-
toenvelliment durant aquests mesos 
que hem d’ajudar a reparar.

La forma més 
senzilla de minimitzar 
aquests danys és aju-
dar a la pell a eliminar 
les substàncies que no 
necessita i aportar els 
nutrients que sí que reque-
reix:

• Neteja profunda: és el moment 
adequat per ajudar a la teva pell a 
què realitzi un procés de regeneració 
profunda. El fonamental és iniciar-se 
amb una bona i correcta exfoliació. 
Aquest pas és important perquè 

bellesabellesa

Recupera la salut
de la teva pell

prepararà a la pell per a l’absorció 
de nutrients que són necessaris per 
afavorir la seva regeneració des de 
les capes més profundes fins a les 
capes més superficials. D’aquesta 
manera aconseguirem que les capes 
profundes, que són les responsables 
de la fabricació de cèl·lules, puguin 
regenerar la pell oferint molta més 
lluminositat, i sobretot, aconseguir 
una pell més saludable.

• Hidratació diària: si bé és cert 
que tenir una pell neta després de 
l’estiu és important, ho és més que 
aconseguim preparar la pell per al 
fred hivern. Com saps, les baixes 
temperatures poden afectar la nostra 
pell provocant un augment de la sen-
sibilitat cutània.

• Baixa la temperatura de l’ai-
gua: no et dutxis ni et banyis amb 

l’aigua extremadament calenta. La 
temperatura de l’aigua molt alta és 
dolenta per a la pell, pot destruir els 
olis naturals que mantenen la pell sa-
ludable i hidratada.

•  Revisa diàriament l’estat de 
la teva pell: realitza controls de 
l’estat de la teva pell i comprova si les 
pigues o les taques presenten canvis 
de grandària, forma o de color. Si és 
així, consulta amb un especialista.

• Cuida la teva alimentació: per 
últim i no menys important, torna als 
hàbits saludables. La correcta hidra-
tació mitjançant 1,5-2 litres d’aigua 
al dia i l’aportació d’antioxidants són 
fonamentals per ajudar a la nostra 
pell a recuperar el to perdut. Adequa 
de nou la teva dieta perquè contingui 
verdures, fruites i llegums.

I recorda! És tan important 
el teu rostre com el teu cos. 
Utilitza bàlsam labial; con-
té ingredients que et prote-
geixen els llavis de l’aire sec, 
del fred i de la llum solar 
directa.

               
És important 

tenir en compte que 
tots aquests consells 
funcionen i són útils si 
es fan amb constància 
durant tot l’any. 

L’estiu i el sol 
augmenten la nostra 
sensació de benestar, 
però no és or tot allò 
que lluu.
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salut

evita la caiguda
estacional del cabell
A la tardor la caiguda del cabell és tot un clàssic! Però has de saber que té solució, aquest 
problema es pot combatre.

salut
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Amb el canvi d’estació i l’arribada 
del fred, probablement el nostre 
cabell comenci a caure una mica 
més del què és habitual. La realitat 
és que durant la tardor cauen una 
mitjana de 100 pèls al dia en comp-
tes dels habituals 30-60, la qual cosa 
indica que no són imaginacions 
nostres i que és normal que ens pre-
ocupi. Però no t’espantis, és un pro-
blema estacional de fàcil solució.

La caiguda del cabell a la tardor 
és un fenomen que afecta tant ho-
mes com dones i que s’accentua en 
aquesta estació de l’any perquè es 
produeix una renovació de cabells. 
Tant la primavera com la tardor 
són estacions que acceleren el cicle 
de vida de cabells.

Per què ens cau més el cabell a 
la tardor?
Igual que els arbres perden les fulles a 
la tardor, nosaltres també sembla que 
perdem més pèl durant la temporada 
de fred. Per què? Quina explicació té? 
Tornem enrere: hem passat uns me-
sos d’estiu i el cabell ha patit canvis 
de temperatura, clor, sal, l’agressivitat 
dels raigs UV, etc. I com és evident, 
quan arriba la tardor el cabell està 
més dèbil.

A més, amb l’inici de curs escolar 
experimentem un increment de l’es-
très que no és molt beneficiós per al 
nostre cabell. El resultat: el cabell cau 
una mica més del què és habitual. A 
més, les hormones del creixement 
dels cabells tendeixen a disminuir la 
seva producció just abans de l’apari-
ció de la caiguda, de manera que el 

cabell que cau es renova amb menys 
rapidesa durant aquest període.

Què podem fer per evitar la 
caiguda del cabell?
Per millorar aquest problema du-
rant els mesos de fred has de seguir 
aquests consells:

Dur a terme un reforç vitamínic de 
3 mesos abans de la temporada de 
la caiguda. Els dermatòlegs recoma-
nen complexos de vitamines com les 
B5, B6, aminoàcids, sofre, magnesi i 
silici. És recomanable triar comple-
ments alimentaris de qualitat (grans 
marques o ecològics).

Massatges al cuir cabellut! El mas-
satge al cuir cabellut estimula la cir-
culació sanguínia de manera que els 
cabells joves creixen més forts.

Renteu-vos el cabell regularment 
(però tampoc cada dia). Oblideu el 
mite que el fet de rentar més el pèl fa 
que caigui més. El pèl que cau quan 
et rentes el cabell, en la majoria de 
casos, ja és mort i per tant, ja està 
esquinçat. El xampú ajuda a eliminar 
el greix, la brutícia i la contaminació 
que afavoreixen la caiguda de cabells.

Aposta per una bona dieta: aliments 
rics en ferro, vitamina B i molta 
quantitat de fruita i verdura en ge-
neral. L’alimentació és un dels factors 
més importants per mantenir sa i 
fort el cabell.

Que no se t’oblidi la hidratació! Beu 
aigua, sucs o infusions. Gràcies a 
una correcta hidratació podràs re-
tenir l’aigua que perd el teu cabell i 
proporcionaràs humitat natural que 
ajudarà a retornar la flexibilitat i el 
moviment al teu cabell.

Aliments que has de prendre 
per prevenir la caiguda del 
cabell
El pèl es troba sempre en constant 
renovació i és normal que caigui. 
Durant la tardor aquest fenomen 
és més freqüent perquè disminueix 
la fase anàgena i s’activa la telògena 
(de regressió). A més, si la nostra 
alimentació és pobra en carn, peix i 
fruites i tornem de vacances amb els 
cabells deshidratats, és inevitable que 
la fase de caiguda es prolongui o es 
magnifiqui.

Per evitar una pèrdua de cabells ex-
cessiva és important rebre el trac-
tament adequat i consumir les se-
güents vitamines i minerals:

FERRO
Ajuda a mantenir els fol·licles del 
cabell sans. Els aliments rics en 

vitamina C multipliquen el seu 
efecte.

Zinc
És un dels minerals més importants 
per assegurar un bon estat de 
cabells i les ungles. Està present en 
la majoria d’aliments, però els que 
en tenen més concentració són: la 
carn, el peix, el marisc, els ous, els 
espàrrecs, les figues, les albergínies, 
l’api i les patates.

Coure
Gràcies a aquest mineral, la sang 
circula millor. Si menges cacau, 
llegums i fruits secs freqüentment, 
no cal que et preocupis més!

Magnesi
Importantíssim per a la 
metabolització de les proteïnes, en 
són una font important els plàtans, 
els alvocats, els llegums, la fruita seca 
i en general, els cereals integrals i les 
verdures.

Vitamina A 
No només prevé i disminueix la 
caiguda de cabells, també estimula 
el seu creixement! Aliments com 
els ous, el fetge, les verdures, la llet 
fortificada i l’oli contenen aquesta 
vitamina.

Vitamina B 

Peix, carn, soja, ous, llegums, fruits 
secs, cereals integrals... Tots ells oxi-
genen la sang i els fol·licles pilosos. 
Però... Quin és l’aliment que té més 
concentració de vitamines del grup 
B? El llevat de cervesa! Inclou-la en 
sopes i purés i assegura la vitamina 
B!

Vitamina C
Els cítrics, els espinacs, el bròquil i 
el kiwi en contenen. Aquesta famosa 
vitamina sintetitza el col·lagen, 
essencial per tenir el cabell sa.

Vitamina E
Les nous, les verdures de fulla verda, 
la soja i els olis vegetals contenen 
aquesta vitamina que enforteix el 
cabell.

Vitamina H 
Forma part del mateix grup de 
vitamines que la vitamina B i combat 
la generació de greix al cuir cabellut 
i dona elasticitat al cabell. També 
ajuda a produir queratina.

En general, la caiguda estacional del 
cabell no ha de durar més de 3 mesos. 
Si s’allarga més, és recomanable 
contactar amb el metge de capçalera. 
La pèrdua de cabells prolongada pot 
tenir diverses causes: trastorns de la 
tiroide, disfunció hormonal, anèmia, 
estrès intens, etc.

Demana a la farmàcia  
reforços multivitamínics 
i productes especials 
perquè la caiguda 
estacional sigui més lleu!

Ara que ja saps quins són els mine-
rals i vitamines necessaris per gau-
dir d’un cabell sa, introdueix-los 
en la teva dieta! Com ja has pogut 
observar, un estil de vida saludable 
és fonamental perquè la caiguda de 
cabells no sigui excessiva. Si veus 
que no disminueix en uns mesos, 
consulta un especialista! 
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El sistema immunitari és l’encarregat de protegir-nos enfront d’agents externs com bacteris, 
virus, fongs i paràsits, cosa que evita possibles infeccions o malalties.

Enforteix el teu 
sistema immunitari

Ens acomiadem de l’estiu i donem 
la benvinguda a la tardor i als seus 
superaliments de temporada.

Durant aquesta època tan màgi-
ca, la natura ens ofereix fruites 
i verdures riques en vitamina C, 
antioxidants i components natu-
rals beneficiosos per al nostre cos 
que ens protegeixen de malalties. 
Els caquis, les aranges i les cle-
mentines, són alguns dels ali-
ments que ens ajuden a combatre 
els refredats i la grip.

Incorpora aquests 
aliments de temporada a 
la teva alimentació per 
dir adéu als  excessos 
de l’estiu i tornar a 
recuperar el teu pes 
ideal.
La tornada a la rutina pot ser dura en 
molts sentits. Si ja és complicat haver 
de lluitar contra la síndrome postva-
cacional, cal afegir el canvi progres-
siu de temperatura i tornar a po-
sar-se les piles amb la vida “healthy” 
per eliminar els excessos de l’estiu.

 La tardor no és el teu enemic, dóna-li 
una oportunitat i veuràs com al final 
t’encantarà. Aquesta nova estació ens 
porta tots els aliments necessaris per 
tornar a estar en el nostre pes ideal.

Pren nota i inclou a 
la teva dieta aquests 
aliments, milloraràs la 
teva salut!

El moniato
El germà dolç de la patata conté 
gairebé el doble de fibra que altres 
tubercles. És una gran font de ferro, 
magnesi i provitamina A, cosa que 
ajuda a combatre la inflamació. És 
un aliment amb alt contingut calòric, 
però tota la seva aportació és saluda-
ble i gairebé sense greix.

El moniato aporta tres tipus de vita-
mines: la C, la E i la A, i és una bona 
alternativa als suplements alimenta-
ris. 

Les figues
És una fruita dolça que no necessita 
sucres afegits, per això és ideal men-
jar-la per postres o per berenars. Les 
figues tenen un alt contingut en fibra 
i una gran aportació de potassi i cal-
ci. L’alt contingut de potassi fa que 
la figa sigui un aliment alcalinitzant 
i amb efecte diürètic. Es recomana 
menjar figues per nodrir i tonificar 
els intestins, però també poden ac-
tuar com a laxant natural gràcies al 
seu alt contingut en fibra

La remolatxa 

Amb tan sols 37 kcal, la remolatxa 
conté un alt percentatge de potassi 
(300 mg) que ajuda al correcte fun-
cionament muscular, per això és un 
aliment perfecte per perdre pes amb 
l’ajuda d’una dieta sana i un pla d’en-
trenament funcional.

Aquesta verdura aporta oxigen als 
músculs, millora la circulació san-
guínia i també contribueix a reduir la 
pressió arterial. 

la granada
El seu alt valor nutricional la conver-
teix en una de les millors fruites per 
perdre pes. Però no només té això de 
beneficiós, la magrana és una fruita 
plena d’antioxidants, nutrients i vita-
mines que ajuden a millorar la nostra 
salut cardiovascular. És rica en fibra, 
afavoreix la digestió i té un efecte 
saciant. I per si això fos poc, alguns 
estudis afirmen que les seves llavors 
ajuden a controlar la pressió arterial 
i a millorar la recuperació muscular 
després d’entrenar.

els bolets
El 80% del seu pes és pura aigua. Els 
bolets només contenen 35 kcal per 
cada 100 g, de les quals molt poques 
són greixos. A més, són una font de 
fòsfor, potassi, ferro, coure i zinc. 

Superaliments de tardor

1
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Quines són les senyals que ens 
diuen que el nostre sistema immu-
nitari està debilitat?

- Cansanci permanent.

- Infeccions i refredats.

- Caiguda del cabell.

- Cicatrizació lenta de les ferides.

Ara més que mai cal que 
estiguem protegits davant 
de qualsevol amenaça! 
T’expliquem què fer per 
mantenir les defenses en 
plena forma!  

Segueix una dieta equilibrada. Com 
bé saps, l’alimentació és un factor 
clau per al sistema immunitari. Si 
és equilibrada i completa, ajuda a 
mantenir l’organisme en forma i l’en-
forteix. No oblidis menjar de tot i 
consumeix aliments que continguin 
vitamina A, C, E, Ferro, Zinc i Seleni!

Beu molta aigua. És fonamental que 
hidratis el teu cos i beguis almenys 
1,5 litres d’aigua al dia.

Practica exercici regularment. Es-
tablir rutines d’exercici d’intensitat 
moderada pot tenir múltiples bene-
ficis per a la teva salut, tant a nivell 
físic com mental. Quan es fa esport 
s’eliminen toxines a través de la suor 
i s’activa la circulació de l’organisme, 
cosa que augmenta la capacitat de 

detecció de patògens estranys a l’or-
ganisme. Digues adéu al sedentaris-
me!

Evita el tabac i l’excés d’alcohol.

Dorm bé i descansa. Respecta el 
temps de son i dorm entre 7 o 8 hores 
al dia. Recorda que algunes cèl·lules 
de les defenses es produeixen quan 
es descansa.

Mantingues una bona higiene. Així 
mantindràs allunyats als agents ex-
terns que causen malalties.

Evita l’estrès. Els nervis i l’estrès diari 
juguen un paper molt negatiu en la 
salut del nostre sistema immunitari.
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BELLEZA

El problema més freqüent de salut bucodental en infants és, per descomptat, la càries dental. 
Sabies que aquesta patologia mai havia estat tan estesa entre la població infantil com ara?

La quantitat de pasta 

Als 3 anys d’edat, la quantitat de 
pasta o crema dental augmenta de 
mida. Cal que aquesta contingui 
fluor per ajudar a prevenir les càries 
i en aquesta edat és important trobar 
una pasta o crema amb un sabor 
que els agradi i ensenyar-los a no 
empassar-se la pasta, encara que no 
sàpiguen glopejar aigua i escopir.

El moviment de la 
raspallada
Sabies que la direcció del moviment 
de la raspallada no és important? El 
que és fonamental és netejar cada 
dent completament: cap amunt, cap 
avall, dins i fora. És possible que en 
aquest punt el teu nen/a oposi resis-
tència, ja que de natural els més petits 
només es concentren en el raspallat 
de les dents del davant. Un truc que 
pot ajudar-te a fer que es raspallin 
totes les dents és mitjançant un joc: 
“trobar les dents ocultes”, o acabar de 
fer la raspallada tu mateix.

l’excés de sucre

A més de la raspallada i d’usar la 
quantitat de pasta dental apropiada 
segons l’edat, la dieta de l’infant té 
un paper fonamental en la seva salut 
dental. El sucre és el vilà número 1 
entre els més petits i com més temps 
les seves dents estiguin exposades 

a aquest additiu tan freqüent, més 
gran serà el risc que pateixin càries. 
Caramels, xiclets i xocolates, entre 
d’altres, impregnen la boca i les dents 
de sucre i poden arribar a ser molt 
perjudicials. Per això, és important 
que t’asseguris de rentar-los-hi les 
dents després que mengin aliments 
ensucrats i limitar la seva ingesta 
sempre que sigui necessari, ja que un 
consum excessiu de sucre tampoc és 
beneficiós per a la salut global.

Les revisions dentals

Durant les visites al pediatre, és fre-
qüent que es revisin dents i genives 
per comprovar la seva salut. Si s’ob-
serva algun problema, el pediatre 
transferirà a l’infant a l’odontòleg 
infantil per solucionar-ho. Les re-
visions dentals també serveixen per 
garantir que totes les dents s’estan 
desenvolupant normalment, que 
no hi ha problemes dentals i que es 
brinden consells per a una higiene 
adequada. També és possible que 
s’apliqui una solució de fluor tòpica 
per proporcionar protecció addicio-
nal contra les càries o gotes/tauletes 
masticables en cas que el nen/a no 
tingui contacte amb el fluor per mitjà 
de l’aigua.

Informa’t sobre els pas-
sos a seguir i ensenya’ls a 
adoptar bons hàbits d’hi-
giene bucodental! 

SALUDSALUt

Ensenya’ls com fer-ho!

Estudis recents demostren que 1 de 
cada 10 infants de 2 anys, un 28% 
dels infants de 3 anys i un 50% dels 
infants de 5 anys ja té una o més 
càries dentals. Quasi res!

Per combatre la càries és necessària 
la implicació total dels pares, fami-
liars i adults a càrrec per ensenyar 
als més petits com realitzar una bona 
higiene bucodental. Amb l’orienta-
ció adequada adoptaran ràpidament 
uns bons hàbits d’higiene que for-
maran part per sempre de la seva 
rutina diària.

No obstant això, tot i que és possi-
ble que els petits de casa participin 
de la raspallada de forma entusiasta 
i estiguin disposats a aprendre com 
fer-la, és comú que en aquestes edats 
no tinguin el control ni la concentra-
ció per rentar-se les dents per si ma-
teixos de forma totalment correcta. 
Per tant, serà necessària la supervi-
sió i ajuda durant el raspallat de les 
dents perquè es retiri tota la placa i 
els bacteris. Després de la raspalla-
da es recomana prestar atenció als 
punts negres o blancs, que poden ser 
senyals de càries dentals.

El raspallat

Tan aviat com l’infant tingui una 
dent, s’ha d’iniciar el raspallat diari. 
Amb una petita quantitat de pasta 
dental i un raspall de dents especial 
amb cordes suaus el raspallat serà 
agradable i fins i tot divertit.

A la nostra farmàcia t'ajudem! 

TORNADA A
L'ESCOLA AMB...

CUIDA DE LA SEVA SALUT BUCODENTAL

Somriures

salUdables

..

www.farmactiva.es
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Tornen els polls
estigues preparat!

El símptoma que tots co-
neixem és la picor al cap, 
però presta atenció! La 
irritabilitat del cuir cabe-
llut es produeix per una 
reacció al·lèrgica a la 
saliva del poll; depenent 
de cada persona i la seva 
sensibilitat pot aparèixer 
al moment o trigar fins 
a dues setmanes, per la 
qual cosa la infestació 
pot trobar-se ja en un 
estat molt avançat quan 
pica el cap.

Et donem els consells 
per a protegir dels polls 
a tota la família!

Regla n°1: coneix bé al 
teu enemic
El poll és un insecte diminut al qual 
li agraden especialment les zones 
calentes i humides del nostre cuir 
cabellut (temples, darrere de les 
orelles i clatell). S’adhereix a la línia 
del cabell i s’alimenta de la sang del 
seu hoste durant les successives 
picades. És el responsable de la picor 

i les petites lesions que apareixen a 
les temples i al coll.

Regla nº2: adopta 
l’estratègia correcta 
No hi ha elecció: un tractament 
capil·lar és fonamental. 
Afortunadament, tens una àmplia 
gamma d’opcions: xampú o loció 
de tractament, productes a base 
d’insecticides o naturals (oli de 
silicona, olis essencials).

No et preocupis! Totes dues 
solucions funcionen, sempre que 
es respectin els temps d’exposició, 
i, sobretot, com a precaució, 
aplica’ls 8 i 15 dies després per 

detenir adequadament el cicle de 
reproducció del poll. Per assegurar-
te d’eliminar-ne la major quantitat 
possible utilitza la clàssica pinta 
antipolls ultrafina i passa-la pel 
cabell humit, floc a floc, insistint en 
l’arrel. I recorda, una pinta per nen!

Regla nº3: revisa el cap 
de tota la família  
Amb l’ajuda d’una pinta ultrafina, 
durant el període d’invasió anunciat 
per l’escola o observat en els teus 
propis fills, revisa diàriament el 
clatell i la part de darrera de les 
orelles de tots els membres de la 
família, prestant atenció a l’arrel. 

¡No deixis que els polls 
arruïnin els teus dies! 

Tens dubtes? Busca la teva 
farmàcia Club Farmactiva 
més pròxima i digues adéu 
als polls!  

Reprendre les classes pot suposar un alleujament per als pares i, fins i tot, per als propis fills: 
tornar als horaris de classes, veure de nou als companys, nous reptes i moltíssimes coses per 
aprendre. Un curs nou és una experiència inoblidable i no hem de deixar que res l’arruïni, ni 
tan sols els polls!

SALUDSALUD SALUDSALUt
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Vicente Cervera és titular de 
Farmàcia Cervera a Cadis. 
Fa un temps, van optar per 
afegir un racó oncològic a la 
seva farmàcia. Ens explica la 
seva experiència.

Vam decidir posar un racó 
oncològic a la farmàcia per-
què vam descobrir la neces-
sitat d’uns pacients desorien-
tats davant d’una malaltia 
molt difícil. I perquè nosal-
tres també vam observar que 
desconeixem molts efectes 
secundaris i problemes que 
origina la malaltia.

A la farmàcia dispensem, fonamen-
talment, cremes ultrahidratants, ja 
que les mucoses i la pell són els que 
més pateixen en processos de qui-

mioteràpia. Cobrim en poques cre-
mes totes les necessitats del pacient, 
ja que també es busca l’objectiu de no 
haver de fer servir diverses cremes. 
Existeixen varietats relacionades 
amb la radioteràpia i diferents nivells 
d’hidratació segons les necessitats 
del pacient.

           Actualment, 
tenim darrere un 
equip multidisciplinari 
que ens dona suport i 
assessora davant de 
qualsevol consulta. 
hidroskin Oncology, la 
marca que treballem, 
no és només una línia de 
productes.

És una empresa preocupada en for-
mar els seus clients i en assessorar i 
ajudar els pacients, per això tenim 
comunicació directa amb ells i davant 
de qualsevol dubte rebem el seu su-
port.

Encara no hem complert l’any des 
de la seva implantació i els comença-
ments són difícils i lents. Encara hi 
ha molts pacients que no coneixen 
aquesta línia, però tenim molta il·lu-
sió i esperança en aconseguir fer-li la 
vida una mica més fàcil a aquests pa-
cients que tant pateixen.

           després de tot, 
El feedback és el 
millor. Són pacients 
que necessiten ajuda, 
ser escoltats i temps 
per assessorar-los 
i prevenir futurs 
problemes. La 
recompensa emocional 
és molt més gran que 
l’econòmicA. 

Consells per a la

detecció del 
càncer de mama
és molt important detectar-lo a temps.
les possibilitats de curació són gairebé del 100%.

1

2
3

farmàcies que sumen
SALUt

A Espanya el càncer de mama 
és la primera causa de morta-
litat per càncer en dones, però 
afortunadament es pot reduir 
el risc de patir-lo.  

És molt important 
detectar-lo a temps 
perquè així, les 
possibilitats de 
curació són gairebé 
del 100%.

Què podem fer?

Realitzar una mamografia anual, ja 
que és la tècnica més habitual per a 
detectar anomalies.

Seguir hàbits de vida saludables: 
menja sa, realitza exercici físic, dorm 
les hores suficients, evita l’estrès i limi-
ta el consum d’alcohol i tabac.

Realitzar autoexploracions a partir 
dels 20 anys, és recomanable realitzar 
una autoavaluació al mes per a detec-
tar qualsevol anomalia.

T’expliquem en 5 senzills 
passos com cal autoexplorar-se 
les mames. Pren nota!

- Posa’t enfront d’un mirall amb les 
espatlles rectes i els braços al costat 
del maluc i mira’t les mames. Revisa 
que no s’hagin format clotets, arru-
gues, embalums en la pell, canvi de 
posició del mugró o mugró invertit, 
enrogiment, dolor, granellades o in-
flamació.

- Aixeca els braços i fixa’t si veus les 
mateixes alteracions.

- Pressiona lleugerament cada mu-
gró i fixa’t si existeix secreció. Pot 
aparèixer en diverses formes: líquid, 
llet, groguenc, sangs, etc.

- Fica’t al llit i palpa’t les mames amb 
les mans invertides (la mama dre-
ta amb la mà esquerra i viceversa). 
Utilitza la gemma dels dits i procura 
mantenir els dits junts i rectes. Realit-
za moviments circulars de dalt a baix 
i de costat a costat, des de la clavícula 
fins a la part superior de l’abdomen, i 
des de l’axil·la fins a l’escot.

- Palpa’t les mames de peu o assegu-
da, i realitza els mateixos moviments 
que t’hem explicat en el pas 4. Algu-
nes dones ho fan sota la dutxa, ja que 
així els dits rellisquen més fàcilment 
sobre la pell mullada. 
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El testimoni
La Sònia, vencedora del càncer 
de mama l’any passat amb 
quimioteràpia i radioteràpia i 
pacient de Farmàcia Ciutat.

Com et va ajudar la farmà-
cia per tractar els efectes del 
càncer de mama?

Vaig tenir càncer de mama l’any 
passat. A la farmàcia vaig trobar 
un gran suport per pal·liar tots 
els efectes secundaris que vaig 
arribar a tenir pel tractament 

mèdic, el de quimioteràpia, el 
de l’operació i el de radioteràpia. 
Gràcies a tots els consells que 
em va oferir la farmàcia vaig 
aconseguir millorar la meva 
qualitat de vida durant tot el 
tractament. Per exemple, vaig 
prendre probiòtics, cremes per a 
suportar la sequedat de la pell...

Per tractar els efectes de la 
radioteràpia vaig utilitzar cremes 
específiques... Tots els consells 
que em van donar em van anar 
molt bé, perquè finalment, a 
l’hospital, sí que et porten i et 

porten molt bé i són grandíssims 
professionals, però tampoc 
tenen tant de temps per a poder 
atendre’t i poder recomanar-què 
necessites perquè estiguis millor. 

Em van fer un gran tractament 
mèdic i són grans professionals, 
però no tenen temps per 
aprofundir tant... El gran suport 
que fa la farmàcia m’ha servit 
moltíssim. 

Helena Melero, farmacèutica 
de segona generació comuni-
tària amb oficina a Tarragona 
des de fa 50 anys a Farmàcia 
Ciutat, ens explica la seva ex-
periència personal d’atenció al 
pacient oncològic.
Tot va començar fa 8 anys de la mà 
de Florentino Pontes, aleshores 
responsable de la Roche-Posay 
d’oncologia, i d’Alejandro Gil, 
especialista en maquillatge, també 
de la Roche-Posay. Amb ells vaig 
organitzar, al costat de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, la 
primera jornada per parlar dels 
efectes adversos dels tractaments 
oncològics a la pell i també de com 
podien maquillar-se.

Les jornades van tenir molt èxit, de 
la mateixa manera que el taller de 
maquillatge amb Alejandro Gil. Així 
va ser el meu primer pas a l’atenció 

oncològica. Florentino també em 
va parlar d’Seskimogrup, un grup 
d’experts en oncologia i dermatologia 
que va elaborar una guia a partir 
de dades científiques i d’estudis en 
pacients oncològics que tenia com a 
objectiu proporcionar uns algoritmes 
d’actuació per a la prevenció i per 
a l’adequat tractament si apareixen 
efectes adversos pel que fa a la pell 
a causa de les diferents teràpies 
oncològiques.

A partir d’aquest moment, 
tot l’equip de la meva far-
màcia estàvem preparats per 
atendre els nostres pacients 
oncològics de manera se-
gura i amb tota tranquil·li-
tat perquè teníem el suport 
d’aquests algoritmes.

El nostre objectiu: ajudar-los 
a abordar els efectes secun-
daris que patien a causa de 
la malaltia, sobretot, de com 
tractar la sequedat que els 
produïa la quimioteràpia o 
algunes alteracions en mans, 
peus, ungles...

           Som conscients 
que qui porta a terme el 
procés de quimioteràpia 
és el/la oncòleg/a. 
Per això, nosaltres ens 
centrem, bàsicament, 
en atendre els seus 
dubtes i proporcionar-
los tractament per 
a alguns d’aquests 
efectes i, així, puguin 
millorar la seva 
qualitat de vida.

  

Pensem que alguns d’aquests efectes 
secundaris arriben a aconseguir 
graus 3-4 de toxicitat i, fins i tot, 
poden ser invalidants per seguir amb 
el tractament oncològic. 

Al cap d’un temps de realitzar 
aquestes recomanacions, em vaig 
adonar que el pacient oncològic, en 
la majoria dels casos, necessitava una 
atenció molt més individualitzada 
i més integral. Així doncs, vaig 
estudiar i em vaig formar per dur-
la a terme, ja no només pel que fa 
a pell, sinó també pel que fa a boca, 
intestins, sistema auditiu, mucoses, 
sistema visual i estat nutricional.

Quan ja vaig tenir clar l’abordatge 
de 360° del pacient oncològic, 
em vaig adonar que requeria més 
temps d’atenció per tractar les seves 
afeccions i, potser, un lloc una mica 
més íntim. Va ser llavors quan vaig 
decidir atendre’ls en una cabina 
reservada perquè se sentissin una 
mica més acollits.

Cada any es detecten 18 milions de 
nous casos de càncer al món, 277.000 
són a Espanya i, 12 d’ells, vindran 
a la nostra farmàcia; de manera 
que el farmacèutic comunitari 
ha de formar-se i especialitzar-
se, cada vegada més, en l’atenció 
farmacèutica del pacient oncològic.

A més, el farmacèutic hauria d’estar 
integrat en l’equip multidisciplinari i 
involucrat en el tractament i cura del 
malalt perquè les recomanacions si-
guin les més adequades. No podem 
oblidar que el farmacèutic comuni-
tari serà el personal sanitari que més 
a prop estarà del pacient en totes les 
fases.
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S’acosten dates commemoratives a Farmactiva. Un any més, llancem la nostra ja coneguda cam-
panya solidaira contra el càncer de mama: Toca’t abans que et toqui. Per vosaltres!

Un any més.
PER VOSALTRES!

Com col·laborar?
Ja saps quina farmàcia 
Farmactiva tens més a prop? 
A partir del 18 d’octubre 
trobaràs disponibles les 
tote bags solidàries (bosses 
de roba) per a col·laborar 
amb la investigació contra 
el càncer de mama. A partir 
del lema “Toca’t abans que et 
toqui” pretenem potenciar i 
donar visibilitat a les pautes 
per prevenir el càncer que, 
a més de ser poc conegudes 
entre la població femenina, 
molt freqüentment s’obliden 
o s’obvien.

Creiem que ara, més que mai, 
és important donar suport a la 
investigació contra el càncer. Per 
això, realitzarem la donació de 
tot l’import recaptat durant el 
mes d’octubre a GEICAM.

Per aquells que no ho 
sapigueu, GEICAM és el grup 
d’Investigació en Càncer de 
Mama de referència a Espanya en 
recerca clínica, epidemiològica 
i translacional d’aquest tipus de 
càncer. Com a entitat sense ànim 
de lucre, està formada per una 
associació científica fundada el 
1995, declarada d’utilitat pública 
el 2003, i per una Fundació 
constituïda el 2009, convivint 

en l’actualitat les dues entitats 
jurídiques. Amb un reconegut 
prestigi en l’àmbit internacional, 
l’associació està formada per 
més de 800 experts que treballen 
en més de 200 institucions a 
tot Espanya i des de la seva 
constitució fins avui, GEICAM 
ha realitzat més d’un centenar 
d’estudis en els quals han 
participat més de 64.000 dones i 
homes. 

solidaritza’t, JuntEs 
sumem més! 

TO
CA'T

ABANS QUE ET TOQUI. PER VOSA
LT

RE
S!

 

EN COL·LABORACIÓ AMB: 

SALUt
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esportesport

Tot just han passat unes setmanes des que vas tornar de vacances, però aquelles idíl·liques jorna-
des enfront de la mar no són més que un record fugaç. Tornes a col·locar-te en la línia de sortida 
del curs laboral. Això sí, lluint la pell morena. Encara que la malenconia s’apoderi de tu només 
pensar a agafar el metro, tornar a l’oficina i posar-te l’abric, sempre queda espai per a aquells 
bons propòsits dignes de Cap d’Any.

           Torna a posar-te 
a la línia de sortida 
del curs laboral. Això 
sí, lluint morenàs. Sí, 
parlem de la tornada 
al gym.

És hora.

Tornada
al gym!

Per més que hagis xipollejat amb 
el matalàs a la riba de la mar, ha-
gis donat saltets per no cremar-te 
els peus amb la sorra o t’hagis re-
corregut tots els bars de la costa, 
sento dir-te que això no ha millorat 
la teva forma física. Si el que bus-
ques és recuperar el teu estat de 
forma física, et veuràs obligat/ada 
a considerar alguns aspectes abans 
de llançar-te al buit a una classe de 
spinning.

T’has plantejat alguna vegada per 
què els esportistes fan la pretempo-
rada? Doncs no és per altre motiu 
que per anar recuperant la forma fí-

sica de manera saludable i sense risc 
de lesions.

El primer que has de saber és que el 
teu nivell de forma física, després de 
10 dies d’inactivitat, pateix un dràs-
tic descens. Sí, has llegit bé, només 
10 dies!

En funció de quin era el teu estat fí-
sic anterior a l’aturada, recuperaràs la 
forma física de manera més ràpida o 
més lenta.

Els experts en activitat física reco-
manen anar augmentant de manera 

progressiva les càrregues de treball i 
mai prendre com a referència els ren-
diments previs a l’etapa d’inactivitat 
fins passats, almenys, dos mesos.

Una altra bona idea pot ser combi-
nar esforços de diferent naturalesa 
durant la setmana. És a dir, si un dia 
et matxaques a aixecar peses a la sala 
del gimnàs, al següent, el recomanat 
seria donar un llarg passeig per la 
muntanya.

agulletes?
Encara que segueixis aquests 
consells a peu de la lletra, res 
ni ningú et deslliurarà de les 
famoses agulletes. Saps que 
poden arribar per dues vies?

VIa muscular:  són les 
produïdes després de realitzar nous 
esforços musculars o en repetir un 
mateix moviment durant un període 
prolongat de temps. El cruiximent 
muscular també es produeix per 
l’execució d’aquells exercicis que 
sobrepassen la capacitat muscular. 
Totes aquestes accions produeixen 
microruptures fibril·lars que 
necessiten un procés de recuperació. 
Durant aquest procés, és habitual la 
manca de funcionalitat i les molèsties 
en aquesta part del cos. 

Via energètica: són les 
produïdes per l’acumulació d’àcid 
làctic derivat dels esforços d’alta 
intensitat. Aquestes tenen el seu 
pic màxim 24 hores després de la 
realització de l’exercici, mentre que 
en les musculars, el seu pic màxim 

es produeix al voltant de les 48 hores.

El que has de fer en tots dos casos, 
és continuar amb l’activitat física in-
tentant que aquesta sigui d’intensitat 
molt baixa i amb una orientació tan 
oposada com sigui possible a la que 
et va produir l’alteració muscular. De 
res et servirà l’arxiconeguda aigua 
amb sucre. Mou-te i realitza estira-
ments o altres exercicis de mobilitat 
articular. Activa lleugerament durant 
almenys 30 minuts el teu sistema cir-
culatori i veuràs com les teves molès-
ties musculars aviat desapareixen.
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La dermatitis atòpica és 
una malaltia inflamatòria 
de la pell no contagiosa que 
provoca enrogiment i picor. 
Pot afectar qualsevol part del 
cos i es manifesta amb lesions 
que provoquen una picor molt 
intensa.

És molt freqüent en nadons i nens, 
abans dels 2-3 anys, però pot manifes-
tar-se a qualsevol edat.

Quins són els símptomes principals 
de la dermatitis?

-Pell resseca.

- Granellades a les galtes, 
braços i cames.

- Picor.

- Pell esquerdada o escamosa.

- Taques de color vermell o 
marró grisenc.

Avui et donem les claus 
per controlar la 
dermatitis atòpica! 

neteja la teva pell

Una bona higiene és fonamental 
perquè la teva pell estigui 100% 
saludable. Utilitza cures indicades per 
a pells atòpiques, t’ajudaran a nodrir 
i a protegir la barrera cutània de la 
pell. És molt important que evitis 
dutxar-te amb aigua massa calenta, 
això pot agreujar la inflamació.

Hidrata’t diàriament

Busca una crema que s’adapti a les 
necessitats de la teva pell i aporta-li 
la quantitat de nutrients essencials 
que necessita.

Protegeix -la del sol

El sol no sol millorar la dermatitis 
atòpica, per això has de protegir-te 
dels efectes nocius del sol amb un 
fotoprotector adequat i evitar les 
hores centrals del dia. Ah i no oblidis 

protegir la teva pell durant tot l’any!

Utilitza teixits naturals

Aposta per la roba de cotó i evita els 
sintètics i les llanes, ja que tendeixen 
a provocar reaccions al·lèrgiques.

Evita la sequedat

Quan estiguis a casa, controla la 
temperatura i la humitat per evitar 
que el teu entorn sigui massa sec.

Relaxa’t

L’estrès és un dels factors que fa que 
aquesta malaltia empitjori, així que 
respira i mantingues la calma en les 
situacions complicades.

Adoptar una sèrie 
d’hàbits pot ajudar-te 
a prevenir aquesta 
malaltia.  

La tardor és l’època de l’any 
en què la naturalesa comença a 
adormir-se suaument, és hora de 
posar-nos les piles amb energia 
renovada! És temporada de tor-
nar a la rutina a un ritme més 
estricte, de prendre seriosament 
l’autocura i d’enfocar-nos en el 
nostre benestar especialment a 
través de l’aromateràpia.
 
Hi ha alguns olis essencials que ens 
ajuden a reforçar el sistema respira-
tori i actuen sobre els pulmons i els 
intestins (els òrgans més estressats i 
sensibles durant la tardor). 

Pren nota i inclou en la teva 
dieta aquests aliments! Mi-
lloraràs la teva salut!

Menta 
És un oli essencial que es pot utilitzar 
durant tot l’any, però el seu poder es-
timulant i tònic pot resultar molt útil 
en casos de fatiga, sobretot després 
del canvi d’horari. També és eficaç 
per a descongestionar les vies respi-
ratòries i aportar sensació de frescor 
gràcies a les molècules de mentol 
que conté. De fet, aquesta substància 
ajuda a contraure els vasos sanguinis, 
el que millorarà aquesta sensació de 
congestió nasal.

Eucaliptus 
L’eucaliptus és el més poderós per a 
l’aparell respiratori. Reconegut per 
les seves importants accions ex-
pectorants i mucolítiques (capaços 
de disminuir el moc bronquial), és 
fonamental en casos de bronquitis, 
sinusitis, tos amb moc o congestió 
nasal. Com podem utilitzar-lo? Pot 
usar-se per inhalació en un recipient 
amb aigua calenta i massatge al tòrax, 
barrejat amb un oli vegetal. Per po-
tenciar la seva acció, es pot combinar 
amb oli essencial de farigola, conegut 
per les seves potents propietats anti 
infeccioses i antibacterianes.

 Ravintsara 
L’oli essencial de ravintsara també 
troba el seu lloc en el kit de tardor. 
És un dels antivirals naturals més 
potents que es coneixen. Aquest oli 
també actua sobre el sistema nerviós 
per ajudar a mantenir un estat men-
tal positiu.

Lavanda 
L’oli essencial de lavanda té propie-
tats relaxants i equilibrants. Molt ben 
tolerat a la pell, és ideal per regular el 
sistema nerviós, afavorir el son, cal-
mar l’ansietat i pels moments de tris-
tesa que es poden sentir a la tardor.

Olis essencials de tardor

Dermatitis atòpica
Símptomes i consells
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CUPONS

FARMÀCIES

ACTUALITAT

SORTEIGS

ACUMULAACUMULA
PUNTS!PUNTS!

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

DDEMANA LA TEVAEMANA LA TEVA
TARGETA AL TAULELLTARGETA AL TAULELL


