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Entra a www.onyxseguros.es
Ara, amb les nostres
assegurances de la llar i l’automòbil,
un any d’oci amb un
50% de descompte!

Informa’t d’aquesta i 
altres promocions a 

www.onyxseguros.es

Joan Térmens Arbós, director general de Térmens clínica podològica

“Una mala trepitjada pot provocar molèsties 
al genoll, el maluc i l’esquena”
Térmens clínica podològica, fundada el 1999, ofereix 
un ampli ventall de serveis vinculats a la podologia, 
des d’estudis biomecànics, podologia esportiva i 
adaptació de suports plantars fins a cirurgia del peu 
especialitzada. 

–¿Quins són els serveis de podologia 
més demanats a la seva clínica?
Els més sol·licitats són els que fan re-
ferència a la biomecànica i les seves al-
teracions. Estaríem parlant d’estudis 
biomecànics i adaptació de suports 
plantars –les ja tan conegudes “plan-
tilles”–, i en concret la podologia es-
portiva. Tractem el cos com un ens 
global i estudiem els seus eixos per 
compensar els desequilibris que pre-
senta. També realitzem cirurgia po-
dològica, amb una gran resposta. A 
nivell geogràfic, rebem pacients de 
tot el país per tractar-se i cada vega-
da ens és més habitual trobar pacients 
residents a l’estranger que aprofiten 
les seves estades aquí per realitzar o 
renovar el seu tractament. 

–¿Hi ha algun error habitual al ca-
minar que ens causa problemes 
evitables?
Més que error, encara que hi ha tipus 

de moviments que són més lesius 
que altres, prefereixo parlar de la in-
dividualitat de cada persona. No hi 
ha dos problemes iguals, encara que 
sí semblants. Realment costaria tro-
bar algú que realitzi un moviment 
“perfecte” segons els cànons teòrics, 
però que aquestes imperfeccions o 
variacions de la normalitat accep-
tada acabin causant molèsties i do-
lors depèn de molts factors: estil de 
vida, tipus de feina, calçat laboral i 
d’ús diari, esports, aficions i activi-
tats realitzades, i així tindríem mul-
titud de variables que cal tenir en 
compte per realitzar un tractament 
adequat per curar, prevenir i fins i 
tot millorar el rendiment optimit-
zant el moviment. 

–L’especialització és un valor en 
alça… ¿què és la podologia esportiva? 
La biomecànica esportiva és la ciència 
que estudia el gest esportiu i una de 

les parts més importants és l’estudi de 
la trepitjada i la inf luència de les forces 
de la trepitjada en les extremitats infe-
riors i el gest de carrera o salt depen-
dent de l’esport en concret. Controlant 
i evitant moviments lesius estarem 
prevenint possibles lesions. Com a 
exemple podem parlar del running, ac-

tualment un esport molt popular, però 
altament repetitiu en moviment i im-
pacte, i per això pot provocar lesions. 
En molts no causa problemes directa-
ment al peu, sinó molèsties al genoll, el 
maluc, l’esquena i cadenes musculars 
que estan directament relacionades 
amb el tipus de trepitjada i postura. 
Per això donem molta importància als 
tractaments interdisciplinaris conjun-
tament amb altres professionals de la 
salut.

–¿En què consisteixen els estudis 
biomecànics que realitzen a la seva 
clínica?

Tenim una línia d’actuació estandar-
ditzada i donem molt valor a la indi-
vidualització del tractament. Iniciem 
la visita amb una anamnesi –reco-
llida d’informació– completa, rea-
litzem una valoració d’extremitats, 
moviment articular, força muscular, 
palpació de punts dolorosos, alinea-
ció d’eixos, entre altres. Amb totes 
les dades qualifiquem i afinem estu-
diant la trepitjada, les pressions exis-
tents i la gravació a alta velocitat del 
gest específic, bé sigui caminant o 
cor rent segons el cas per poder ofe-
rir el tractament més adequat.

www.clinicatermens.com
Tel. 938 923 685

Vilafranca del Penedès

Joan Térmens Arbós és podòleg, 
professor associat del grau de 
Podologia de la UB, diplomat en 
podologia UB, màster oficial en 
Cirurgia Podològica (UB), màster 
oficial en Podologia Clínica i Quirúr-
gica (UEM) i postgraduat en tècnica 
ortopèdica. Ha rebut formació bio-
mecànica i quirúrgica en recone-
guts centres de prestigi nacionals 
i internacionals i ha impartit con-
ferències en diferents congressos 
internacionals.

“Un bon estudi  
biomecànic ens pot  
ajudar a prevenir lesions  
i millorar el rendiment”

llar & benestar
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Guillermina Achleitner, Albert Martín i Juan Carlos Visa,  
Audioprotèsics de RV Alfa

SENTIR-HI BÉ ÉS QUALITAT DE VIDA
Entre un i dos milions de persones pateixen a Espanya alguna mena de 
pèrdua d’audició, de les quals només un 8% utilitza audiòfons. El centre 
d’audiologia RV Alfa està especialitzat en l’atenció a les persones 
que presenten alguna dificultat auditiva amb l’objectiu de millorar la 
comunicació.

–¿Quina mena de serveis ofe-
reix RV Alfa?
Realitzem estudis auditius 
per obtenir un diagnòstic fia-
ble; proves audiològiques ob-
jectives i subjectives, adaptació 
d’audiòfons, utilització de siste-
mes de freqüència modulada, re-
habilitació auditiva i orientació a 
les famílies, entre altres.

–¿Quin és el seu perfil 
d’usuari?
Des de nens –col·laborem amb 
diferents hospitals pediàtrics 
de referència– fins a adults. Pro-
porcionem als nostres pacients 
solucions per resoldre les difi-
cultats que ocasionen els dèfi-
cits d’audició i els donem a 
través de la nostra feina la quali-
tat d’audició necessària perquè la 
seva pèrdua auditiva deixi de ser 
una limitació en determinades 
situacions, com les professionals, 
les socials, les formatives, etc.

–¿Què els diferencia d’altres 
centres auditius? 
La qualitat professional i huma-
na del nostre equip, a més de 
l’experiència de més de 25 anys i 
la formació contínua en un sec-
tor que ha tingut una evolució 
tecnològica espectacular. Ob-
tenim fins a més d’un 90% de 
satisfacció en les nostres adap-
tacions. El nostre objectiu és so-
lucionar els problemes d’audició 
de les persones, i això millorarà 
la seva comunicació perquè sen-
tir-hi bé és qualitat de vida.

–Parlaven de l’evolució tecno-
lògica en els audiòfons.
Ha sigut espectacular, els au-
diòfons són en l’actualitat po-
tents ordinadors capaços 
d’analitzar la situació acústica 
de l’entorn, amb sistemes que 
es vinculen a la telefonia i que 
permeten una correcta comu-
nicació entre les persones que 
tenen alguna mena de dificul-
tat auditiva. 

–¿Qui s’hauria de realitzar una 
revisió audiològica?

A partir de certa edat és reco-
manable. També ho és davant 
certs símptomes com la difi-
cultat per seguir una conver-
sa, la falta de comprensió de 
les paraules en determinats 
entorns, i quan són nens és 
important fer una valoració 
davant qualsevol sospita que 
puguin tenir els pares o els 
professors a l’escola.

www.rvalfa-barcelona.com 
Tel. 932 541 658

“Actualment els 
audiòfons són potents 
ordinadors capaços 
d’analitzar la situació 
acústica de l’entorn”

BARCELONA

Entrevista amb Jorge Puyana

APRIMAR-SE SENSE PROhIbICIONS
L’obesitat és un problema que no deixa 
d’expandir-se al món, i la banda gàstrica vir-
tual és un tractament innovador que reuneix 
la hipnosi i la reprogramació subliminal per 
canviar des de dins la forma de menjar per 
baixar de pes i no tornar-se a engreixar.

–¿Quina és la novetat del seu 
mètode d’aprimament?
Treballem amb un mètode 
d’aprimament que no està 
enfocat en la prohibició o 
la restricció de la ingestió 
d’aliments. El nostre mètode 
implica l’adquisició de nous 
hàbits mitjançant l ’elecció 
del que més ens convé. És a 
dir, hem d’ensenyar al cer-
vell noves fórmules perquè 

aprengui a distingir quan el 
nostre cos arriba a la sacietat 
alimentària. 

–I això ho aconsegueix mit-
jançant la hipnosi…
Exactament. A ningú li agra-
da que li prohibeixin res, ja 
que les prohibicions, tard o 
d’hora, ens les acabem sal-
tant. Ens basem en la sug-
gestió hipnòtica perquè el 

nostre cos aprengui a sa-
ber quan li convé deixar de 
menjar. Mitjançant suggestió 
hipnòtica instal·lem virtual-
ment una cosa similar al que 
fa la cirurgia de banda gàs-
trica ajustable, fet que ajuda 
a l’aprenentatge i l’adquisició 
de nous hàbits en la ingestió 

d’aliments. Amb la reducció 
del temps de sacietat acon-
seguim estar plens a l’ingerir 
menys menjar del que estem 
acostumats. Això facilita que 
l’estómac es redueixi. 

–¿Quins resultats s’obtenen 
amb aquest mètode?
Permet reduir un 50% la 
mida de l ’estómac utilit-
zant només la suggestió, sen-
se cirurgia ni intervencions 
agressives a l’organisme. A més 
s’adquireixen hàbits saludables 
per assaborir més el menjar i 
disfrutar-lo.

–Les diferències amb els sis-
temes de banda gàstrica habi-
tuals són importants…

Efectivament. El nostre mètode 
no implica cap mena de cirur-
gia. La banda gàstrica habitual 
implica aplicar cirurgia per re-
duir la mida de l’entrada físi-
ca de l’estómac, per aconseguir 
que la persona ingereixi menys 
i, en conseqüència, que redueixi 
el consum de calories i la quan-
titat de greix. Nosaltres acon-
seguim el mateix resultat sense 
cap mena de cirurgia.

–¿En què consisteixen les ses-
sions d’hipnosi?

www.bandagastricavirtual.es
Tel. 636 240 073

Consisteixen a adquirir nous 
hàbits positius. Segur que a 
molts, de petits, ens van ense-
nyar a acabar-nos tot el menjar 
que teníem al plat, sense pen-
sar en quan estàvem saciats. 
De fet, en la nostra cultura no 
hi ha consciència de la sacie-
tat, i sí que existeix, en canvi, 
en alguns països asiàtics, i és 
a partir d’aquí que dissenyem 
aquest mètode. Pel que fa a les 
sessions, realitzem una prime-
ra sessió d’unes 3 hores aproxi-
madament, en què s’informa el 
pacient sobre el mètode, i és ja 
a partir de la segona sessió que 
programem actituds positives 
perquè el nostre cervell apren-
gui a conèixer el nostre cos. El 
mètode també consisteix en un 
acompanyament de 60 dies per 
acceptar-lo, integrar-lo i con-
vertir-lo en hàbits adquirits per 
sempre.

Maribel Alcolea, experta en medicina tradicional xinesa, naturòpata i amb 25 
anys d’experiència com a infermera intensivista, Dr. Juan Pedro Ramírez, metge 
naturista, president de l’Associació Científica de Medicina Integrativa (ACMI), 
un dels representants més destacats del nostre país de la R+D+I de fitoteràpics i 
nutracèutics, i la Dra. Irene César, metge, naturòpata i experta en nutrició, 
professors del Centro de Estudios Naturopatía y Acupuntura, CENAC

“Rigor científic, qualitat docent i 
pràctica fan única la nostra escola”
Amb el lema de promoure la salut en tots els seus àmbits, CENAC fa 
més de 30 anys que ofereix una oferta formativa de teràpies comple-
mentàries, com teràpies manuals, naturopatia, homeopatia o medicina 
tradicional xinesa. El seu consultori propi és un altre aspecte diferencial. 

 –¿Quants alumnes tenen i 
quin és el seu perfil?
Anualment passen per les nos-
tres aules uns 200 alumnes, bé 
sigui en cursos complets, post-
graus i formació contínua. El 
perfil inclou des de professio-
nals de la salut com metges, 
infermers, psicòlegs, fisiote-
rapeutes, graduats en cièn-
cies de l’esport; persones amb 
gran interès per les teràpies 
naturals que valoren fer-ne 
un professió i també particu-
lars que volen millorar la seva 
qualitat de vida i la del seu en-
torn i família.

 –¿En quins principis es basen 
les teràpies complementàries?
Es basen a promoure i potenciar 
la salut de l’individu en un es-
tat psíquic, físic i social a partir 
dels seus propis recursos. Això 
ens porta a un enfocament ho-
lístic, on contemplem el pacient 
com un tot integrat a partir de 
l’alimentació, l’exercici, el des-
cans, la relaxació, la psicologia, 
el suport social, etc. Les teràpies 
naturals ensenyen al pacient a 
cuidar-se i milloren el seu estil 
de vida. 

  –¿I és complementària amb la 
medicina al·lopàtica?
Absolutament, aquest és un 

altre element a destacar a la 
nostra escola, on tenim molts 
professionals sanitaris. A més 
considerem que el futur de la 
medicina passa per un mo-
del integratiu de totes dues 
(al·lopàtica i natural-alternati-
va), un treball en equip que en 
altres països ja funciona i que no 
només redueix la despesa sani-
tària, sinó que també millora la 
satisfacció del pacient. 

 –Un altre element destacable 
de CENAC és el seu model de 
pràctiques.
Els nostres alumnes surten 
amb més hores de practicum 
que en cap altra escola ja que 
disposem d’un consultori pro-
pi. És a dir que ells ofereixen 
tractaments en teràpies na-

turals, sempre supervisats 
per professors, a totes aque-
lles persones que ho desitgin. 
Funciona com una mutualitat, 
el pacient paga un fix mensual 
i pot rebre diverses sessions 
cada mes. Ja se’n beneficien 
més de 400 persones.

Maribel Alcolea, Irene César i Juan Pedro Ramírez, professors de CENAC

“Les teràpies naturals 
ensenyen al pacient a 
cuidar-se i milloren  
el seu estil de vida”

www.escuelacenac.com 
Tel. 933 011 220
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Muy Mucho és una cadena de botigues es-
pecialitzada en la venda de regals, decoració 
i complements per a la llar que va iniciar el 
seu camí a finals dels anys 90 i que, actual-
ment, compta amb 39 establiments a Espanya, 
4 d’internacionals i una prometedora expansió 
internacional per al 2015.

Entrar a cada una de les seves 
botigues és disfrutar d’un agra-
dable ambient on predomina el 
bon gust per la decoració, amb 
tot el que es pot necessitar a 
l’hora de decorar una casa, des 
del rebedor fins a la cuina, pas-
sant per la sala, els dormitoris, 
el bany i fins i tot terrasses i jar-
dins. Les botigues Muy Mucho 
compten amb més de 3.000 re-
ferències en constant renova-

ció, amb una excel·lent relació 
qualitat-preu i sempre buscant 
aquell estil Muy Mucho per a 
la casa que ja atrau milers de 
clients tant per l’estètica com 
pel preu. 

A Muy Mucho volen que disfru-
tis de l’experiència de compra, 
que t’il·lusions amb cada un 
dels seus productes, que rega-
lis i sentis la decoració. No esca- www.muymucho.es

‘MUY MUChO... POR MUY POCO’
timen en novetats, en bon preu, 
ni en noves combinacions i ten-
dències. Clients i franquícies 
disfruten de la mateixa mane-

ra de l’experiència que 
representa el con-

cepte muy mucho… 
por muy poco. 

Muy Mucho té 
la seu a Barce-
lona i suma 39 

locals (set dels 
quals són propis) 

repartits entre Barce-
lona, Bilbao, Girona, Lugo, 

Madrid, Menorca, Oviedo, Se-
villa, València, Valladolid, Vi-
tòria, Saragossa, Bulgària i el 
Japó. L’empresa està considera-
da un referent del sector i amb 
la premissa empresarial de muy 
mucho… por muy poco se centra 
en articles no només decora-
tius, sinó també de gran utili-
tat, i sempre al millor preu.

A 
Muy Mucho 
volen que 
disfrutis de 

l’experiència de 
compra

Entrevista amb Francisco Sánchez, responsable de FCV Aislamientos 
Envolventes

“Una façana ventilada 
garanteix l’estalvi energètic 
des del  primer dia” 
El tancament, l’aïllament, la cambra d’aire i el revestiment exterior 
componen la façana ventilada. Pionera en aquests treballs, l’empresa 
FCV Aislamientos Envolventes defensa el sistema com una manera de 
millorar el confort d’un edifici.

–¿Què aporten com a pio-
ners en l’àmbit de les façanes 
ventilades?
El nostre valor afegit és la mà 
d’obra. Independentment del 
material que s’utilitzi, l’execució 
de la instal·lació amb un per-
sonal qualificat incrementa la 
qualitat i les prestacions de la 
façana. En el nostre cas, dispo-
sem dels recursos (maquinària, 
treballadors) per intervenir en 
qualsevol edifici oficial, privat, 
nau industrial…

–¿Com milloren el benes-
tar de l’edifici els aïllaments 
envoltants?
Quan realitzes l’obra, estàs 
col·locant una mena de forro a 
l’edifici que l’aïlla d’inclemències 
meteorològiques com el fred, la 
calor o la pluja. Des del primer 
moment, es notarà un augment 
del confort, un gran estalvi 
energètic i una amortització 
ràpida de la inversió per la re-
ducció del consum de calefacció 
i aire condicionat.

–¿Hi ha consciència entre la 
població que és un mètode que 
afavoreix tant l’estalvi?
Cada vegada estem més sen-
sibilitzats, sí. A això, hi està 
contribuint la normativa co-

www.fcvae.es
Tel. 937 213 580

El reconeixement de la qualitat
La innovació forma part de les senyes d’identitat de FCV Aisla-
mientos Envolventes, la companyia de Terrassa que va iniciar la 
seva activitat en l’àrea dels envans pluvials. Ara s’ha especialitzat 
en l’eficiència energètica, i s’ha convertit en l’única firma estatal 
que compta amb el certificat DAU, documentació d’adequació 
a l’ús, atorgat per l’ITEC, i que reconeix la qualitat dels seus sis-
temes de subestructura.

munitària sobre ef iciència 
energètica que serà obliga-
tòria a partir del 2020. De to-
tes maneres, encara hi ha un 
parc d’edificis enorme que ne-
cessita aïllaments per millo-
rar la seva salut. Encara pesa 
molt el factor preu per rebut-
jar la instal·lació d’una façana 
ventilada, encara que serveixi 
com a actiu que incrementa el 
valor de la vivenda.

“Més enllà del material 
que s’utilitzi en una 
obra, comptar amb 
un personal qualificat 
incrementa la qualitat 
i les prestacions de 
l’edifici”

Laura Domènech, delegada comercial, Antoni Barba, responsable comercial, i 
Carles Garriga, senior project manager d’IPL

“La inversió en làmines de 
protecció solar es recupera 
en menys d’un any” 
Amb la sola aplicació d’una làmina de menys d’un mil·límetre de gruix a 
la superfície d’un vidre podem millorar l’estalvi energètic i obtenir més 
protecció, tal com corrobora Iplam, divisió de laminat de vidres d’IPL, 
empresa barcelonina experta des de fa 25 anys en el manteniment de la 
imatge urbana.

–¿Què aconseguim amb les 
làmines de protecció solar i 
antivandàliques?
Aconseguim disminuir la tem-
peratura de l’interior d’un es-
pai fins a 4 graus. A més evitem 
enlluernaments i aconseguim 
protegir el mobiliari i les per-
sones. Estem treballant en un 
espai que igualment té llum, 
però és molt més confortable, 
i el consum en aire condicionat 
serà molt més baix. Amb les là-
mines antivandàliques evitem 
que els traços àcids de les pin-
tures dels grafiters, o les possi-
bles ratllades, afectin el vidre. 
És una barrera.

–Quatre graus de temperatura 
suposen un estalvi energètic 
important.
En un any, amb els estalvis 
obtinguts en electricitat di-
recta de la climatització, es 
recuperen els diners invertits 
en la col·locació de les làmi-
nes. Això no és així en inver-
sions d’aïllament d’estructura. 
L’ef iciència energètica i 
l’obtenció de certificats ja no 
és un problema. 

–IPL a més es dota d’un depar-
tament de R+D+I i un sistema 

www.ipl.es - www.iplam.es
Tel. 937 273 990

IPL va obrir les seves portes 
fa 25 anys amb el ferm ob-
jectiu de posar a punt Barce-
lona per a una de les seves 
cites més importants, els 
Jocs Olímpics de 1992. Un 
cop feta la feina es va po-
sar a l’esquena el seu prin-
cipal lema “la clau de l’èxit 
d’un bon manteniment és la 
prevenció, i prevenim pro-
tegint” per seguir la seva ac-
tivitat en la conservació del 
patrimoni urbà i, amb Iplam, 
ara també en la conserva-
ció de superfícies de vidre i 
d’acer inoxidable.

propi denominat Graffitest.
IPL compta amb l’organització 
i la capacitació tècnica neces-
sàries per optimitzar temps i 
costos sense afectar la qualitat 
del servei per al client. Graffi-
test és un programa documen-
tal de gestió de dades que ens 
permet treure estadístiques i 
conclusions que ens ajuden a 
optimitzar processos i meca-
nismes. El nostre departament 
de R+D+I estudia totes les so-
lucions que hi ha al mercat en 
tots els àmbits, i com podem 
aplicar-les al nostre propi ne-
goci. Amb el tipus de productes 
que utilitzem no podem estar 
al màxim només pel que fa a 
la qualitat, sinó també en re-
lació amb el compliment de la 
normativa i el respecte al medi 
ambient. Els nous avanços ens 
permeten consumir, en un 
any, la quantitat d’aigua que 
abans consumíem en un dia, 
per exemple.
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Visionlab
molt més que ulleres noves en una hora
Amb 150 establiments a Espanya i Portugal, Visionlab uneix a aquesta oferta única 

en el mercat espanyol i vigent des de la seva creació el 1985 nous tractaments 
antireflectants que protegeixen l’ull de la llum blava emesa per mòbils i tauletes. 

En els seus 30 anys de trajectòria, 
Visionlab s’ha caracteritzat per 
avançar-se a les expectatives dels 
seus clients proposant respostes 
àgils i tractaments innovadors. Com 
a mostra, el servei que permet obte-
nir les ulleres graduades en només 
una hora. 

Tal com ens explica Josep Maria Su-
malla, director d’àrea i responsable 
dels 12 centres amb què compta la 
marca a Catalunya i les Balears, “el 
client obté les ulleres graduades des-
prés d’una sola visita en una hora grà-
cies al fet que disposem de laboratoris 
tècnics propis amb la maquinària ne-
cessària”. Això no seria possible sen-
se assenyalar que Visionlab també és 
l’únic grup d’òptica que disposa de fa-
bricació pròpia de lents oftàlmiques, 
i això els permet realitzar el segui-
ment de tot el procés de fabricació de 
lents que ofereix als seus clients sen-
se intermediaris.

la”. També s’ha d’assenyalar que les 
Kümer 4K tenen una millor estètica 
en graduacions positives altes per-
què les corbes són més planes. Jun-
tament amb això Visionlab ofereix 
3 anys de garantia en els materials 
i els processos productius respecte 
als dos anys que ofereixen la resta de 
fabricants.

www.visionlab.es 
Tel. 902 226 677

Audiòfons d’última 
generació
Visionlab també destaca pels seus 
audiòfons i són moltes les perso-
nes que es realitzen les proves gra-
tuïtes d’audició mentre esperen 
rebre les seves ulleres en una hora. 
La cadena ofereix l’última tecnolo-
gia en audiòfons de fins a 20 canals 
de tota mena, des de microcanal 
fins al superpotent o el versàtil RIC, 
que ofereix avantatges dels intra-
canals i els retroarticulars. Els au-
diòfons digitals amb dos micròfons 
que milloren la comprensió de la 
parla en ambients sorollosos. Al 
treballar de forma direccional, re-
alcen el senyal que correspon a la 
paraula reduint el soroll de fons. A 
més de comptar amb connectivitat 
sense fil via bluetooth, que permet 
sentir el telèfon mòbil directament. 
Visionlab ofereix la possibilitat de 
prova gratuïta durant un mes sen-
se compromís i una garantia de 
quatre anys. 

A més d’aquest servei, Visionlab està 
atenta a les noves demandes del mer-
cat. Si un dia van ser les lents gra-

duades polaritzades o l’entrega d’un 
informe òptic. Ara és el denominat 
Tractament Blue, que protegeix l’ull 

de la llum blava emesa per disposi-
tius LED com mòbils, tauletes, pan-
talles d’ordinador, televisors, etc. El 
Sr. Sumalla ens explica que “és un 
filtre que actua ref lectint determi-
nades longituds d’ona en l’espectre 
blau, i deixa passar la resta de lon-
gituds d’ona”. El Tractament Blue de 
Visionlab prevé la fatiga i l’estrès vi-
sual que produeix insomni; redueix 
la brillantor per a una visió més 
còmoda, i augmenta la percepció de 
contrast i ofereix, doncs, una visió 
més natural del color. Per últim pre-
vé la degeneració macular.

Lents progressives 
Cada vegada són més les perso-

nes que necessiten un excel·lent 
camp de visió a qualsevol 

distància. Per a elles 
Visionlab intro-

dueix en el mer-
cat les seves 
lents Kümer 
4K, unes lents 
progressives 
de doble cara 
personalitza-

da amb una 
corba de base 

variable. El di-
rector d’àrea per a 

Catalunya i les Balears 
apunta que “la combinació 

de corbes frontal i superior propor-
ciona una excel·lent qualitat visual 
en totes les direccions de la mirada. 
A més, la seva adaptació és fàcil i rà-
pida ja que els usuaris perceben una  
amplitud més gran de la zona de lec-
tura i així els és més senzill trobar-
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Les 
noves lents 

progressives 
Kümer 4K de doble 
cara personalitzada 
proporcionen una 
excel·lent qualitat 
visual en totes les 

direccions 

Josep Maria Sumalla és director de Visionlab a Catalunya i les Balears.
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Dr. Pau Ornosa Ferre i Dr. José Antonio Canal i Canal, de la Clínica Canal y Ornosa

“s’han de tenir clares les expectatives 
davant un tractament estètic”
Fundada el 2006 a Tarragona la Clínica Canal y Ornosa defensa un 
model de medicina estètica basada en el benestar de la persona, 
preventiva i en la gratificació que suposa per al professional veure  
la satisfacció del pacient després del tractament.

–¿Quins tractaments ofereix la 
Clínica Canal y Ornosa?
Per un costat tractaments facials, 
corporals, sobre greix localitzat, 
tractament de lesions cutànies i 
fotodepilació. A més oferim ser-
veis de nutrició. 

–¿Entre tots aquests quins 
destacaria?
A la nostra clínica portem a 
terme  anualment més de 200 
tractaments d’hidrolipoclàsia 

www.canalornosa.com
Tel. 977 228 390, 977 139 893

ge i pacient han de tenir molt 
clares des del primer moment 
les expectatives generades da-
vant un tractament estètic, i 
partint d’aquí el resultat serà 
satisfactori. La gran quanti-
tat de pacients que repeteixen 
demostra que ho estem fent 
correctament. 

Efectivament. L’IPL, llum per 
pulsacions intensa, és un mo-
dern sistema de rejoveniment 
que emet un feix de llum simi-
lar al del  làser que penetra fins 
a la dermis papil·lar i estimu-
la el flux sanguini i la formació 
de col·lagen, cosa que augmen-
ta notablement el gruix i quali-
tat de la pell. És ideal per acabar 
amb alguna empremtes de l’edat, 
com les taques solars, les línies 
d’expressió, les arrugues, les le-
sions vasculars, les asprors, la 
pèrdua de to i fermesa, el cutis 
opac, i també d’agents externs, 
com el sol, el tabaquisme, alguns 
fàrmacs, la falta de son i fins i 
tot l’estrès.

ultrasònica assistida per aspi-
ració, que també es coneix com 
a liposucció sense cirurgia. És 
la tècnica indicada per als que 
presenten una acumulació de 
greix en una zona determinada 
del cos que no poden eliminar ni 
amb dieta ni exercici, les cartu-
txeres per exemple. 

–¿Com es realitza?
S’infiltra a la zona una solució de 
Klein modificada que adorm la 

zona i mitjançant ultrasons es li-
qua el greix que després s’aspira 
amb una cànula de 3 mm. No-
més requereix anestèsia local, el 
pacient se’n va a casa finalitzat 
el tractament i l’endemà ja pot 
fer les seves activitats habituals. 
La sessió és d’una hora i mitja 
aproximadament.

–La llum per pulsacions inten
sa, IPL, és un altre tractament 
molt demanat…

–Canviant de tema, ja sa
ben que per a molta gent 
la  medicina estètica és 
miraculosa.
Nosaltres tenim una àmplia 
trajectòria professional mè-
dica anterior a la nostra acti-
vitat actual. Som metges i en 
alguns casos hem de dir-li al 
pacient que el que vol o desitja 
no és possible i que amb nosal-
tres no ho aconseguirà. Met-

Martín Rueda Peláez, podòleg del Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda

“Un bon estudi podològic 
evita lesions i millora  
el rendiment esportiu”
Fundat fa 40 anys, el Centre d’Estudis del Peu Martín Rueda presta 
servei, a més de particulars, a entitats com el CAR de Sant Cugat, 
el Futbol Club Barcelona, la Direcció Catalana de l´Esport, el Centro 
Mapfre de Medicina del Tenis, i universitats com Gimbernat  
o la Universitat Internacional de Catalunya.

–¿Com apliquen la biomecà
nica a l’àmbit podològic?
Es tracta d’un estudi biomètric 
–presa de mides articulars i òs-
sies– i d’un estudi de pressions 
tant estàtiques com dinàmi-
ques, sobretot en carrera o 
simulant diferents gestos es-
portius. Ho fem mitjançant 
goniòmetres d’última genera-
ció, plataformes electròniques 
i oscil·lòmetres, entre altres, 
molts d’ells de patent pròpia.

–¿Quines són les alteracions 
més comunes en els peus 
d’esportistes?
Cada esport té un gest espe-
cífic, però les més habituals 
serien les fasciïtis/talàlgies 
plantars (sobrecàrrega de la 
musculatura plantar) i les 
metatarsàlgies. Com que les 
valoracions es realitzen con-
siderant el cos com tot un ens, 
també ens vénen per gonàl-
gies i alteracions diverses 
d’esquena. 

–¿I com els ajuden els seus 
estudis biomecànics?
Un dels objectius principals de 
la biomecànica és la preven-
ció de lesions. A través d’un 
bon estudi podem, detectar a 
temps lesions futures i posar-
hi remei abans que apareguin. 

www.martinrueda.com
Tel. 933 867 962

tipus de calçat. Tot i així hi ha 
elements clàssics que sempre 
hem de tenir en compte, com 
controlar el desgast (no usar-
lo més de 800 km) o contro-
lar la seva torsió (que a la zona 
 mitjana de la sola sigui estable).

–¿Què és el calçat 
minimalista?
Un nou concepte molt inte-
ressant que busca deixar el 
peu tan lliure com sigui pos-
sible perquè reaccionin els 
seus mecanismes d’adaptació 
i estabilització, gairebé com 
si anéssim descalços. Però a la 
pràctica s’ha d’analitzar cada 
subjecte per individual per sa-
ber si l’elecció d’un calçat con-
cret és convenient.

A més permet millorar el ren-
diment esportiu en alguns ca-
sos fins a un 80%. 

–La carrera contínua està de 
moda. ¿Quina opinió en té?
Efectivament, cada vegada te-
nim més corredors amateurs 
que ens visiten lesionats, de-
rivats de l’especialista, perquè 
no han pres les mesures neces-
sàries i han passat de no fer 
esport a intentar córrer mara-
tons. Això és un gran risc car-
diològic, articular i mecànic. 
Hi ha d’haver un correcte as-
sessorament previ…

–¿Com ha evolucionat el cal
çat esportiu?
D’una manera espectacular. 
Avui dia estan de moda concep-
tes com ara pronador, neutre o 
supinador que determinen el 

Dr. Ricardo Ruiz-López, president de Clínica Vertebra 

CirUrgiA vertebrAL 
de mínimA invAsió
La nova frontera en el dolor de columna vertebral

El Dr. Ricardo Ruiz-López és president de Clínica Vertebra, fundada  
per Clínica del Dolor de Barcelona. Clínica Vertebra incorpora els últims 
avanços terapèutics per a les malalties degeneratives de la columna 
vertebral, que són la causa més freqüent d’incapacitat i patiment 
en l’edat adulta.

–Clínica Vertebra està espe
cialitzada en el tractament 
del dolor crònic de columna 
vertebral.
El dolor crònic de columna ver-
tebral que no té el seu origen 
en un procés maligne o que li-
mita la durada de la vida és el 
més freqüent. Per regla general, 
s’origina per malalties del  disc 
intervertebral, de les vèrtebres, 
de les articulacions sacroilíaques 
i del sistema musculolligamen-
tós. Per exemple, hèrnia discal, 
fractures vertebrals, estenosi ra-
quídia, artrosi, etcètera Durant 
els últims 10 anys s’han desen-
volupat tècniques poc invasi-
ves de tractament del dolor, així 
com innovacions en la cirurgia 
de columna, i això ha donat lloc 
a estructures clíniques innova-
dores i altament especialitzades 
en columna vertebral. Gràcies 
a aquestes noves tècniques, el 
90% dels pacients que pateixen 
dolor crònic de la columna ver-
tebral poden ser tractats eficaç-
ment mitjançant procediments 
intervencionistes del dolor, men-
tre que el 7% o el 8% necessitarà 
cirurgia mínimament invasiva. 
Per tant, només el 2% o el 3%, ne-
cessitarà la cirurgia convencio-
nal o oberta. Les noves tècniques 
responen a aquestes exigències. 

www.clinicavertebra.es 
Tel. 932 121 500 

Innovació, 
especialització 
i investigació

La preocupació pel continu 
avanç de la cirurgia de mí-
nima invasió i de les àrees 
mèdiques implicades en 
el tractament del dolor 
han fet de Clínica Verte-
bra un referent. A més, ha 
procurat donar difusió a 
l ’especialitat promovent la 
fundació de societats inter-
nacionals, com World Insti-
tute of Pain i World Society 
of Minimally Invasive Spine 
Surgery, i nacionals, com la 
Societat Catalana de Do-
lor, i també organitzant al 
llarg dels anys nombroses 
activitats acadèmiques i 
docents. 

–¿L’enfocament és 
multidisciplinari?
Clínica Vertebra la integra un 
equip de diferents especialis-
tes: neurocirurgia, reumatolo-
gia, intervencionisme del dolor, 
anestesiologia, cirurgia ortopè-
dica, teràpia física i teràpia ocu-
pacional. Això permet una visió 
integral del problema que pre-
senta el pacient, i sempre es 
tria la tècnica menys invasi-
va. Quan el pacient va a Clíni-
ca Vertebra ja ha mostrat falta 
de resposta a tot tipus de trac-
taments, als fàrmacs i als trac-
taments físics. Els fàrmacs no 
solen proporcionar un alleuja-
ment durador i a més fan de-
pendent el pacient. La manera 
d’alliberar-se d’aquesta depen-
dència és l’ús de les tècniques 
modernes de mínima invasió, 
que en més del 95% es realit-
zen al nostre Centre de Cirur-
gia Ambulatòria, i només hi ha 
un petit percentatge que reque-
reix l’internament hospitalari 
per l’edat i pel risc que compor-
ta la cirurgia.
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Pau Casals, director de Gluten Free Hotels 

HOteLs sense gLUten
Gluten Free Hotels ha creat una de les poques webs existents  
a Europa dedicada exclusivament a la reserva d’hotels i apartaments 
turístics on es poden satisfer les necessitats específiques de  
les persones celíaques.

–¿Com va sorgir la idea de 
crear Gluten Free Hotels? 
A partir de les nostres experièn-
cies a l’hora de viatjar i veure les 
dificultats i el temps que com-
porta preparar un viatge per a 
una persona celíaca vam deci-
dit crear una plataforma que 
s’ocupi de buscar l’hotel ade-
quat segons el destí sol·licitat. 
Hem volgut compartir els nos-
tres coneixements en el món 
dels hotels i la nostra experièn-
cia com a celíacs amb totes les 
persones que tenen les mateixes 
necessitats que nosaltres. A més 
amb cada confirmació de reser-
va feta a través de la nostra web, 
oferim un llistat de restaurants 
sense gluten, amb l’adreça, el 
telèfon i els horaris per facilitar 
l’estada del client durant la seva 
visita per la ciutat.

–¿Què ha de tenir en comp
te un celíac al planificar un 
viatge? 
A l’hora de planificar un viatge, 
un celíac ho ha de fer amb molt 

de temps d’antelació: ha de con-
tactar amb diversos hotels, s’ha 
d’assegurar de què és el que real-
ment ofereixen, ha de buscar 
els restaurants del destí on vol 
anar. En cas de passar-se hores 
en un aeroport ha d’assegurar-
se quins restaurants ofereixen 
menjar sense gluten, etcètera

–¿Quin tipus de serveis espe
cials ha d’oferir un hotel per 
publicarse a la seva web? 
Han de ser hotels en què no so-
lament ofereixin pa i pastes, 
sinó que sàpiguen indicar als 
seus clients quins plats o parts 
del bufet poden menjar o no i 
la varietat. Una persona celíaca 
ha de tenir l’opció d’escollir més 
d’un plat. 

–¿Quin procediment ha de 
seguir un establiment per 
inscriure’s a la seva web? 
En primer lloc intentem que a 
les llistes hi apareguin hotels 
que surten en les associacions 
de celíacs. Intentem visitar-los 

tots i, si no hem pogut verificar 
en persona els seu servei, ens 
hi posem en contacte direc-
tament per assegurar-nos de 
saber el que ens poden oferir. 
Cada reserva la tractem indi-
vidualment i d’aquesta manera 
ens assegurem que tot estigui 
controlat.

www.glutenfreehotels.net

El concepte 
d’hotels  
sense gluten

“Actuem com un concier-
ge internacional per sa-
tisfer les necessitats i els 
diferents aspectes que un 
viatger pugui tenir: habi-
tacions d’hotel, transfers, 
excursions, entrades per a 
espectacles… El client so-
mia i nosaltres l ’ajudem a 
crear. Volem ser consultors 
per als nostres clients. Tot 
el que nosaltres creixem 
ho fem gràcies als nostres 
clients”.

Heidi Pérez, responsable de comunicació de Disbar Papeles Pintados, SL

Fa uns anys el paper 
pintat seguia sent 
aquell material  
que al veure’l en  
alguna paret, 
 automàticament  
ens recordava  
la casa de l’àvia.  
Però fa un temps que 
torna a estar de moda.  
Amb els fotomurals,  
fa un binomi  
interessant que  
arriba amb més  
força que mai.

PAPer PintAt
disseny i creació d’estil

–Hi ha qui diu que el paper 
pintat està passat de moda. 
¿Està equivocat?
Jo diria que sí. És veritat que hi 
va haver un moment als anys 
90 en què el paper va tenir mala 
fama, sobretot en el món dels 
pintors, perquè no el sabien po-
sar bé. Ara només hem de veure 
la televisió, el cine o la moda; 
el paper ha tornat. Hi ha fins i 
tot dissenyadors que s’acosten 
a aquest món per fer les seves 
pròpies col·leccions de paper 
pintat. A Disbar Papeles Pin-
tados, per exemple, tenim una 
col·lecció creada per Donatella 
Versace.

–¿Quins són els principals 
avantatges del paper pintat 
respecte a la pintura?
El paper pintat no és només 
decoració, també és disseny 
i creació d’estil. És com una 
pell que revesteix la paret 

amb moltíssims dissenys dife-
rents. Pot ref lectir la persona-
litat de tot aquell que el posa, 
ja que hi ha papers clàssics, 
moderns, infantils, etcètera. 
El paper pintat i la pintura no 
són contraris. També es poden 
complementar.

–¿Ha canviat l’aplicació del 
paper pintat i dels fotomu
rals en aquests anys?
Sí, hi ha un abans i un després, 

tant en el paper com en el foto-
mural, i és el suport de paper 
teixit/no teixit. Això significa 
que si arrenques un paper de 
la paret, no hi queda absoluta-
ment res, cap resta. Sense ne-
cessitat de rascar ni d’aplicar 
cap producte. L’aplicació tam-
bé és més neta. La cola no taca, 
entre altres components té ai-
gua i fècula de patata i és fàcil 
de netejar. Tot això l’ ha conver-
tit en un element molt valorat 
a l’hora de fer les col·locacions.

 –¿Quines són les últimes 
tendències?
El paper pintat i la moda van 
agafats de la mà. Els patrons, 
així com els colors que es por-
ten en la moda, es ref lecteixen 
en el paper pintat. Ara es por-
ta molt l’estil bohemi, vintage i, 
sobretot, un retorn a la natu-
ralesa: textures naturals, f lors, 
colors verds, etcètera.

–¿Què diferencia Dis
bar Papeles Pintados de la 
competència?
La nostra rapidesa. Nosaltres 
som distribuïdors i això signi-
fica que l’estoc el tenim aquí. 
De manera que en 24 o 48 ho-
res, el gènere arriba a qualsevol 
lloc d’Espanya. A més prete-
nem associar el paper pintat 
amb la creació d’estil i la inno-
vació. Per exemple, ara estem 
fent proves amb un paper pin-
tat que té partícules de pedra, 
i que al pintar-lo crea diferents 
efectes.

Disbar SL, distribuïdora a Es-
panya d’AS Creación des del 
1992, encara que especialit-
zada en el paper pintat, tam-
bé treballa amb fotomurals 
d’alta digitalització. Una op-
ció original per arreglar una 
paret i cridar l’atenció de la 
mirada de qualsevol que en-
tri en aquest espai. “Un foto-
mural estàndard fa 3,68 m 
d’ample per 2,54 m d’altura. 
Potser per 200 euros pots co-
brir una paret sencera. A més, 
es pot personalitzar amb fo-
tografies pròpies”.

www.disbar.info
Tel. 933 601 454

Durant molt de temps, les atencions del físic i l’estètica han sigut el cen-
tre de la vida saludable per a molts, però en molts casos ha descuidat el 
món interior. Com en gairebé tot, aconseguir l’equilibri és el més ade-
quat. A Ríos de Bienestar es dediquen amb passió a la seva activitat 
perquè anivelleu la balança entre l’exterior i l’interior. 

Silvana Ríos, gerent de Ríos de Bienestar

–Tan preocupats que estem 
normalment per l’aspecte fí
sic, ¿oferim les mateixes aten
cions a l’interior?
No, tot i que des de fa poc temps 
les persones comencen a donar 
importància a cultivar l’interior, 
però encara no prou. 

–¿Són tan separables l’un i 
l’un altre com s’acostuma a 
pensar?

No, de cap manera. La ment 
fa emmalaltir el cos, i el cos la 
ment. Tot està lligat. No és pos-
sible estar bé si falla una ban-
da. L’estat emocional inf lueix 
en l’estat de les defenses del 
cos. 

–¿Quines millores podem ex
perimentar en el nostre dia 
a dia si invertim una mica en 
nosaltres?

–¿Com s’actua quan algú arriba 
a Ríos de Bienestar?
Se li fa una breu entrevista 
per intentar captar què és el 
que necessita. A vegades arri-
ba algú demanant un tipus de 
massatge i, quan li poso les 

mans al damunt, veig que en 
necessita un altre. Molta gent 
no coneix la diferència entre 
un massatge esportiu i un de 
terapèutic. Llavors, opto per es-
coltar el seu cos i les seves ne-
cessitats, i només l’hi faig a ell.

–Organitzen tallers de tantra. 
¿En què consisteixen?
La meta de les pràctiques tàntri-
ques va dirigida a despertar la 
nostra consciència. Els seus be-
neficis són molts, alguns rela-
cionats a la vida sexual, però no 
tots com comunament es creu. 
En general, l’autoconeixement i 
el creixement personal ens por-
ta a acceptar-nos plenament, 
amb les nostres virtuts i els nos-
tres defectes, i tot això ens con-
dueix a la superació personal.

Millorar l’autoestima per po-
tenciar les capacitats i els re-
cursos que tots tenim, per 
sentir-te bé, per millorar les 
relacions amb els altres, per 
aprendre a valorar-te i a fer-
te valorar. Una vida sense do-
lor físic o emocional fa que el 
teu cervell treballi molt mi-
llor i que generi energia vital, 
per tant, es redueix el nivell 
d’estrès.

La filosofia de Ríos de Bienestar
Ajudar les persones a millorar la seva qualitat de vida de for-
ma global és el lema de Ríos de Bienestar. Un petit i acollidor es-
pai on trobareu un gran equip de professionals de la salut i de 
l’activitat física amb afany d’empatitzar des del cor amb cada per-
sona com un ésser únic. 

www.riosdebienestar.com
Tel. 934 112 620

“Una vida sense dolor fa que el 
teu cervell treballi molt millor”

“Aprendre a coneixe’ns 
més ens porta a 
acceptar-nos plenament, 
amb les nostres virtuts 
i els nostres defectes, i 
tot això ens condueix a 
la superació personal”
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L’HOrt UrbÀ
eL HObbY mÉs ‘COOL’

Si vols cultivar les teves pròpies hortalisses, si t’agraden les coses naturals i vols recuperar els sabors autèntics, t’ho posem fàcil.

El cultiu de les nostres pròpies hortalisses ens 
aportarà una satisfacció personal, a més de 
permetre’ns tenir un control més gran de la pro-
ducció, que serà més ecològica i sostenible. Al-
guns consells que has de tenir en compte per 
començar a dissenyar el teu hort urbà.

¿On puc cultivar?

Les possibilitats de cultiu són il·limitades. Pots 
començar a cultivar en un test o una jardine-
ra, situats a l’ampit de la finestra o la terrassa. 
Aquests recipients han de disposar d’un bon dre-
natge. Assegura’t que té orificis al fons i col·loca 
una base de grava al fons per afavorir l’evacuació 
d’un excés d’aigua de reg o pluja. A més, avui 
dia hi ha taules de cultiu per iniciar-te en l’hort 
urbà molt còmodes de treballar. També pots es-
tablir el teu hort en una part del jardí. Un bon 
sistema de cultiu pot ser l’establiment de ban-
cals o cavallons, amb un ample d’entre 50-120 
cm, que et permetin treballar fàcilment des dels 
passadissos. 

Ubicació de l’hort

Intenta buscar una ubicació del teu hort que et 
garanteixi un mínim d’entre 5 i 7 hores diàries 

Si vols aprendre més trucs sobre hort urbà 
i jardineria, segueix-nos a les xarxes: 

Compo Jardinería 

¿Què cultivo?

Comença amb les espècies més populars, com el 
tomàquet, el pebrot, l’albergínia, l’enciam, plan-
tes aromàtiques, etcètera. Són espècies de cultiu 
senzill i sol haver-hi disponibles planters pre-
parats per al seu trasplantament. També pots 
prparar el teu propi planter amb les llavors i tras-
plantar-lo després. Compra els sobres de llavor, 
utilitza Compo Sana Semilleros en la preparació 
del teu planter, que porta Agrosil, que afavoreix 
el desenvolupament radicular. Fes el trasplanta-
ment una vegada les plàntules tinguin 2-3 pa-
rells de fulles o uns 10-15 cm d’altura. Si cultives 
en test, de manera orientativa et recomanem 
que utilitzis uns 2-3 litres de substrat en plan-
tes d’enciam, 10-15 litres en pebrot i entre 15-20 
litres per a tomàquets.

de sol, resguardada dels vents. Has de tenir 
precaució en cultius en terrasses perquè els 
cobriments poden acumular massa calor per 

a les nostres plantes, i superar temperatures 
de 30 ºC que poden comprometre el desenvo-
lupament de les plantes.

¡Els de tota  
la vida!

www.homeserra.com
www.centralpatch.com

Tel. 937 835 066

www.alfombrasamserra.com
Tel. 937 858 186

www.amserra.es
Tel. 937 360 850

web@amserra.net
www.amserra.es
Tel. 937 318 545

www.espumaamedida.com
Tel. 937 851 339

CORTINES
TENDALS

PATCHWORK
BARRES I ACCESSORIS

TÈXTIL LLAR

MOQUETES
PLAQUES

MOQUETES COCO
SISAL

GESPA ARTIFICIAL

PARQUETS
PORTES

TALL DE FUSTES
ACCESSORIS
FERRETERIA

CATIFES MANUALS
KÍLIMS

DOBLE NUS
ALFOMBRES ORIENTALS

MECÀNIQUES

PINTURES
ESCUMES

TALL D’ESPUMES
PAPERS PINTATS
ACCESSORIS

Als 
Autèntics 

Magatzems Serra 
oferim un servei 

totalment  
personalitzat, 
interiorisme  
i decoració.

Amb un 
projecte molt 

innovador, venem  
a l’engròs i al detall.  

També tenim  
departament  

i vendes especials  
per a hotels  
i restaurants.

Oferim 
un servei  

molt acurat,  
una extensa  

i variada col·lecció  
de productes  

i uns preus molt 
especials.

¡ELS DE TOTA LA VIDA!       ENS TROBARÀS A L’AVINGUDA DEL VALLÈS, 71 - 08228 TERRASSA



pàg. 8PrimAverA 14 de maig del 2015COmUniCACión emPresAriAL

Entrevista amb el Dr. Arturo Saiz 

medicina estètica i 
odontologia estètica 
avançada
La Clínica del Dr. Arturo Saiz ofereix un ampli rang de tractaments dentals i estètics 
que proporcionen al pacient gran quantitat d’opcions i excel·lents resultats.

Tots volem tenir un somriure bonic i una imatge atractiva. Estudis de l’American 
Academic of Cosmetic Dentistry demostren que la majoria de pacients que avui 
van a l’odontòleg exigeixen que els seus tractaments, a més de solucionar tots  
els seus problemes de salut, també ho facin de forma estètica. La filosofia de la 
Clínica del Dr. Arturo Saiz és mantenir la salut i el benestar dels seus pacients  
oferint-los tractaments innovadors d’estètica facial, corporal i dental personalitzats, 
amb la finalitat de ressaltar la bellesa naturalment, en un mateix centre clínic. 
L’equip de treball, conformat principalment pel Dr. Arturo Saiz i el Dr. Hernán Pinto, 
en conjunt amb el personal de la clínica, està en disposició d’oferir una atenció 
personalitzada exclusiva i agradable. 

–¿Quins serveis en tractaments den
tals ofereix la Clínica Arturo Saiz?
En primer lloc, minifacetes dentals 
de ceràmica, que conformen l’estètica 
dental al màxim nivell. Són fines là-
mines de ceràmica, amb una forma, 
un color i una anatomia personalit-
zats en cada pacient. Van cimentades 
hermèticament en les dents (sense ta-
llat dental), i estan indicades en dis-
senys de somriure, on el pacient vol 
millorar el color, la  forma i l’alineació 
dental, en poc temps, i amb resultats 
fantàstics, naturals i duradors. Hi ha 
diferents tipus de facetes dentals de 
porcellana, i també diferents labora-
toris que les realitzen. Les més co-
negudes a nivell mundial són les Da 
Vinci, fetes a Califòrnia. Com a clínica 
especialitzada en estètica, oferim tots 
els tipus i marques de facetes dentals, 
i ens adaptem a les necessitats de cada 
pacient en un temps rècord.
 També fem ortodòncia accelera-

da, que consisteix en la combinació 
de tractaments d’ortodòncia, i cirur-
gia de corticotomies, un procés qui-
rúrgic que facilita l’acceleració dels 
moviments dentals i redueix d’un 
40% a un 60% el temps total del trac-
tament. Aquesta alternativa és ideal 
en pacients que volen perfeccionar el 
seu somriure en el mínim temps pos-
sible, amb resultats fantàstics. 
 A més,  també fem cirurgia 
d’implants. Disposem de tots els 
equips avançats per a la realització 
de cirurgies bucals, com elevació de 
si, regeneració òssia, corticotomies, 
implantologia oral, amb el fi de tor-
nar la salut dental i reposar peces per-
dudes, millorant l’estabilitat oclusal i 
l’estètica dental dels nostres pacients. 
Amb implants d’alta gamma que du-
ren de per vida

–¿Ens pot parlar de les 
instal·lacions?

La Clínica del Dr. Arturo Saiz és un es-
pai clínic amb encant i elegància, de 
fàcil accés al públic. Les instal·lacions 
destaquen per la modernitat i la cali-
desa del seu ambient. Tots els equips 
mèdics i odontològics són de la tecno-
logia més avançada, així com la ges-
tió de la clínica. 

–¿Quin diria vostè que és el seu va
lor afegit? 
Creiem que cada persona té dret a 
tenir un somriure bonic. Posem a la 
seva disposició tota l’experiència pro-
fessional i els equips amb tecnologia 
punta necessaris en odontologia, ci-
rurgia i implants, rehabilitació, or-
todòncia, facetes i microfacetes, i 
blanqueig dental. I a més de perfec-
cionar somriures, oferim tractaments 
de medicina estètica facial i corporal, 
especials per rejovenir, definir i mi-
llorar l’aparença estètica. La nostra 
àmplia experiència clínica de trac-

taments realitzats amb èxit ha sigut 
molt gratificant per a l’equip, al veure 
els nostres pacients contents amb els 
resultats. I que se senten més a gust 
amb ells mateixos i milloren a més la 
seva autoestima i la seva relació amb 
l’entorn social i professional.

–És un àmbit en evolució contínua. 
¿Quines novetats destacaria? 
El nostre equip professional sempre 
està participant en tallers i cursos 
de formació, en àrea dental i estèti-
ca, tant en territori nacional com in-
ternacional, de manera que oferim 
tractaments i productes d’última ge-
neració. Recentment els doctors van 
assistir al Congrés Internacional de 
Medicina Estètica a Mònaco de Mon-
tecarlo. Els coneixements adquirits i 
els materials d’alta gamma en rejo-
veniment ja estan al servei dels nos-
tres clients.

–Diu que també es dediquen a la 
medicina estètica avançada. ¿Quins 
tractaments ofereixen?
Amb el pas dels anys els nivells de 
col·lagen de la pell disminueixen i 
això fa que aquesta sigui cada vegada 
menys elàstica i que apareguin les pri-
meres arrugues. A Clínica Arturo Saiz 
oferim tractaments alternatius a la ci-
rurgia, en què tractem la qualitat de 
la pell, el seu rejoveniment, la recupe-
ració del volum, la tensió i la tonicitat 
a través de pílings químics, bòtox, far-
ciments dèrmics Juvéderm, biorevita-
lització facial intensiva, i tractaments 
corporals remodeladors i rejovenidors. 

–¿Quines novetats hi ha en farci
ments dèrmics facials?
Utilitzem la gamma Vycross Collec-
tion Juvéderm. És una nova i comple-

ta col·lecció de farciments facials que 
permet realçar la bellesa amb la na-
turalitat que busquen els pacients, 
i que entrega solucions ideals per al 
tractament de cada àrea facial. Vy-
cross Collection Juvéderm està indi-
cat per remodelar formes i contorns 
de la cara i llavis, atorgar volum en zo-
nes alterades pel procés d’envelliment 
o simplement per omplir solcs i arru-
gues estàtiques (les més profundes i 
visibles encara amb la cara en repòs). 
Disposem de Juvéderm Voluma-Vo-
lift-Volbella amb una durada de fins 
a 18 mesos.

www.drarturosaiz.com
Tel.  935 998 203

Tractaments 
destacats  
d’estètica

—Aqualyx: reducció de volum i re-
modelació de la figura sense pas-
sar per quiròfan. Aqualyx redueix 
el greix localitzat sense els in-
convenients d’una cirurgia. Trac-
tament ideal per eliminar greix 
localitzat, gràcies a les propietats 
d’Aqualyx, que a l ’entrar en con-
tacte amb l’adipòcit produeix una 
ruptura de les cèl·lules adiposes, 
les quals són eliminades a través 
de l ’orina. 
—Alidya: tractament especial 
per combatre la cel·lulitis per-
què millora la salut de la teva pell, 
i genera un canvi fisiològic en el 
funcionament dels teixits que re-
percuteix a nivell estètic. 
—Fils tensors: tractament ideal 
per millorar i tractar la flacciditat 
de la pell a la cara i el cos, gràcies 
a la combinació de diferents tipus i 
números de fils. Col·locant de 50 a 
100 fils es pot disminuir la flaccidi-
tat per l ’efecte mecànic de tensió 
immediat dels fils, i la formació de 
noves fibres col·làgenes i teixit fi-
brós per estimulació al voltant del 
fil. Millora l ’aspecte de la pell i la 
fa més fina i ferma amb una apa-
rença rejovenidora en el pacient.

“La Clínica del Dr. Arturo 
Saiz és un espai clínic amb 
encant i elegància, en què 
destaca la modernitat  
i la calidesa, a més de la  
tecnologia més avançada” 




