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Especialistes en :

• Consell mèdic en nutrició i salut
 - Control del pes i paràmetres metabòlics
 - Prevenció del risc cardiovascular
 - Ajustos nutricionals a la menopausa

• Assessorament dietètic pre i post
 cirurgia articular

Ajudem a assolir i mantenir un 
pes i una composició corporal 
òptims i promovem una relació 
saludable amb el menjar. 

Demana’ns més informació!
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Llicenciada en Medicina i Cirurgia

Màster en Nutrició i Salut

Col·legiada núm. 56.270

El nostre quadre mèdic:

Objectius del programa Nurture
L´objectiu principal és assolir i mantenir un pes i una com-
posició corporal òptims en funció de l´edat, l´estat fisiològic 
i el perfil metabòlic. 

Els objectius específics són:

 Aprendre/aplicar/establir una pauta dietètica saludable i 
adequada a cada individu

 Iniciar/recuperar/mantenir un nivell d´activitat física salu-
dable i adaptada a l´estil de vida

 Promoure/reforçar una relació saludable amb el menjar 
que permeti cuidar-se i alhora gaudir dels àpats i dels ali-
ments  

Seguir una dieta saludable, mantenir un estil de vida saluda-
ble i, en conseqüència, sostenir un pes saludable és bàsic pel 
benestar personal, la prevenció de la la majoria de malalties 
de gran prevalença i el manteniment d´una relació favorable 
entre edat cronològica i edat biològica. 

El nostre equip integra diverses estratègies nutricionals i 
preventives dins del programa Nurture, que ofereix un as-
sessorament dietètic individualitzat i contribueix a prevenir 
alteracions metabòliques, osteoarticulars i cardiovasculars.

Amb aquest programa s´estableix una interacció metge-pa-
cient per tal d´adaptar la pauta dietètica a les característiques 
individuals, aconseguir els objectius concertats i consolidar 
uns hàbits que permetin sostenir-los a llarg termini. El con-
cepte nurture s´associa a nodrir, tenir cura, protegir i ajudar a 
desenvolupar i complir els plans. És, per tant, un enllaç entre 
nutrició, prevenció i educació. 

Es configura en tres eixos fonamentals:

DIETA MEDITERRÀNIA – s´ha constituït com un dels pa-
trons dietètics més estudiats a nivell clínic i dels més eficaços 
per prevenir i tractar el sobrepès i l´obesitat, així com les 
patologies relacionades (síndrome metabòlica, diabetis tipus 
II, afeccions cardiovasculars).

CRONONUTRICIÓ – es basa en l´estudi de la cronobiolo-
gia, que estableix la relació entre els processos metabòlics i 
els ritmes circadians, i consisteix en l´aplicació dels beneficis 
de certs patrons temporals de l´alimentació sobre el control 
del pes i la salut metabòlica.

MINDFUL EATING (menjar conscient) – consisteix en parar 
atenció a l´acte de menjar i ser conscient de l´efecte que té en 
els sentits i les sensacions físiques i emocionals. 

La Nutrició és un element essencial per a 
la preservació de la salut i una bona con-
dició física. 

Disposem dels mitjans tecnològics per realitzar les 
anàlisis que permeten determinar la composició cor-
poral, les variables antropomètriques i els principals 
indicadors metabòlics a la mateixa consulta. 


