MEDICINA ESTÈTICA I LASER
col. nº 32.925

Què és l'àcid hialurònic?
Per què està tant de moda?
L'àcid Hialurònic, és un component natural de la nostre
pell (el 80% aproximadament del total), el podem trobar també a l'interior de l'ull, a la placenta, articulacions etc..
a principal funció a la pell és la captació d'aigua. És
per això que la propietat més important és la hidratació. Amb el pas del temps perdem la capacitat de
mantenir l'aigua, per la qual cosa la pell s'arruga i en
disminueix la densitat.. L'àcid hialurònic, infiltrat a través d'una agulla fina, captarà una gran quantitat d'aigua,
que d'una altre manera no podríem retenir, donant un
ambient fisiològicament més jove, més hidratat. Aquest
fet, fa que s'estimuli la formació de col.làgen natural
propi i es produeixi un autèntic rejoveniment. Recuperarem l'elasticitat i la hidratació, a més de la turgència i la
densitat. Les arrugues es minimitzen i de vegades fins i
tot desapareixen.
Qualsevol tipus de
pell es beneficia d'aquest
tractament,
incloses les pells
grasses, ( no s'ha de confondre l'excés de greix amb una
pell hidratada).
L'àcid Hialurònic el tenim en diferents presentacions,
com a mesoteràpia per recuperar la pell i més dens per
donar volum facial, esborrar rictus o augmentar llavis,
per exemple.
La durada dels resultats dependrà de l' estat previ de la
pell i del tractament escollit.
És un tractament que està de moda, perquè és un producte biològic, idèntic en tots els éssers vius, que no precisa de test d'al.lèrgia i amb uns resultats molt naturals
i espectaculars.
L' interval de tractament per rejoveniment està al voltant
d'una sessió cada 3-4 mesos i per emplenar un cop l'any,
de manera que el cost no és molt elevat.
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Ha començat un nou curs escolar i és
el moment en que molts petits afronten una nova etapa en la seva evolució.

EL MEU FILL
COMENÇA A LA
LLAR D´INFANTS
a primera vegada que un nen/a va a la llar
d´infants, suposa un pas en el procés de distanciament de la mare, ja que ambdós tenen
un vincle molt estret, especialment fins al dos
anys. Estrenar aquest moment de deixar el nen a la
classe, tant la mare com el nen ho viuen com un abandonament. Per això és molt i molt important explicar al
nen que el deixem i que tornarem a buscar-lo.La repetició d´aquest deixar-lo i recollir-lo farà que ell acabi
integrant que el temps d´estar fora del seu cercle familiar és limitat.
Aquesta vivència genera emocions de tristesa, por i
angoixa durant els primers dies. És important que la mare
digereixi ràpid el procés de separació, doncs això ajudarà
al nen a superar aquest petit trauma de manera àgil.
Hi ha molts factors que condicionen l´adaptació del
nen però no obstant el nen patirà. Cal valorar i ser conscient de quin mode el nostre fill expressa aquesta experiència. Segons el caràcter el nen farà un espectacle de
plor, no voler deixar la mare, vòmit.. on realment fa saber
la seva disconformitat amb el moment, i això serà positiu. Per altra banda potser el nen semblarà que s´adapta
ràpid ,però relament el què passa és que no expressa el
que sent, i això perjudicarà el nen tard o d´hora.
És per això que a nivell d´osteopatia creiem que
està molt indicat acompanyar aquesta adaptació. En
aquest cas, com en tots, la línia de treball estarà encaminada a promocionar la salud del nen. Els bloquejos
que li generin aquest període el poden descompensar
i deprimir el seu sistema immunitàri facilitant per
exemple que agafi el primer virus que corri per la classe i es posi malalt. Per tant el que farem amb el nostre
treball és potenciar la seva força interna per enfortir les
parts del cos amb menys salut i eliminar tensions que
després de fer una valoració, segurament trobarem a
diafragma, pulmó, estómac i/o sistema nerviós central.
Les adaptacions a les noves situacions que se´ns
van presentant en la vida són una qüestió d´acceptació.
Si ens hi resistim el procés s´ allarga i el cos ho acabarà. expressant d´una manera o altra. Així que els més
petits, en aquest moment ja comencen a tastar el que
hauran d´anar exercitant al llarg dels anys. ■
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