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VICTORIA BARAS NUTRIÓLOGA ESPECIALISTA EN AOTIAGING I MENOPAUSA
El seu more Aniiaging natural
(RBA) ha assollt la 5a edicto amo mes de 15.000 exemplars venuts. Está considerat un ciássic de referencia de
l'antienvellimentper miljans naturals Ara sha puDltcaten edició de outxaca.
Aixi mateix. acaoa de Mancar la seva primera línia de productes antienvelliment per rejovenir l'organisme. des del punt
mes extern, com és la pell i eis ca&elfs, fins al mes intim el sexe o les emoüons.

" J a que has d'envellir, sigues tu qui lideri el
procés"
06/03/14 02:00 - CLARA RIBAS

L'antienvelllment contribueix a la recerca de
l'eterna j o v e n t u t ?
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Envellir i morir fio farem lots. pero moltes de les
patologles o trastoms associats a l'edat podrten
evilar-se L'edal cronológica és la que diu els anys
que lens. pero l'edal Biológica po! ser molí dilerenl
l'anttagmg és sobretot coneixement prevenció i
alentimenl
del
procés
d'envelliment
És
suplementari i complementan a la medicina I no: la
cirurgia estética no és antienvelliment! Et pots
posar una lana i amagar un micheim Aixó no és
anffagfngl

Enquesta

Quan és recomanable pensar en reméis
antienvelliment?
En la rnenopausa i la maduresa fii tía molts canvis
Es recomana comentar a tenir-no en compte a
partir deis 40 anys Mal és aviat i. sobretot. mai és
tard per envellir amb salut!

C a t a l u n y a té u n f i n a n c a m e n t
p r i v i l e g i a t c o m s o s t e n e n les b a l a n c e s
d'Extremadura?
i si
lio

I com s'envelleix amb salut?
Pnmer de tol amb neteia és a dir amb depurado,
amb revilalització i amb la regenerado de la cél lula,
que és la unitat mes petita Després neteia del teixit.
de Porgan I fmalmenl del sistema L'anliagmg. a
mes. és una lilosolia de vida, un estn de vida
d'amistats. de contacte amb la natura, de saber
desconnectar i connectar-te amb tu mateix
Actualment n'hí ha molta oferta. Quina és la
seva aportado?
Aquest estil de vida de qué parlo és el que jo
anomeno anuaging natural Hi he defmit els deu
pilars de la salut i la longevitat entre els quals hi ha
una nutricio correcta, la importancia de l'amor
cuidar la xarxa relacions afectives -perqué está
demostrat que allarga la vida- o dormir Bé i molt. i
beure aigua L'estil de men|ar pot canviar la
polantat neuronall
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Canals relaciona»
© Canal: Entrevistes
¿ £ Está demostrat que sentir amor i una xarxa
extensa de relacions afectives pot allargarnos la vida

El
coneixement
deis
productes
antienvelliment és relativament nou?
De fet jo em vaig haver d'lnvenlar a mi mateixa. ja que quan vaig buscar un cami per a mi i'anvagmg tot just
eslava arribant L'any 2008 jo ja era pionera en la divulgació Ara es pot dir queja s'ha creat la necessitat
d'inlormació i hi ha mes demanda En cinc anys hi ha hagul un canvl Per aixó la meva missió. el meu paper.
és sobretot de divulgadora
Per accedir al gran públic calen uns preus ajustats.
Aquesta va ser la pnmera motivado per treure la meva propia gamma de productes Els preus son encara
elevats perqué la maténa primera és cara Hi ha cadenes de supermercats que han posat productes
sembiants a baix preu pero no sé amb quina qualitat
É s encara un món mes per a les dones que per ais homes?
Hi ha encara un 7 0 % de dones i un 3 0 % d'homes Pero els homes han enlés que no és una qüestió
estética sino una manera de viure la vida i volen prevenir problemes de salul pero també aprendre a
gestionar millor l'estrés i el temps

assemblea.cat IBOTIGA OFICIAL
Tot el que busques a un sol clic!
Cinema a Barcelona
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Quina pel'licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

Parla de comprometre's amb el procés d'envellir amb salut?
Cal que assumim la noslra responsabilitat i que ens compromelem de forma activa Jo podré ajudar algú a
perdre oes pero no puc perdre pes per ell ü puc donar productes que li redueixin la punció peí dolc o
l'ansietat i recordar-li que caminí com a minim quaranta minuts al día Pero sempre dic que si s'ha d'envellir
és mlllor que slguis tu qui lideri el procés
Li demanen ajut per ais mals del eos. I per ais de l'espent. també?
l lantl Tothom busca tranquil lital espiritual, intentem ensenyar a acceplar el que hi ha. perqué és una
mostra de saviesa Cal veure de qum punt es parteix On ets. i acceptar-ho. per després mirar de millorarho l també podem escollir fer-ho sois o amb ajuda espiritual
Es refereix a la religió?
Es pot optar per obnr el cor a una energía sanadora de l'univers siguin els éssers de llum. els ángels o la
religió O ais homes i dones de saviesa del teu llmatge. ja que el poder i coneixement adquint pels nostres
avis també ens pot aiudar l els mes agnóstics. dones el jo superior Acceptar el que hi ha i pensar que no
estás sol. que pols connectar amb una vibració o una energía superior, ajuda

El seu futur
ens importa
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Des del registre pots veure i gestionar totes les noticies desades i de les que en tas seguiment
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Brutal paliissa d'una menor de 14 anys a una
companya a Sabadell,filmadai penjada a interne!
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