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 Minerals: 
◦ Substàncies inorgàniques.
◦ Regulen i mantenen funcions de l’organisme.
◦ L’organisme no els pot sintetitzar. Cal aportació 

amb la dieta.
◦ Són catalitzadors (exemple: oli lubricant del motor 

de cotxe).
◦ Una carència d’ells o bloqueig de la seva acció 

provocarà problemes fisiològics.
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 Grau i velocitat amb què una forma activa 
accedeix a la circulació i arriba al seu lloc 
d’acció.

BIODISPONIBILITAT



 Factors que l’alteren (sinergia negativa):
◦ Contaminació ambiental.
◦ Agricultura intensiva.
◦ Estrès – pertorbacions emocionals.
◦ Ones nocives.
◦ Desequilibri nutricional.
◦ Substàncies o minerals antagonistes.
◦ No descansar.
◦ Alteracions digestives.

BIODISPONIBILITAT





 Ca, P, K, S, Cl, Na, Mg.
 MAGNESI:

◦ Aliments: gira-sol, germinats, sèsam, germen i segó 
de blat, soja, ametlles, llevat de cervesa.

◦ Funcions: relaxant muscular i del sistema nerviós, 
estimulant del sistema immunitari, participa en 
l’equilibri àcid-bàsic.

MACROMINERALS



 FÒSFOR:
◦ Aliments: llevat de cervesa, pipes, llegums, segó de 

blat, fruits secs.
◦ Funcions: regulador del metabolisme del Ca, gl 

paratiroides, SNC, antiespasmòdic.

MACROMINERALS



 Zn, Fe, Se, Mn, Cu, I, Mb, Co, Cr, F, Ni, Va.
 Complementaris: Al, Li, Ge, Bi, B.
 ZINC:

◦ Aliments: germen de blat, llevat de cervesa, fetges, 
ous, formatges greixosos, anacards, pa integral.

◦ Funcions: regulador endocrí.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 COBALT:
◦ Aliments: vedella-bou, xai, llenties, rovell d’ou, 

musclos, raves, figues, cebes, col blanca.
◦ Funcions: regulador del SNV, sistema circulatori i de 

la coagulació sanguínia.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 CROM:
◦ Aliments: rovell d’ou, llevat de cervesa, cereals 

integrals, vedella, melasses, germen de blat, mel.
◦ Funcions: regula metabolisme G i greixos, reforça 

musculatura, prevé arteriosclerosi.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 FERRO:
◦ Aliments: algues, carn vermella, llevat de cervesa, 

alfals, soja, llenties.
◦ Funcions: transport d’oxigen, tropisme intestinal.

 IODE:
◦ Aliments: marisc, peix, ous, pinya.
◦ Funcions: regulador neuroendocrí, tiroides.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 MOLIBDÈ:
◦ Aliments: llegums, clara d’ou, peix blau, fetge de 

vaca, crucíferes, pèsols, llevat de cervesa, germen 
de blat, cereals integrals, espinacs.

◦ Funcions: cofactor de 3 enzims, absorció Fe.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 SILICI:
◦ Aliments: cua de cavall, cereals integrals, llevat de 

cervesa, germen de blat, llegums, germinats, 
llavors de carbassa.

◦ Funcions: formació teixit conjuntiu, equilibra SN.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 LITI:
◦ Aliments: solanàcies, fruits vermells, marisc, peix 

blau, fetges.
◦ Funcions: equilibrador del SN i tiroides,  millora 

l’eliminació urinària.
◦ No essencial.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 GERMANI:
◦ Aliments: brots de bambú, ginseng, arròs integral, 

germinats de soja i alfals, raves, remolatxa, algues 
marines, all.

◦ Funcions: immunoestimulant, equilibra homeòstasi i 
augmenta oxigenació cel·lular.

◦ No essencial.

MICROMINERALS O OLIGOELEMENTS



 Teràpia amb oligoelements activats per 
energia que pot ser donada a través 
d’ultrasons, centrifugat, xoc tèrmic.

 G. Bertrand (1894- OGE i enzims), Jacques 
Menétrier (1932- bases), Henri Picard 
(reumatologia), Claude Bernard (terreny 
individual), André Dupoy (cardiologia).

OLIGOTERÀPIA
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AVANTATGES



DIÀTESI



DIÀTESI. Tipus





Diàtesi I



Diàtesi II



Diàtesi III



 Anèrgica.
 Coure-Or-Plata.
 Característiques intel·lectuals i psicològiques: 

indiferència, inestable, indecisos, idees de mort, 
desordre, desenganyats.

 Comportament físic: son intermitent amb tendència a 
insomni i malsons, obsessions, confusió intel·lectual, 
atonia total, paràlisi creixent de les funcions 
metabòliques, sensible al fred, por i estrès.

 Predisposició a: reumatisme greu, infeccions agudes i 
recidivants, trastorns degeneratius, caquèxia, etc.

Diàtesi IV



 Pot complicar qualsevol altra diàtesi.
 Disfunció hipòfiso-pancreàtica: Zinc - Níquel – 

Cobalt. 
◦ Característiques: alteració dels nivells de glucèmia, son 

postpandrial, gana impulsiva. Astènia intermitent amb gana 
que millora amb ingesta. Bulímia, obesitat. 

 Disfunció hipòfiso-genital: Zinc – Coure.
◦ Característiques: disfuncions, retrassos de desenvolupament, 

impotències, enuresi, astènia cíclica. sense horari fix.
◦ Influència de l’estrès. 
◦ No utilitzar en càncer. 

De desadaptació





CONCEPTES TERAPÈUTICS



 Vies d'administració: oral, sublingual, 
parenteral i local.

 Via més emprada: sublingual.
◦ Excel·lent permeabilitat.
◦ Evita el bloqueig dels OGE en el tub digestiu. 
◦ Important mantenir i ensalivar els OGE a la boca, 

almenys 30 segons abans d'empassar.
◦ Ingerir fora dels àpats. 
◦ Diumenge s'aconsella descans.

CONCEPTES TERAPÈUTICS



◦ Posologia dels adults = pediatria. 
◦ OGE base: en dejú (15 minuts abans d'esmorzar).
◦ OGE complementaris: 10 min més tard o a la nit, 30 

min abans de sopar o anar a dormir.

 Via local: per exemple Mn-Cu, F, Se. 
◦ Compreses impregnades. 
◦ Bastonets de cotó.
◦ Glopeigs bucals o gàrgares durant 5 minuts.

CONCEPTES TERAPÈUTICS



 Regles prudencials, ja que el terreny es 
modifica:
◦ Vigilar el Mn en al·lèrgies, introducció molt 

progressiva i prendre’l juntament amb P si cal.
◦ En cas de dubte entre la subministració de Mn 

(diàtesi I) o Mn-Cu (diàtesi II ) iniciar sempre amb el 
Mn-Cu o alternar l'un amb l'altre.

◦ No utilitzar Zn o Zn-Cu si portador de tuberculosi 
en evolució o de càncer declarat.

◦ Vigilar amb el Ge si problemes amb la funció renal.

PRECAUCIONS



◦ Si HTA elevada, mal tolerada, iniciar sempre amb 
Mn i I . Mai utilitzar Mn-Co només, encara que sigui 
una diàtesi pura. De seguida, podrem alternar Mn i 
Mn-Co, per després passar al Mn-Co, només quan 
la pressió arterial s'hagi estabilitzat i sigui ben 
tolerada.

◦ En cas d'anergia, iniciar sempre amb el Cu-Au-Ag i 
alternar seguida amb el Mn-Cu.

PRECAUCIONS



◦ Coure: pot provocar intoleràncies digestives o 
nàusees donat el seu sabor metàl·lic. 

◦ Cobalt: pot provocar vertigen rares vegades.
◦ Liti: en rares ocasions provoca activitat a l’hora de 

dormir. 

PRECAUCIONS



 Labcatal
 Ifigen
 Art.Agrícola
 Plameca
 Nutergia
 Soria Natural
 Neo
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