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TECNOLOGIA
EN EPOCA DE CANVIS
Des de Digitech | Wolf&Coleman
estem al cas dels temps que hem
passat i dels que estan per vindre.
La nostra societat canvia i evoluciona a una velocitat que ningú espera o esperava, i ara, és necessari
fer el pas i quasi d’improvisat ens
hem de tornar tots una mica més
tecnològics i menys humans, si és
que ja no ens hi estàvem tornant.
Ens espera un salt en la manera de
viure i de coexistir entre nosaltres.
Ens espera una nova manera de
treballar, i des de Digitech en som
conscients, per això som cada cop
més presents en àrees tan necessàries com l’Assessorament tecnològic presencial com a l’Assessorament digital donant Suport Tècnic
tant per a empreses com per a
particulars, una cosa que és tan
necessària avui en dia en aquesta
carrera evolutiva tecnològica. Avui
dia és tan important tindre una
Eina de feina com saber què fer
amb aquesta Eina, però sobretot,
tindre qui ens acompanyi i ens assessori sobre novetats d’actualitat
i productes que millorin el nostre
dia a dia i ens facin més efectius a
la nostra feina.

Cada cop són més els productes
que surten al mercat amb més novetats tant dins del dispositiu com
fora i per això creiem amb tota
certesa que deixar-nos assessorar
i guiar per un expert és tan important. Creient que fem una compra
justa i adequada a les nostres possibilitats o que cobrirà aquestes,
estem fent una despesa innecessària oblidant altres apartats que
poder ens podrien ser més útils

o podrien acompanyar la nostra
compra de manera més eficient i
correcte.
Els professionals, els experts en
moltes ocasions en poden causar
certa controvèrsia a l’hora de fer
una despesa en ells, per falta de
creença o perquè creiem que nosaltres mateixos podríem fer-nos
càrrec de portar a terme amb eficàcia el servei que busquem obtenir, però res més lluny de la realitat, si tenim dubtes, el millor és
recórrer a qui fa anys que és dins
el sector i se’n dedica.
Creiem des de Digitech que el
camí que aquesta situació ens esta
portant recaurà en un futur no gaire llunyà en un servei post-venda
més efectiu i personalitzat i menys
en un servei que en diríem de
“agafi tiquet i següent”. Nosaltres
no creiem en números, creiem en
persones i per això Assessorar de
manera unipersonal i especifica
dóna tan bons resultats. Tu ets tu,
ets especial i únic i per això necessites un tracte especial i únic.
Així som a Digitech | Wolf&Coleman i creiem que així ha de ser
tractat un client.
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RAJOLA HIDRÀULICA PER ALEGRAR
L’ARRIBADA DE LA TARDOR

És cert que l’estiu està ja gairebé
acabant, però la tendència dels interiors inspirats en viatges ha arribat
per quedar-se. Una de les formes
més senzilles d’introduir els viatges
a la decoració és a través d’un sòl
cridaner. A tot el món, els mosaics
s’utilitzen per explorar les tradicions
i els símbols d’un país.
Des de llimoners sicilians fins a
una festa mexicana de color, la col·
lecció Blooming Tiles d’Atrafloor
celebra la diversitat de rajoles a tot

el món. En lloc de centrar-se en
els patrons geomètrics que generalment es troben a les rajoles, els
dissenys de Atrafloor reconeixen
els aspectes florals sovint subtils i
els milloren encara més.
Hi ha tres dissenys en la col·lecció Blooming Tiles, cadascun
amb una història inspirada en una
part vibrant del món. Fes, que
porta el nom de la capital cultural
del Marroc, està influenciada pels
tradicionals rajoles blaves i blancs

marroquins, però té una paleta de
colors frescos de taronja i rosa. Sicily porta una vegada més la rajola
italiana per excel·lència a una nova
dimensió, amb motius de plantes de
llimona i una combinació de colors
contemporània de verd sàlvia, groc
i taronja. Finalment, Pobla celebra
la naturalesa viva de les rajoles de
Mèxic, utilitzant el tradicional blau,
vermell, taronja i rosa com a homenatge als extravagants tons de país.
Quin és el que més us agrada?
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Des de

volem enviar un missatge

d’esperança i positivitat als nostres clients.

A

causa de la situació que estem vivint amb la Covid i per tal de facilitar i donar més
servei a la ciutadania, hem ampliat el nostre horari tant de matí com de tarda (de
9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00h.). També hem pres totes les mesures higièniques en el
nostre local, de més de 150 m2, per tal de preservar la salut tant dels nostres empleats
com dels nostres clients.

Utilitza el gel hidroalcohòlic
a l’entrada.

L’ús de mascareta
és obligatori a l’interior.

Mantingues la distància
de seguretat (2m).
18

Per tal de manternir

UNA ACTITUD POSI

TIVA

1. Intenta llevar-te cada dia a la mateixa hora.
2. Mantenir la casa i l’espai de treball, el més endreçat possible.
3. Alimentat bé i intentant seguir uns horaris.
4. Mantenir la vida social tot i el distanciament, encara que sigui virtualment,
amb la família i els amics.

5. No oblidar fer exercici.

Encara que sigui 30 minuts al dia!

Avda. Antoni Gaudí, 53 / Mollet del Vallés
T. 93.570.46.69 / 656 55 81 50
info@adaptateortopedia.es
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¡Repara tu piel!

LUCE UNA PIEL PERFECTA DESPUÉS DEL VERANO
¿Cómo recuperar tu piel
después del verano?
A la vuelta de las vacaciones siempre tenemos muchos
propósitos: perder peso, hacer
más ejercicio, rehidratar nuestro cabello y cuidar mucho nuestra piel. Manchas, pequeñas
arrugas, deshidratación.… es
lo que debemos combatir para
recuperarla después de verano.
No te pierdas los tratamientos
que te proponemos para que tu
piel quede como nueva.
Para poder cuidar la piel después del verano es altamente
recomendable realizarse una
buena higiene facial para poder eliminar toxinas, impurezas
y renovar nuestra dermis con
una extracción y/o exfoliación.
Es la base para un buen cuidado facial posterior, donde el resto de tratamientos y cosmética
que te apliques, realmente será
absorbible obteniendo un buen
resultado.
Las temidas manchas que
suelen salir o pronunciarse más
en verano, también deberán ser
tratadas, y es que el Otoño es
el mejor momento para ello!
Desde cremas despigmentantes hasta los tratamientos más
novededosos y efectivos como
puede ser el Fotorrejuvenecimiento, peelings profesionales y/o
optar por la medicina estética
para conseguir una piel mucho
más sana y atractiva.
Como ves, cuidar la piel después del verano es bastante
sencillo! Tan solo deberás preparar tu piel, hidratarla, reducir

impurezas y conseguir matizar
las manchas que hayan salido
por el sol. Acude a tu centro de
estética de confianza y a por
ello!
Ahora te presentamos el tratamiento estrella para una piel
saludable.
VITAMINAS NCTF 135HA
Rejuvenecimiento de la piel
para una piel fresca y renovada
El envejecimiento de la piel y
la deshidratación, es una preocupación universal. La piel es el
pilar de las tendencias sociales
para cualquier edad y cultura;
las principales preocupaciones
son: el cambio de textura en la
piel, arrugas, tez apagada, flacidez y elasticidad reducidas y
manchas.
Una piel perfecta va más allá de
una piel saludable llena de luminosidad, hidratación, suavidad..
La dermis, en sí la célula principal que es el fibroblasto,
produce el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico.. para
mantener la juventud de la piel.
¿Que pasa a partir de una de-

terminada edad no muy lejana? Que el propio fibroblasto
ya no nos genera esa cantidad
de nutrientes que nuestra piel
necesita, por lo tanto, empiezan
a aparecer los primeros signos
de envejecimiento y deshidratación.
Te presentamos esta nueva
fórmula infiltrada única y completa: NCTF 135HA. Esta fórmula es la clave para la reactivación de la actividad en la dermis
para revertir los efectos del envejecimiento con ácido hialurónico y activos revitalizantes para
mejorar la calidad de la piel,
proporcionando la estimulación
del colágeno, fibroblastos, radicales libres para así reafirmar,
difuminar líneas de expresión,
hidratar e iluminar el rostro.
Sin duda un tratamiento espectacular que con tan solo
unas sesiones lucirás radiante y
perfecta!
A QUE ESPERAS PARA
SENTIRTE MEJOR?
Lorena Albarracín
(Especialista aparatología médico-estética)

Júlia Vilá

(Técnica en aparatología médico-estética)

Medicina estètica avançada
20 20
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¡En corporestetic consigue tus objetivos!
Depilación láser de
diodo, IPL, y o
alejandrina.
Con el sistema SHR New
System

PIERNAS COMPLETAS
ANTES

79€

120€

Únete a la tecnología más
puntera del mercado con
el mejor equipo en
depilación láser para
todo tipo de piel.
Con el nuevo sistema de
barrido SHR indoloro, tú
piel quedará espectacular
y libre de pelo;
destacando su rapidez,
versatibilidad e
efectividad.
¡PIDE ASESORAMIENTO
SIN COMPROMISO Y
GRATUITO!

AHORA

42€

INGLES
AXILAS
FACIAL
ANTES

AHORA

25€

35€

60€

LUMBARES
DORSALES
TORAX
ABDOMEN
GLUTEOS
ANTES

Promoción
irresistible

BRAZOS COMPLETOS
MEDIAS PIERNAS
ANTES

AHORA

AHORA

30€

NUCA
LABIO SUPERIOR
LINIA ALBA
HOMBROS
ANTES

AHORA

17€
25€

45€

Descuento aplicado sobre tarifa de precios vigente. Descuento apllicable con la compra de bono minimo de 5 o más sesiones.
Oferta válida del 01/09/2020 al 31/10/2020. Consultar condiciones de las promociones en el centro.

DERMAPEN - 3 tratamientos en 1
- Renovación dérmica
- Dermapen con vitaminas
AHORA
-Mascarilla de colageno
ANTES

95€/ sesión

75€/ses

*comprando minimo 4 sesiones

Corporestetic
c/Anselm clavé , 38-40
Mollet del vallés, 08100
T: 935445776

CRIOLIPOLISIS MÉDICA
Pierde hasta un 20% de grasa en una
sola sesión, ideal para abdomen,
cartucheras, flancos, etc.
AHORA

CorporeStetic Mollet
Corporestetic
www.corporesteticmollet.com

ANTES

95€/sesión

75€/ses

*comprando minimo 4 sesiones
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NO DEJES ESCAPAR
LA SUPER PROMOCION
DE NUESTRO
TRATAMIENTO ESTRELLA
Combinación de perdida
de grasa a través del frio y
regeneracion del tejido con
ultrasonidos multifocalizados.
Ahora es el momento de
volvernos a ver bien.
Es tu momento,
no dudes en pedir cita!
Pierde la grasa localizada
y reafirma el tejido

PROMOCIÓN

2 SESIONES
HIFU
+
2 SESIONES
CRIOLIPOLISIS
ESTE MES

50%

Ahora es el momento de
volvernos a ver bien.
ES TU MOMENTO,
NO DUDES EN PEDIR CITA!

Medicina estètica avançada
22 22

Tel. 93 544 57 76 · M. 661 817 111
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¡El metodo
´ mas
´ eficaz para
adelgazar de forma rapida
y segura!
´
¡ LO MAS IMPORTANTE MANTENERLO !

¡ ¡ NO AL EFECTO REBOTE ! ! METODO CORPORESTETIC
Muchas personas deciden hacer
sin ningún control la ‘’dieta de
moda’’ pero la mayoría de las
veces rápidamente desisten y
abandonan.
“Perder peso es como realizar
una carrera de fondo un spring’’
Es muy importante la orientación de un profesional para
que te oriente en este proceso,
es verdad que queremos hacer una acción y obtener una
buena relación, es decir que si
nos esforzamos queremos ver
resultados evidentes, pero hay
que tener en cuenta, que todo
resultado necesita su proceso.
En nuestro centro, tenemos
grandes éxitos, porque según la
necesidad de cada persona, le
ofrecemos el método que más
se adapta a las necesidades y al
momento de cada persona.
Nuestro método estrella empieza por una primera fase que
durara como máximo 21 dias
que se denomina lipoescultura
alimentaria, porque se pierde
de donde realmente habían los
acumulos de materia grasa, en
la cual se baja de 4 a 6 kilos , es
decir perdemos más volumen
que kilos. No obstante,esta fase
consiste en reducir al máximo
los hidratos de carbono y los
azucares y se potencia la ingesta de vegetales, proteínas animales saludables (en caso de
vegetarianos, proteinas vegetales), lácteos desnatados, etc.

Siempre
complementamos
con un batido que aporta todos
los nutrientes para no crear flacidez auqnue perdamos mucho
peso, que no tengamos ansiedad gracias al alto contenido
en triptófano y aminoácidos de
ruta metabolica proteica que
nos van a ayudar a eliminar la
grasa y potenciar la massa magra.
Una vez hemos superado estos 21 dias es decir la fase más
estricta, pasaríamos a lo que es
la fase B o dieta mediterránea
que si aún no hemos conseguido el obejtivo de quilos que
queríamos perder, la realizaremos los 7 días de la semana,.
tenemos la suerte de contar con
un tratamiento muy exclusivo,
que aunque ya vamos a incorporar todos los alimentos que
habíamos retirad en la primera
fase como pueden ser frutas,
pasta, arooz , legumbre, etc.
Seguiremos teniendo un ritmo
de perdida de peso muy similar
alanterior, e iremos haciendo
una reeducacion alimentaria,
aprender a contar con unos buenos habitos alimenticios como
pueden ser hidratarse minimo
1,5 al dia, 3 comidas principales
y dos tente en pie al dia , realizar un minimo de ejercicio diría
según la forma física de cada
paciente.
La media de resultados de 21
dias de fase A y 21 dias de fase

B, es de 8 a 10 kilos. Una vez
estemos en el peso deseado,
siempre tenemos que dejar un
margen de 2kilos, porque aquí
en¡mpieza el MANETENIMIENTO.
De 7 dias de la semana,
tendremos 5 para cuidarnos y
poner en practica todo lo que
hemos aprendidoy 2 días libres
para poder disfrutar de nuestros pequeños placeres. En
estos dos días de ‘’libertad’’ seguramente aumentaremos de
1 kilo a 1.5 kilos, pero durante
los 5 dias restantes podremos
volver a reequilibrar la balanza.
Cmo minimo recomendamos un
año de mantenimiento y de una
visita menusal para valorar que
tanto nuestra mente y nuestro
cuerpo esta grabando nuestra
figura y peso conseguido.
Gracias a nuestro tratamiento
estrella, en épocas de excesos
como navidades y vacaciones,
es nuestra gran ayuda para poder disfruat de estas etapas sin
que eso se vea reflejado en la
balanza.
Si es tu momento, nosotros
vamos a ayudarte conseguir
tus objetivos. Pide cita ya con
nuestra coach nutricional.

Merçe Bach
Nutricionista
& health coach

Calle Anselm Clavé, 38 · Mollet del Vallès

cuerpobienestar@gmail.com · www.corporestetic.com

23 23

24 24

25

El Racó Digital

p

PUBLICITAT EN XARXES
SOCIALS DE FORMA EFECTIVA
Albert Baldó
Expert en disseny
i màrketing digital

Això tot just acaba de començar,
l’evolució d’Internet i les xarxes
socials van a un ritme tan accelerat que l’actualització de les marques i la variació en les estratègies de màrqueting són constants.
Avui dia són moltes les petites
i mitjanes empreses que no saben com enfocar la publicitat en
aquests mitjans, ni tenen clar en
quins han de tenir presència. Les
claus per començar són tan senzilles com seguir aquests passos
per planificar una campanya.
ESTABLEIX OBJECTIUS
Tota estratègia en xarxes socials
ha de tenir objectius per a posteriorment mesurar els resultats de
les accions. Alguns dels objectius
poden ser:
Generar trànsit a una web.
Incrementar la conversió.
Incrementar els seguidors.
Promocionar la marca.
Promoció de post o vídeos.
SEGMENTACIÓ DEL PÚBLIC
Quin és el teu públic objectiu? Sabries identificar on es mou? Això
és una cosa que has d’establir i
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investigar. Sexe, edat, ubicació,
interessos, geolocalització, idiomes, comportaments... com més
segmentes més ràpid arribaràs
al teu client potencial i en conseqüència incrementaràs el retorn
de la inversió (ROI).
PLANIFICA EL PRESSUPOST
És molt important establir un
pressupost total, assignar la
quantitat a gastar diàriament (no
tots els dies han de ser iguals), cal
distribuir el percentatge que es
vol invertir a cada xarxa social i
definir el cost aproximat per CPC
o CPM.
TREBALLA LA CREATIVITAT
El copy (textos) i les imatges són
molt importants a l’hora de cridar l’atenció dels usuaris. Dedica
temps i molta creativitat perquè
et puguis diferenciar significati-

vament. És millor que configuris
molts anuncis amb diferents creativitats i que vagis descartant
progressivament aquells que no
tenen molt impacte.
Sabem que aquesta planificació
no és fàcil, ja teniu prou feina amb
la vostra empresa i la conciliació
familiar com per analitzar cada un
d’aquests punts, per això cal, en
la mida del possible, contractar
els serveis d’un responsable de
la compra i creació de trànsit en
línia publicitari per convertir-lo en
conversions. Si vols digitalitzar el
teu negoci, incrementar les vendes amb publicitat on-line o simplement descobrir noves estratègies de màrqueting, no ho dubtis,
posa’t en contacte i parlem-ne
sense compromís al whatsapp
672 373 074 o al correu info@
albertbaldo.es.
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COM AFECTA LA MUDA DELS
CABELLS A LA TEVA MASCOTA
La majoria dels cans, renoven el seu pelatge per
adequar-se i protegir-se
davant les diferents climatologies (fred o calor).
És per això que a la tardor i a la primavera són
les estacions principals
en què notem més els
pèls. No obstant això, hi
ha llars, i pot ser que el
teu sigui un d’ells, en el
qual sembla que els pèls
mai desapareixen. Això
pot ser degut a que la
teva mascota no pateix
grans canvis de temperatura.
Aquí et deixem uns
consells per facilitar el
procés de muda dels cabells del teu gos:

Raspalla al teu gos freqüentment, millor després de passejar, estarà
més tranquil i et serà més
fàcil.
Utilitza el raspall, guant
o carda adequat al seu
tipus de pèl i no raspallis arrencant-li el pèl, no
és l’objectiu, sinó amb

moviment suaus en el
mateix sentit que els cabells, després a contrapèl
i finalment a favor de els
cabells novament.
Alimentació que aporti
proteïna: El pèl està format en un 99% a força
de proteïna, així que amb
una alimentació correcta

(amb àcids grassos Omega) ajudaràs a mantenir
el seu pèl i la seva pell
forts i sans.
Recorda que la muda
dels cabells és un procés
natural que requereix
el seu progrés. Tingues
paciència i gaudeix de la
teva mascota!
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GRAN PREMI MONSTER ENERGY
DE CATALUNYA DE MOTOGP

El Gran Premi Monster
Energy de Catalunya de
MotoGP™ es disputarà
del 25 al 27 de setembre al Circuit de Barcelona-Catalunya.
El traçat català serà
escenari de la vuitena
prova de la temporada de
MotoGP™ i ho farà sense
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la presència de públic.
Aquesta decisió respon a
les mesures de prevenció
establertes per les autoritats per a la contenció
de la COVID-19 i garantir
així la seguretat i la salut
de les persones.
Els Campionats de Catalunya de Motociclisme,

previstos del 25 al 27
de setembre al Circuit
de Barcelona-Catalunya,
queden ajornats i es buscarà una nova data per
a la celebració del certamen.
Els espectadors que
tenen entrades del Gran
Premi Monster Energy de

Catalunya de MotoGP™
tenen diferents opcions,
entre les quals s’ofereix
conservar l’entrada per
gaudir del Gran Premi
al 2021 o el reemborsament. Per a més informació enviar una correu a:
devoluciones@circuitcat.
com
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