
Des del principi dels temps, molt abans que existissin els
medicaments, els nens ja es refredaven i tenien febre, o els
picaven els mosquits, o ploraven quan els creixien les dents o
tenien còlics... Però sempre hi havia una àvia o un avi que
sabia què calia fer. 

Avui, els avis han canviat molt i els pares acostumen a
recórrer a la farmaciola al més petit símptoma, perquè no
saben que hi ha alternatives naturals i efectives per a moltes
de les malalties i molèsties que tindran els seus fills, i que, a
més, són més econòmiques i no tenen efectes secundaris. 

Per sort, en Rami Remeis les ha aplegat en aquest llibre
que tots els pares haurien de tenir a la tauleta de nit.
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ALBERT RAMI

Consells de salut natural i nutrició
per als més petits de la casa.

És naturòpata i herbolari, amb una llarga experiència en el
món de les teràpies naturals i holístiques, i s’ha dedicat a recu-
perar i difondre la memòria sobre l’ús tradicional de les herbes.

Fa més de trenta anys que es dedica a divulgar els seus
consells dietètics i de salut a través de conferències i xerrades.
Ha participat en diversos programes de televisió a La
Manyana TV, Lleida TV, 8tv i TV3, amb intervencions a La
Columna de Júlia Otero, El Club d’Albert Om i, actualment,
l’Espai Terra de Tomàs Molina. També col·labora puntualment
amb diverses ràdios, com ara Com Ràdio, on ha tingut un
espai setmanal, Onda Cero, Ràdio UA1 de Lleida i el Canal
Català de la Manyana TV, de Lleida. 

És autor del llibre Els remeis d’en Rami Remeis (Viena
Edicions), del qual s’han venut més de vuit mil exemplars.
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