PLANO BOA FORMA
O MELHOR PLANO
PARA ESTAR EM FORMA

Viver a vida em pleno

é cada vez mais importante, para mais
pessoas.
É do conhecimento geral que
o bem-estar e a procura de uma vida
saudável são fundamentais para
aproveitarmos todos os momentos,
da melhor forma.

Sentirmo-nos bem, física
e emocionalmente, independentemente
da nossa idade, é um objetivo que
muitos já procuram, através de uma
alimentação equilibrada e de um estilo
de vida mais saudável.

Para ajudar criámos, mais uma vez,
um Plano Boa Forma Celeiro. Um guia de
sugestões e recomendações sobre saúde,
peso, exercício, intolerâncias alimentares
e receitas rápidas e deliciosas, que vão
ajudar no planeamento das suas refeições.
Para que possa, durante todo o ano, viver
em pleno.

Porque na verdade, viver em pleno,

e a unica forma de
estar em boa forma.
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Desintoxicacao
A MELHOR FORMA É

ter o organismo saudavel
Desintoxicar o organismo das toxinas existentes é fundamental para o nosso bem-estar.
Faça uma desintoxicação a cada mudança de estação. O seu corpo vai agradecer-lhe
com saúde e vitalidade.

QUER SEJA POR FENÓMENOS
EXTERNOS OU INTERNOS,
DEVEMOS DESINTOXICAR
O NOSSO ORGANISMO
A CADA MUDANÇA
DE ESTAÇÃO.

Qual e a importancia
da desintoxicacao?
A desintoxicação é um processo que transforma
as toxinas em compostos menos perigosos,
permitindo a sua excreção. Neste processo estão
envolvidos vários órgãos como a vesícula biliar,
os pulmões, a pele, o fígado e os rins, sendo o
fígado e os rins aqueles que apresentam uma ação
mais relevante. O funcionamento adequado destes
órgãos possibilita uma desintoxicação mais eficaz
e permite ao organismo conservar toda a sua
vitalidade.

Sabia que?
Um estudo publicado no periódico World Journal
of Gastroenterology reuniu vários dados
relativamente aos efeitos hepatoprotetores
de alguns frutos (toranja, arando-vermelho e uvas),
de plantas (nopal, camomila, cardo-mariano
e espirulina), de uma resina natural (própolis)
e de um dos mais importantes polissacáridos
(ß – glucanos) presentes na parede celular de
leveduras, algas e cereais, contra diferentes
compostos tóxicos que provocam dano hepático.
Do mesmo modo, a investigação efetuada validou
o uso de fruta e plantas, pela medicina tradicional
popular, para o controlo do dano hepático, dentro
do contexto das doenças crónicas degenerativas.
Concluiu-se, assim, que estes frutos e plantas
podem constituir novas alternativas às opções
terapêuticas convencionais que existem para
o tratamento de doenças hepáticas. No entanto,
são necessários mais estudos sobre esta temática.

Fonte: Madrigal-Santillán E., Madrigal-Bujaidar
E., Álvarez-González I., et al. Review of natural
products with hepatoprotective effects. World J
Gastroenterol. 2014 Oct 28;20(40):14787-804. doi:
10.3748/wjg.v20. i40.14787.

Faca o teste e descubra
se necessita de desintoxicar
o seu organismo:

Atribua os pontos de acordo com a escala
seguinte: 0 = raramente; 1 = por vezes; 2 =
muitas vezes. Em seguida, some os pontos.

Sente cansaço frequentemente
Sente dificuldade em adormecer
Sente dificuldade em concentrar-se
Sente nervosimo / ansiedade
Sente-se com mau aspeto
Tem as unhas fracas e o cabelo baço
Tem mau hálito

Resultados:
De 0 a 4: O seu organismo
não se encontra sobrecarregado de
toxinas, não necessita de se preocupar.

O seu suor tem um cheiro desagradável
Sente inchaço abdominal e/ou tem prisão de ventre

Tem uma digestão difícil
Cansa-se com facilidade
Sofre de pernas pesadas ou retenção de líquidos
Abusa da ingestão de carne vermelha
Sente necessidade de ingerir alimentos
ricos em açúcar ou sal
Fuma
TOTAL

De 5 a 10: É tempo de acordar para
a realidade: modifique os seus hábitos
alimentares e aumente o consumo
de frutos e legumes desintoxicantes.
Reduza os alimentos estimulantes e
beba muita água, tisanas e sopas de
legumes passados.
Mais de 11: As toxinas invadiram o seu
organismo e este não consegue
eliminá-las. Modifique os seus hábitos
alimentares, inicie a prática regular de
exercício físico e ingira muitos líquidos.

Exercicio Fisico
e desintoxicacao?

Alimentacao,
papel determinante!

O exercício físico tem um papel ativo
no processo de desintoxicação. Praticar exercício
físico de uma forma regular beneficia a perda de
gordura corporal, um dos locais onde as toxinas
se acumulam. Por outro lado, a perda
de água derivada do suor permite eliminar
também, através da pele, tóxicos acumulados.

Nota: grávidas, idosos e pessoas que sofram de
alguma doença ou em convalescença, não devem
iniciar um programa de desintoxicação sem supervisão
médica ou de um técnico de saúde.

Uma alimentação rica em alimentos de origem
animal, o consumo frequente de alimentos
processados, ricos em gorduras saturadas, trans
e açúcar, acidificam o organismo. Por outro lado,
a fruta, os vegetais, os alimentos ricos em ácidos
gordos mono e polinsaturados, como o peixe, os
frutos secos e as sementes, devem ser as opções
de eleição.
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Alimentos
OPTAR POR:
> Clorela
> Spirulina
> Sementes de chia, linho, cânhamo e sésamo
> Fontes de proteína vegetal (ex. soja, tofu,
seitan, leguminosas)
> Frutos de casca rij a (ex. nozes, amêndoas,
avelãs)
> Legumes e fruta biológicos

Plano de desintoxicacao
JEJUM
Shot biológico antioxidante

PEQUENO-ALMOÇO
Smoothie de mirtilos e aveia

MEIO DA MANHÃ
1 banana + 1 punhado de frutos secos
com pele ao natural

ALMOÇO
Zoodles de curgete com frutos
vermelhos e vinagrete de amêndoa

Periodo de desintoxicacao

O QUE DEVE REDUZIR OU ELIMINAR
> Álcool
> Tabaco
> Alimentos de origem animal ricos em gorduras
saturadas (ex. carnes, queij os curados)
> Alimentos processados e fast-food
(ex. refeições pré-embaladas, batatas fritas)
> Farinhas e açúcares refinados
> Sal em excesso
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MEIO DA TARDE
1 iogurte de soja + 1 c. de
sopa de linhaça moída + 1 c. de
sobremesa de canela em pó + 1 maçã

JANTAR
Sopa de legumes com curcuma
2-4 tostas integrais com húmus de
grão-de-bico, abacate e espinafres
Notas:
> Antes de se deitar beba uma infusão de carqueja-flor, boldo,
funcho, menta, camomila ou alfazema para facilitar o processo
de digestão.
> Reduza o consumo de sal e prefira ervas aromáticas para
temperar: orégãos, salsa, coentros, manjericão, alecrim, louro,
hortelã, cebolinho, etc.
> Beba cerca de 2L de líquidos/dia.
> Os banhos quentes são úteis ao processo de desintoxicação.
Experimente a sauna ou o banho turco.
> Pratique exercício físico ao ar livre.

Suplementos alimentares
e produtos em destaque
neste plano:
SHOT BIOLÓGICO
Antioxidante
Organic Human
Com sumo de maçã, sumo de gengibre, sumo de lima, sumo
de limão, espirulina, clorela, erva de trigo, couve kale, erva
de cevada e extrato de gengibre. (100ml).

INFUSÃO DETOX

Naturefoods
Infusão de plantas à base de cavalinha, alcachofra, freixo, cidreira,
cerejeira, vara d’ouro, dente-de-leão e barbas de milho. (10 saquetas).

CARDO-MARIANO
Nature’s Answer

Suplemento alimentar com extrato líquido não alcoólico
de sementes de Cardo-Mariano (Silybum marianum). (30ml).

DETOX DEPURATIVO EXPRESS
Romã

DETOMIX BIO

Ortis

Shine

Suplemento alimentar à base de 7 plantas: bétula, tamarindo,
sabugueiro, chá verde, alcachofra, funcho e bardana. (7x15ml).

DETOX FÍGADO

Com cardo-mariano, erva de trigo, matcha e clorela para adicionar
ao seu batido, sumo, iogurte ou cereais. (150g).

Ortis

Suplemento alimentar à base de alcachofra, dente-de-leão
e cardo-mariano. (60 comprimidos).

DETOXINE MAÇÃ SEM IODO
Ortis

Nota: Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma
especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença,

Suplemento alimentar biológico à base de plantas, sabor a maçã,
sem iodo. Adequado a pessoas com hipertiroidismo. (250ml).

consulte o seu médico ou técnico de saúde antes de tomar
qualquer suplemento.
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Zoodles de curgete com frutos
vermelhos e vinagrete de amendoa
(2 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•

2 curgetes bio com casca
400g de tomate cherry
100g de mirtilos frescos
100g de framboesas frescas
4 c. de sopa de manteiga de amêndoa
bio Naturefoods
• Sumo de 1 limão bio
• 1 c. de sopa de azeite virgem extra
• Sal marinho Naturefoods

Smoothie de mirtilos
e aveia

Preparacao

(2 pessoas)

Ingredientes
• 125g de iogurte de soja natural
ou de iogurte natural
• 120ml de bebida de soja
• 60g de aveia em flocos ou
de aveia instantânea
• 60g de mirtilos
• 1 c. de sopa de mel

1
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Preparacao
Coloque todos os ingredientes
na liquidificadora;

2

Misture até obter uma textura suave
e líquida;

3

Sirva fresco.

1

Dos Zoodles:

Espiralize as curgetes e corte os tomates cherry
em pedaços;

2

Junte os mirtilos e as framboesas.

1

Esprema o limão, juntando-lhe o sal marinho,
a manteiga de amêndoa e o azeite;

2
3

Do molho de vinagrete:

Misture até obter uma textura homogénea;
Envolva os zoodles no molho de vinagrete e sirva
de imediato.

1
2
3

4

5
6

Sopa de legumes
com curcuma
(4 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•

1

3 peras
300g de abóbora
1 curgete
1 cenoura
1 cebola

•
•
•
•
•

20g de azeite virgem extra
1 c. de chá de sal
1 c. de chá de pimenta preta
1 c. de chá de curcuma em pó
4 folhas de manjericão

Humus de grao-de-bico,
abacate e espinafres

Preparacao
Lave, descasque e corte os legumes e a fruta
em pedaços;

2

Faça um refogado com o azeite e a cebola.
Adicione a abóbora, a curgete e a cenoura.
Deixe refogar por breves minutos;

3

Tempere com sal e misture;

4

Adicione água a ferver e deixe cozinhar durante
cerca de 20 minutos;

5

Adicione as peras, a curcuma, a pimenta preta
e o manjericão. Cozinhe por mais 10 minutos;

6

Retire do lume e reduza a puré.

(2 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•

1

250g de grão-de-bico
1/2 abacate
100g de espinafres
3 c. de sopa de alternativa vegetal ao quark
1 c. de sopa de azeite

Preparacao
Coloque os espinafres num processador
de alimentos e misture até estarem bem picados;

2

Adicione os restantes ingredientes e misture
até obter uma textura cremosa;

3

Sirva com tostas, pão pitta ou como recheio
de sandes.
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Perda de Peso
A MELHOR FORMA É

adotar um estilo de vida saudavel
A adoção de uma alimentação saudável e a prática regular de exercício físico
são fundamentais para manter um peso saudável

PARA ASSEGURAR UMA PERDA
DE PESO EFICAZ E DURADOURA,
É NECESSÁRIO AJUSTAR O ESTILO
DE VIDA, ADOTANDO UMA DIETA
SAUDÁVEL E A PRÁTICA
DE EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR.

Indice de massa corporal (IMC)
{IMC=Peso(Kg)/Altura 2 (m)}
Pesar uma vez por semana, sempre nas mesmas
condições fisiológicas e na mesma balança.
IMC (Kg/m 2)

CLASSIFICAÇÃO

Pilares para um regime
de emagrecimento

<18,5
18,5 - 24,9
25,0 - 29,9
30,0 - 34,9
35,0 - 39,9
≥40,0

Baixo Peso
Peso Normal
Pré-Obesidade
Obesidade Grau !
Obesidade Grau !!
Obesidade Grau !!!

O excesso de peso advém de um aporte calórico
superior àquele que é gasto ao longo do dia, com
a exceção de alguns casos de distúrbios endócrinos.
Isto significa que a maioria das pessoas come mais
do que necessita. A redução da ingestão de calorias
e a adoção de uma alimentação saudável
é fundamental para a perda de peso.

Gordura corporal

Alimentação

Atividade Física / Exercício Físico
O sedentarismo é outro inimigo para a manutenção
de um peso saudável.
A prática regular de exercício físico permite manter
a massa muscular e contribui para o gasto energético.

Medir mensalmente, sempre nas mesmas condições
fisiológicas e na mesma balança (balança
de bio-impedância).
% Gordura corporal = massa gorda (kg)/peso (kg) x 100
SEXO

IDADE

BAIXA

NORMAL

ALTA

MUITO ALTA

F

20-39
40-59
60-79

<21
<23
<24

21-32.9
23-33.9
24-33.9

33-38.9
34-39.9
36-41.9

>39
>40
>42

M

20-39
40-59
60-79

<8
<11
<13

8-19.9
11-21.9
13-24.9

20-24.9
22-27.9
25-29.9

>25
>28
>30

Dica Celeiro: meça com regularidade o seu IMC
e % gordura corporal nas lojas Celeiro.
Peça ajuda a um técnico.
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Plano alimentar para
perda de peso
PEQUENO-ALMOÇO
Bebida de Aveia-Amêndoa Bio Provamel
Fatias de pão integral com doce
100% Mirtilo Bio Naturefoods*

Sabia que algumas lojas Celeiro têm consultas
de nutrição realizadas por nutricionistas?

Medidas a adotar:

MEIO DA MANHÃ

> Consuma cerca de 5-7 refeições diárias, evitando
saltar refeições;

Infusão Gengibre e Hibisco Bio Yogi Tea
Amêndoas com pele Bio Naturefoods

> Beba 2-3L de líquidos por dia (evite o consumo de
refrigerantes ou bebidas açucaradas, assim como o
excesso de álcool);

ALMOÇO

> Acompanhe as suas refeições com vegetais
e coma 3 peças de fruta por dia;

Sopa de legumes
Caldeirada de tofu com quinoa vermelha
e salada
Peça de fruta

LANCHE DA TARDE
Bowl de Despertar de Buda - Proteína
Matinal

JANTAR
Sopa de legumes
Massa Konjac com Beringela
Peça de fruta

> Opte pelas sopas de legumes no início
da refeição;
> Prefira cereais integrais;
> Utilize o azeite para temperar e cozinhar,
sempre que possível;
> Prefira produtos magros (apresentam um menor
teor de gordura e consequentemente menos
calorias);
> Privilegie os cozidos, grelhados e estufados
em cru;
> Evite produtos industrializados que possuem
um alto teor de açúcares, gorduras e sal;
> Pratique 30 a 40 minutos seguidos de exercício
físico todos os dias (caminhada, bicicleta, corrida,
natação, etc.).

CEIA
Infusão Buenas Noches Bio Yogi Tea
Crackers integrais Bio Naturefoods
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* Sem adição de açúcares
(contém açúcares naturalmente presentes)

Nota: O plano alimentar apresentado constitui um
exemplo genérico. Consulte um nutricionista para obter
um plano individualizado.

As nossas sugestoes:
Na adoção de um plano alimentar
para a perda de peso:

Na prática de exercício físico:

TONALIN CLA
Solgar

HIDROXICITRATO
Solgar
A Garcinia cambogia contribui para o controlo de peso
e a redução do armazenamento de gordura. Suplemento
alimentar (60 cápsulas vegetais).

Solgar® Tonalin® CLA é uma fórmula patenteada derivada
do óleo de açafroa natural que contém os dois isómeros
biologicamente ativos do CLA. Suplemento alimentar
(60 cápsulas moles).

COMPLEXO TERMOGÉNICO
PICOLINATO DE CRÓMIO
Solgar
O crómio contribui para a manutenção de níveis normais
de glicose no sangue. Suplemento alimentar (90 cápsulas
vegetais).

SLANKUFIT
Bional
Combinação inovadora de extrato de konjac (glucomanano)
e de extrato patenteado de açafrão Satiereal®.
O glucomanano, no âmbito de um regime alimentar de baixo
valor energético, contribui para a perda de peso. Suplemento
alimentar (60 cápsulas).

Solgar
Fórmula que combina plantas e nutrientes sinérgicos, entre os
quais café verde Svetol®, extrato de chá verde e extrato de
pimenta preta. Suplemento alimentar (60 cápsulas vegetais).

L-CARNITINA
Solgar
Um nutriente natural que desempenha várias funções no
organismo, nomeadamente no seu metabolismo energético.
Suplemento alimentar (60 comprimidos).

Nota: O modo de toma diária indicado nos rótulos de cada um destes

GARCINIA CAMBOGIA
Health Spark

suplementos alimentares contribui para a quantidade significativa
diária dos nutrientes referidos, em cada caso, para se obterem os
efeitos benéficos. É importante seguir um regime alimentar variado,
equilibrado e um estilo de vida saudável. Se estiver grávida,
a amamentar ou a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se

Com garcinia cambogia, zinco, crómio, chá verde, erva-mate,
guaraná e noz de cola. O zinco contribui para o normal metabolismo dos hidratos de carbono e dos dos ácidos gordos.
O crómio contribui para a manutenção de níveis normais de
glicose no sangue. Suplemento alimentar (60 cápsulas).

sofre de alguma doença, consulte o seu médico ou técnico de saúde
antes de tomar qualquer suplemento.
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Ja ouviu falar em alimentos termogenicos?
Os alimentos termogénicos requerem a mobilização de mais calorias para serem digeridos e processados do que o
valor calórico real dos mesmos, levando à utilização de energia armazenada no organismo.

TOP 5

ALIMENTOS TERMOGÉNICOS

MATCHA
A Matcha é um chá verde apresentado na forma de pó,
proveniente da planta do chá Camellia sinensis. Contém
fitoquímicos importantes, nomeadamente as catequinas
que estimulam a termogénese e a oxidação de gordura
e a cafeína, que é reconhecida pelas suas propriedades
termogénicas.

CAFEÍNA
A cafeína de origem natural (por exemplo: café, guaraná,
chá verde e erva-mate) apresenta um efeito termogénico
no organismo, uma vez que aumenta a frequência cardíaca
e consequentemente a taxa metabólica do organismo.

MALAGUETAS
Estudos demonstraram um maior aumento do gasto
energético imediatamente após uma refeição com
malagueta, bem como uma redução de apetite.

CANELA
Investigadores descobriram que o cinamaldeído, um óleo
essencial da canela, apresenta um efeito termogénico. Além
disso, a canela é uma especiaria que ajuda a regular os níveis
de açúcar no sangue.

MATCHA EM PÓ BIO
Vida Celeiro
Contém 3,2g de cafeína por 100g. Isento de glúten.
Alto teor em fibra, vitamina C e magnésio. (50 gramas).

PIMENTA-CAIENA MOÍDA BIO
Sonnentor
Ótimo para condimentar as suas receitas favoritas.
Embalagem e saquetas produzidas com matérias-primas
renováveis. (40 gramas).

CANELA MOÍDA (ZEYLAN ICUM)
Sonnentor

Canela moída biológica - Cinnamomum zeylanicum.
(40 gramas).

ÁGUA GELADA
A ingestão de água gelada apresenta um efeito
termogénico, uma vez que o corpo necessita de gastar mais
energia para manter a temperatura corporal constante.
No entanto, a ingestão de água gelada não deve ocorrer
durante as refeições, pois pode comprometer a digestão.

CAFÉ BIO 100% ARÁBICA
Destination
Café solúvel com aroma forte. (100 gramas).
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Caldeirada de tofu
(4 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

500g de tofu
350g de cebola
250g de tomate
12 c. de sopa de azeite virgem extra
100g de pimento vermelho
100g de pimento verde
2 dentes de alho
1 c. de chá de noz-moscada moída
2 folhas de louro
sal com baixo teor de sódio q.b.

(2 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparacao
Refogue a cebola e o alho previamente picados
no azeite;

2

Adicione os pimentos e os tomates picados e deixe
refogar até ficarem macios;

3

Junte o tofu cortado aos quadrados;

4

Massa Konjac com Beringela

Tempere com noz-moscada, louro e sal. Deixe cozinhar
durante aproximadamente 10 minutos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 beringela média cortada às rodelas
250g de Slendier Massa Spaghetti Konjac Bio
3 tomates médios em pedaços
1/2 chávena de folhas de manjericão fresco
1 cebola picada finamente
1 c. de sopa de azeite virgem extra
2 dentes de alho esmagados
1 c. de chá de malagueta seca esmagada
1 c. de chá de cominhos em pó
folhas de manjericão fresco q.b.
sal e pimenta q.b.

Preparacao

Prepare a massa esparguete de Konjac de acordo com
as instruções no verso da embalagem e reserve;
Aqueça metade da colher de sopa de azeite numa frigideira
antiaderente grande. Adicione a beringela e deixe cozinhar
durante 4 a 5 minutos ou até ficar macia e dourada;
Retire do lume e transfira a beringela para uma taça grande;
Coloque o azeite restante na frigideira;
Adicione o alho e a cebola e deixe cozinhar durante 3 a 4
minutos;
Misture as especiarias, o tomate fresco e deixe cozinhar em
lume brando durante aproximadamente 10 minutos;
Adicione a beringela cozinhada e a massa esparguete de Konjac;
Adicione as folhas de manjericão fresco e mexa ligeiramente;
Se desejar, tempere com sal e pimenta.

17

Gordura Localizada
A MELHOR FORMA É

prevenir

Seguir uma alimentação saudável e praticar exercício físico todos os dias é o melhor remédio
para prevenir a tão pouco desejada gordura localizada.

Funcoes do tecido adiposo:

Considera-se, cada vez mais, que o tecido adiposo

• Reserva de gordura corporal, fonte
de energia potencial do organismo;

indiretamente, com os processos que contribuem para

cumpre uma função dinâmica importante, segregando
citocinas (adipocinas). Estas relacionam-se, direta ou
a aterosclerose, hipertensão arterial, resistência à

• Atua na regulação da temperatura corporal;

insulina, diabetes tipo 2 e dislipidemias.

• Defende os órgãos internos de eventuais
choques mecânicos.

A forma da distribuição da gordura corporal é
importante. A concentração desproporcional de
gordura no tronco {relação cintura (cm)/quadril (cm)
> 0,8} associa-se a distúrbios cardiovasculares,
hipertensão e diabetes com mais frequência do
que a gordura localizada noutra parte do corpo.
A medida da cintura em pacientes com IMC < 35
ajuda a determinar se têm obesidade localizada
no tronco e tem valor preditivo de risco* para o
desenvolvimento de diabetes, hipertensão,
dislipidemia e distúrbios cardiovasculares.

Localizacao dos diferentes
depositos de gordura corporal:
>
>
>
>

VISCERAL
SUBCUTÂNEO ABDOMINAL
SUBCUTÂNEO GLÚTEO-FEMORAL
INTRAMUSCULAR

Aumento do risco*:
HOMENS: quando a circunferência da cintura
é superior a 102cm.
MULHERES: quando a circunferência da cintura
é superior a 88cm.
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QUANDO JÁ INSTALADA,
A OBESIDADE PODE
CLASSIFICAR-SE EM DOIS TIPOS,
CONSOANTE A ZONA
DO CORPO ONDE A GORDURA
SE ACUMULA DE FORMA
MAIS PRONUNCIADA:

Obesidade ginoide:
Ocorre predominantemente no sexo feminino.
É também chamada de obesidade baixa, periférica
ou glúteo-femoral. Este tipo de obesidade
associa-se à figura de uma pera e a um menor
risco de complicações metabólicas.

Dica: Para tonificar e aumentar a massa muscular, realize
exercícios localizados, que obriguem à mobilização da
gordura da zona glúteo-femoral. Visite mais vezes a sala de
musculação ou, se preferir, as aulas de grupo. Procure aulas
que trabalhem os grupos musculares de forma isolada.
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Obesidade androide:
É predominante no sexo masculino. Esta variação
também é conhecida como obesidade alta,
central ou do tronco. A obesidade androide
associa-se à figura de uma maçã e a um risco
superior de complicações metabólicas.

Dica: Opte por realizar exercícios aeróbicos, como correr,
nadar, pedalar, dançar ou até mesmo andar. Este tipo de
exercícios estimula o funcionamento cardíaco.

Delicia de banana e nozes
(2 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•

1
2
3
4

5

500g de Yofu Fresco Bio Natural Provamel
1 banana cortada em pedaços
100g de flocos de aveia
50g de mistura de frutos secos de casca rij a (nozes, etc)
1 colher de sopa de canela

Salada de cuscuz
(2 pessoas)

Preparacao

Ingredientes

Misture a aveia, a alternativa vegetal ao iogurte
à base de soja sem açúcar e a canela;

•
•
•
•
•
•
•
•

Em dois recipientes, comece por colocar uma camada
da mistura de aveia;
De seguida, adicione uma camada de banana e nozes;
Volte a repetir as camadas, pela ordem descrita;
Reserve no frigorífico por uma noite.

Dica: Pode adicionar uma colher de sopa de manteiga de amendoim
para obter um pequeno-almoço mais proteico e saboroso.

1

1 beringela
1 curgete
200g de cuscuz integral bio
100g de cogumelos Portobello
azeite virgem extra q.b.
folhas de orégãos q.b.
sal q.b.
vinagre balsâmico q.b.

Preparacao

Coloque o cuscuz numa tigela com um fio de azeite e uma
pitada de sal fino;

2

Cubra com água fervida e espere 3 minutos para soltar tudo
com um garfo;

3

Corte a beringela e a curgete aos quadrados pequenos
e tempere com um fio de azeite, sal e pimenta moída na hora;

4
5

Asse os legumes no forno durante ± 15 minutos;
Fatie os cogumelos e salteie-os numa frigideira com azeite
e tempere com sal;

6

Envolva os cuscuz, os legumes e os cogumelos e adicione
folhas de orégãos;

7

Tempere com azeite e vinagre balsâmico.

Dica: Pode adicionar outros legumes à mistura, tais como cebola, tomate
e alho-francês. Pode levar esta salada para qualquer lugar, pois pode
comer-se quente ou fria.
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Celulite

A MELHOR FORMA É

combater

A solução para a celulite é evitar alguns hábitos que potenciam o seu aparecimento.

Os adipócitos são células do tecido adiposo que
possuem uma grande capacidade de armazenamento,
podendo aumentar de peso e de volume até cerca
de 60 vezes. Estas células situam-se na zona mais
profunda da pele (a hipoderme), mas a acumulação
de gordura forma nódulos cada vez maiores, que
acabam por provocar alteração do tecido
adjacente (derme - camada da pele intermédia),
com destruição do colagénio (componente proteico
da pele, que lhe confere flexibilidade e resistência).
Por último, os efeitos atingem a epiderme (camada
superficial da pele), com o surgimento do aspeto
característico, conhecido como “casca de laranja”.

Quais os fatores
responsaveis pelo
aparecimento da celulite?
A celulite é popularmente associada
ao excesso de peso. Apesar de ser um fator
importante para o desenvolvimento deste
problema, não é a única causa.
O aparecimento da celulite, muitas vezes
determinado por fatores hereditários, tem
uma base hormonal e é agravado pela
má circulação e por uma insuficiente
drenagem linfática.
Apesar de não ser um problema exclusivo
do sexo feminino, devido a diferenças
estruturais na pele e nos adipócitos
de mulheres e homens, as mulheres têm nove
vezes mais probabilidade de sofrer de celulite.
Também o estilo de vida atual, caracterizado
por maus hábitos alimentares, oscilações
bruscas de peso, abuso de substâncias nocivas
(por exemplo: álcool, tabaco), sedentarismo,
uso de vestuário justo, stresse, entre outros
fatores, pode acentuar drasticamente este
problema.
23

Plano Celulite
PEQUENO-ALMOÇO
Batido verde com erva trigo
Panquecas Naturais Bio da Pancakes.diet* com
Yofu Fresco de Mirtilo Bio Provamel

MEIO DA MANHÃ
Infusão de Gotu Kola + Casca de laranja
Naturefoods
Tostas crocantes de arando e coco
Naturefoods

ALMOÇO

Medidas a adotar:
• Siga uma dieta saudável, equilibrada e variada,
privilegiando o consumo de fruta e vegetais;
• Mantenha um peso saudável;
• Hidrate o seu corpo! Beba água, infusões
de ervas e chás em abundância (sem adição
de açúcar);

Sopa de legumes
Salada de cuscuz
Peça de fruta

• Evite o consumo excessivo de sal e açúcar
refinado;

LANCHE DA TARDE

• Não use vestuário apertado, que dificulte
a circulação sanguínea;

Papas de aveia com fruta

JANTAR
Sopa de legumes
Hambúrguer vegan Bio Natursoy
no forno, arroz integral e legumes
cozidos a vapor
Peça de fruta

• Pratique regularmente exercício físico,
pois promove um peso saudável e melhora
o bem-estar geral;
• Aplique regularmente um creme anticelulite;
• Não negligencie o descanso.

CEIA
Infusão de Centelha Asiática
Vida Celeiro
Tostas Melba Bio Van Der Meulen
* Confecione as suas panquecas com o Preparado Em Pó Para
Panquecas Natural Bio da Pancakes.diet. Basta seguir as instruções
do fabricante que se encontram no rótulo.
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Nota: o plano alimentar apresentado constitui
um exemplo genérico. Consulte um nutricionista
para obter um plano individualizado.

As nossas sugestoes:
SUPLEMENTOS ALIMENTARES
GOTU KOLA
Solgar
A Gotu Kola (Centella asiatica) ajuda a manter a circulação
venosa e em caso de pernas cansadas. Suplemento alimentar
(100 cápsulas).

INFUSÕES

CENTELHA ASIÁTICA
Vida Celeiro
A Centella asiatica (Gotu Kola) suporta a circulação
periférica. (50 gramas).

BROMELAÍNA

CHÁ GOTU KOLA+
CASCA DE LARANJA

Solgar

Naturefoods

Fornece 500mg de bromelaína extraída do ananás fresco,
por comprimido. Suplemento alimentar (30 comprimidos).

SPIRULINA
Solgar
Fornece 750mg da alga unicelular espirulina, por comprimido.
Suplemento alimentar (100 comprimidos).

A Centella asiatica ajuda a manter a circulação.
A gilbardeira ajuda a reduzir o inchaço, revitaliza, refresca
e alivia as pernas cansadas. (10 saquetas).

Nota: O modo de toma diária indicado nos rótulos de cada um destes
suplementos alimentares contribui para a quantidade significativa diária dos
nutrientes referidos, em cada caso, para se obterem os efeitos benéficos.
É importante seguir um regime alimentar variado, equilibrado e um estilo
de vida saudável. Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma
especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu
médico ou técnico de saúde antes de tomar qualquer suplemento.

COSMÉTICA
CREME ANTICELULITE
GELEIA REAL BIO
Dr. Organic

Desintoxicante, hidratante, reafirmante e protetor. A geleia
real pura biológica é rica em aminoácidos, vitaminas
e minerais, tendo propriedades regeneradoras. Em combinação
com ingredientes bioativos, naturais e biológicos, este creme
de massagem anticelulite e antioxidante, usado regularmente,
ajuda a melhorar o aspeto da pele. (200ml).
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As suas pernas tambem precisam
de se sentir bonitas. Hidrate-as.
SÉRUM PARA ATENUAR
MARCAS VITAMINA E BIO

Dica: Para uma hidratação extra adicione
um óleo ao seu creme corporal.
Veja as nossas sugestões:

Dr. Organic
Sérum hidratante e regenerador nutritivo, que ajuda a obter
os níveis normais de hidratação, dando às cicatrizes e estrias
um aspeto suave. (50ml).

ÓLEO DE AMÊNDOAS
DOCES BIO
Haut Ségala

ÓLEO MULTI-USOS
MANTEIGA DE CACAU BIO

Confere suavidade e conforto à pele. (50ml).

Dr. Organic
Este óleo contém uma mistura de manteiga de cacau e óleo
de coco, que suaviza a pele seca deixando-a profundamente
hidratada, aveludada e com elasticidade. (150ml).

ÓLEO DE ARGÃO BIO
Haut Ségala

Suavizante, nutre a pele seca e atenua as imperfeições. (50ml).

MANTEIGA DE KARITÉ BIO
Cattier
Favorece a renovação celular e nutre intensamente
a epiderme. (150ml).

ÓLEO DE ROSA
MOSQUETA BIO
Cattier
Óleo de rosa mosqueta tradicionalmente usado sobre as
rugas, em zonas hiperpigmentadas da pele e para prevenir o
aparecimento das estrias. (50ml).
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Batido verde com erva trigo
(4 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•

1
2

1 manga pequena
3 bananas
2 curgetes
2 chávenas de água
1 c. de chá de erva de trigo bio ISWARI

Papas de aveia

Preparacao

(2 pessoas)

Coloque todos os ingredientes numa liquidificadora e
triture muito bem, até obter uma mistura homogénea;

Ingredientes

Sirva e decore a gosto.

•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6

400ml de bebida de aveia bio Provamel
75g de flocos de aveia
50g de nozes
1/2 colher de chá de baunilha em pó
1 pitada de sal
fruta a gosto

Preparacao
Pique as nozes grosseiramente;
Toste a aveia numa frigideira, em lume médio durante
cerca de dois minutos, mexendo sempre;
Misture a aveia previamente tostada, a bebida de aveia,
a baunilha em pó e metade das nozes;
Deixe ferver, mexendo sempre, durante cinco minutos;
Por fim, adicione a pitada de sal e misture;
Antes de servir, adicione fruta a gosto e decore com as
restantes nozes.
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Retencao de liquidos e insuficiencia venosa
A MELHOR FORMA É

andar sempre um passo a frente
A retenção de líquidos pode provocar muito desconforto. Ponha o problema a andar
e evite as pernas cansadas e pesadas.

Saiba o que fazer para
o alivio da sensacao
das pernas pesadas
e cansadas.
A retenção de líquidos pode ocorrer por
extravasamento de líquidos para fora dos vasos,
provocando um aumento de volume e inchaço,
ou edema. Uma das causas mais frequentes
é a existência de insuficiência venosa que, por
incompetência das válvulas venosas, conduz
à acumulação de líquidos nos membros inferiores.
O sintoma de pernas cansadas ou pesadas também
se encontra frequentemente presente na altura
final do dia, ou após passar muitas horas na posição
sentada ou de pé.

As nossas sugestoes:
GAMA TONIVEN, ORTIS

TONIVEN EXPRESS 7 ampolas
Suplemento alimentar (105ml)
Ortis
TONIVEN
Suplemento alimentar (60 comp.)
Ortis

TONIVEN GEL (100ml)
Ortis

Com castanha-da-Índia (Aesculus hippocastanum) e videira vermelha
(Vitis vinífera), que contribuem para a manutenção de uma circulação
venosa saudável nas pernas.

GAMA V-NAL, BIONAL
DICAS ÚTEIS:
• Beba 1,5 a 2L de água por dia. Se preferir, opte
pelos chás ou infusões não açucaradas;
• Reduza o consumo de sal e de alimentos ricos em
sal como, por exemplo: produtos de charcutaria,
queij o, refeições pré-cozinhadas e fast food;
• Substitua o sal por ervas aromáticas como
a salsa, a hortelã, os orégãos, a segurelha, etc.;

V-NAL
Suplemento alimentar (40 cápsulas)
Bional
V-NAL CREME (75ml)
Bional
Com extratos de castanha-da-Índia (Aesculus hippocastanum) e de
gilbardeira (Ruscus aculeatus), entre outros. A gilbardeira contribui
para apoiar a circulação venosa e para o alívio da sensação de pernas
pesadas e cansadas.

Nota: Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu
médico ou técnico de saúde antes de tomar qualquer suplemento.
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Exercicio Fisico
A MELHOR FORMA É

exercitar-se

Manter uma atividade desportiva é fundamental para o nosso bem-estar físico e mental.
Escolha um desporto de que goste e não vai querer parar.

ESCOLHA UMA ATIVIDADE
E FAÇA EXERCÍCIO FÍSICO
DE FORMA REGULAR !
No dia-a-dia, preencher o tempo livre com a prática
desportiva fortalece o corpo e a mente. As regras
inerentes a cada uma das atividades desportivas que
existem estimulam-nos a superar limites, do corpo
e da mente, ao mesmo tempo que nos distraem dos
problemas relacionados com outras esferas da vida.
Concorda que o desporto pode ser o botão para se
desligar do stresse? Por outro lado, é importante
que cultive o equilíbrio, para que o desporto
possa perdurar como algo de bom, ajudando-o
a conhecer-se, respeitar-se e acarinhar-se, cada
vez mais.

Esquema de alimentacao
para o treino:
procure os melhores aliados!
ANTES DO EXERCÍCIO:

faça uma refeição ligeira, mas energética.
Vai sentir-me mesmo bem!

PRIMAVERA:
1 Bola energética crua
de coco e limão BOUNCE
+ 1 Água de coco MySmoothie

VERÃO:

Sugestoes:
PRIMAVERA:
Caminhada, ténis, corrida a corta-mato, natação,
ciclismo.
VERÃO:
Capoeira, lançamento de disco, mergulho, futebol
de praia, surf.
OUTONO:
Equitação, corrida com barreiras, vela, skate, squash.
INVERNO:
Marcha, pólo aquático, hóquei em patins, futsal.

1 Barra de muesli biológica
Naturefoods
+ 1 Bebida de soja biológica
com chocolate Provamel

OUTONO:
3 c. de sopa de Flocos de aveia
tufados com mel biológicos
Naturefoods + 1 Bebida
de amêndoa biológica Provamel

INVERNO:
1 Barra raw mirtilo
biológica Quin Bite
+ 1 Iogurte Grego
natural FAGE
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HIDRATAÇÃO
A necessidade de fluidos varia consoante as
características individuais do praticante e deve
ser adequada à intensidade da atividade e às
características do ambiente.

DURANTE O EXERCÍCIO,
quando a sua duração
for superior a 1 hora:
Forneça ao organismo hidratos de carbono (entre 30g
a 60g de hidratos de carbono por cada hora), pois este
nutriente representa o substrato energético essencial
para a manutenção da performance e energia na prática
de exercício físico, sem comprometer a massa muscular.

BEBIDA ISODRINK
laranja (420g)
Multipower

Uma hidratação adequada irá aumentar a capacidade
física, atrasar a fadiga e prevenir as lesões
musculares.
As recomendações atuais da American College
of Sports Medicine são para ingerir cerca de 200
a 300ml de fluidos, a cada 15-20 minutos
de exercício físico.
ÁGUAS DE COCO
BIO
Dr. António
Martins

A marca Dr. António Martins disponibiliza água de coco
verde, o que resulta numa bebida saborosa, refrescante e
hidratante. Também disponível nos sabores ananás-acerola
e banana. (500ml).
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Preparado em pó para bebida à base de hidratos de carbono
(maltodextrina, dextrose e frutose), enriquecida com vitaminas.
Fornece 31g de hidratos de carbono por porção (35g em pó com
500ml de água). Para beber antes ou durante o exercício físico.

APÓS O EXERCÍCIO

RECUPERAÇÃO

De um modo geral, as proteínas são recomendadas
após o exercício físico, sobretudo para o objetivo
de manutenção/crescimento da massa muscular,
visto a ingestão de proteína e aminoácidos logo
após o exercício ter demonstrado estimular um
aumento da síntese de proteína muscular.

O magnésio contribui para o normal funcionamento
muscular.

PURE WHEY PROTEIN
morango (900g)
Multipower

AMPOLAS DE MAGNÉSIO
(250ml)
Suplemento alimentar
Multipower
Cada ampola fornece 250mg
de citrato de magnésio.

WHEY ISOLATE
chocolate (725g)
Multipower
Fórmulas à base de proteína de soro de leite. Com alto teor de
proteína, que contribui para a manutenção e crescimento da massa
muscular.

Poderá também optar por realizar uma pequena refeição ou snack
com proteínas e hidratos de carbono, uma bebida pronta a beber
ou uma barra:

BATIDO PROTEICO
morango (330ml)

SPRAY MINERAL PURO
Magnésio original (100ml)
Better You

SPRAY MINERAL RECOVERY
Magnésio com óleos
essenciais (100ml)
Better You

Multipower
SPRAY MINERAL JOINT
BARRA PROTEICA 40%
chocolate de leite e amêndoas (35g)

Multipower

Magnésio enriquecido com
glucosamina, menta e óleo de
gualtéria (100ml)

Better You

Fonte de fibra e alto teor em proteínas. Com baixo teor de açúcares.
Nota: O modo de toma diária indicado nos rótulos de cada um destes géneros alimentícios contribui para a quantidade significativa diária dos nutrientes
referidos, em cada caso, para se obterem os efeitos benéficos. É importante seguir um regime alimentar variado, equilibrado e um estilo de vida saudável.
Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu médico ou técnico de saúde
antes de tomar/aplicar qualquer um destes produtos.
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Plano Alimentar
PEQUENO-ALMOÇO
1 c. de sopa de Flocos de aveia integral
instantâneos Bio Vida Celeiro + 250ml de
bebida de Soja S/ Açúcar Natural Biológica
Provamel
1 maçã
2 fatias de Pão Rústico Fatiado sem glúten
Schär barradas com Manteiga de Amendoim
Biológica Naturefoods

MEIO DA MANHÃ
1 iogurte de coco bio Harvest Moon + 1 mão
cheia de frutos secos

As nossas sugestoes:

Suplementos Alimentares neste plano:

BCAA 2:1:1
Suplemento alimentar (400g)
Multipower
Aminoácidos de cadeia ramificada em pó, sabor a cereja, úteis
em caso de exercícios de força ou treinos de longa duração.
Adicionar 10g (aproximadamente 2 colheres medidoras)
a 200ml de água, mexendo bem. Tomar 1 porção por dia,
de preferência antes ou após o exercício físico.

ALMOÇO
1 omeleta de claras com cogumelos e salsa +
salada de tomate cherry biológico
com orégãos, temperada com azeite
1 maçã assada

LANCHE DA TARDE
1 sumo Beetroot Mix Vida Celeiro + 1
Barra proteica raw Maxsport (amendoim
ou banana)

VM 2000
Suplemento alimentar
(60 e 90 comprimidos)
SOLGAR
Fornece uma fórmula que combina aminoácidos, vitaminas
e minerais. Com uma base de nutrientes, plantas e proteína
de soja isolada. Tomar 1 comprimido, duas vezes ao dia, após
as refeições principais.

JANTAR
Quinoa com amêndoa e salmão braseado
OU (opção vegan) Quinoa com amêndoa
e tofu braseado
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Nota: Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar
alguma especialidade farmacêutica ou se sofre
de alguma doença, consulte o seu médico ou técnico
de saúde antes de tomar qualquer suplemento.

Omeleta de claras
com cogumelos e salsa
(2 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1

Quinoa com amendoa
e salmao braseado (2 pessoas)

6 claras de ovo ou 200ml de clara de ovo líquida
1 cebola pequena
8 cogumelos brancos pequenos
40g de salsa picada
2 c. de sobremesa de óleo de coco neutro
2 dentes de alho
sal e pimenta q.b.

Ingredientes

• 2 lombinhos de salmão
(com 100g cada um)
• 350ml de água
• 100g de quinoa
• 40g de amêndoa
pelada

Preparacao
Aqueça uma frigideira antiaderente e verta as claras
batidas temperadas com sal e pimenta. Tape e vá
“descolando” os rebordos com uma espátula;

2

Noutra frigideira, leve a derreter o óleo de coco
e aloure os alhos e a cebola previamente picados;

3

Salteie os cogumelos no refogado e, quando
estiverem prontos, acrescente a salsa picada;

4

Quando a omeleta estiver quase pronta, recheie com
o preparado de cogumelos e feche. Sirva de seguida.

1
2

3
4

•
•
•
•
•

20g de rebentos de brócolos
meia lima
azeite q.b.
alecrim q.b.
flor de sal q.b.

Preparacao
Tempere os lombos de salmão com o sumo de lima, flor de sal e alecrim
a gosto. Deixe marinar durante 15 minutos;
Lave a quinoa, deixando-a coberta com água morna durante 1 minuto,
colocando-a logo de seguida num passador debaixo de água a correr, de
forma a remover a camada que lhe dá o sabor amargo. Leve-a a cozer
em água com sal a ferver. Mexa e, quando levantar fervura, reduza o
lume para brando e deixe cozinhar cerca de 10 minutos. Retire do lume,
escorra se necessário, e separe com um garfo;
Corte a amêndoa em palitos e torre-a na frigideira antiaderente sem
qualquer gordura;
Na frigideira já quente, sem qualquer gordura, grelhe os lombos
de salmão em lume médio durante 8 minutos aproximadamente
(consoante a altura dos lombinhos), virando a meio;

5

Junte a amêndoa torrada à quinoa e sirva com os lombos de salmão,
acompanhados com rebentos de brócolos;

6

Tempere tudo com um fio de azeite, flor de sal, sumo e raspa de lima
a gosto.

Nota:
Para elaborar a opção vegan desta receita, bastará substituir
o salmão por tofu, mas deve deixá-lo a marinar durante
mais tempo (45 minutos).
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Alimentacao Saudavel
A MELHOR FORMA É

saber o que come

A Dieta Mediterrânica é hoje considerada um dos padrões alimentares mais saudáveis do mundo.

A DIETA MEDITERRÂNICA,
RECONHECIDA PELA UNESCO
COMO PATRIMÓNIO CULTURAL
IMATERIAL DA HUMANIDADE,
NÃO É APENAS UMA DIETA, MAS
SIM UM ESTILO DE VIDA.
A Dieta Mediterrânica foi considerada a melhor dieta
do mundo em 2019, pela U.S. News & World Report
- empresa de comunicação que avaliou e classificou 41
planos alimentares.

Dieta Mediterranica
• Consumo abundante de alimentos de origem vegetal
(fruta, legumes, cereais integrais, leguminosas, frutos
secos e oleaginosas);
• Consumo de produtos frescos, minimamente
processados, da época e locais;
• Azeite como principal fonte de gordura,
em alternativa à manteiga e a outras gorduras;
• Consumo moderado de lacticínios, com preferência
pelos produtos lácteos com baixo teor de gordura;
• Consumo frequente de pescado e baixo, ou pouco
frequente, de carnes vermelhas;
• Confeções culinárias simples. A cozinha mediterrânica
é uma cozinha simples que tem na sua base as sopas,
os cozidos, os ensopados e as caldeiradas;
• Utilização de alimentos como o tomate, a cebola,
o alho e as ervas aromáticas para cozinhar e temperar,
em detrimento do sal;
• Refeições em ambiente calmo e tranquilo e atividade
física diária regular.

O estudo do impacto da Dieta Mediterrânica na saúde
teve a sua origem no trabalho desenvolvido por Ancel
Keys, iniciado em 1952. A partir dos estudos realizados
aos povos da zona do Mediterrânico constatou-se uma
redução na incidência de doenças cardiovasculares e
coronárias e uma maior longevidade dessas populações.
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Um dia alimentar com sabores mediterranicos
Pequeno-almoco
Bowl de Alfarroba

ALTERNATIVA VEGETAL
AO IOGURTE (500g)
Provamel

mais receitas em: https://www.iswari.com/pt/receitas

Ingredientes

DESPERTAR DE BUDA (360g)

• 3 c. de sopa de Despertar de Buda
Proteína Matinal ISWARI
• 3 c. de sopa de iogurte de soja natural
• 3 c. de sopa de puré de maçã
• canela em pó q.b.
• banana ou frutos vermelhos biológicos q.b.

1
2
3

Preparacao
Adicione as 3 colheres de sopa de Despertar de Buda
Proteína Matinal ISWARI, a canela em pó, as 3 colheres
de sopa de puré de maçã e as 3 colheres de sopa
de iogurte de soja natural numa taça;

Fonte: https://www.iswari.com/pt/loja/despertar-de-buda-proteina-matinal

Frutos vermelhos
(framboesas ou morangos)
biológicos*
* A fruta e os legumes frescos biológicos que encontra nas lojas
Celeiro são criteriosamente selecionados e, sempre que possível,
é dada a preferência a fornecedores nacionais.

Misture todos os ingredientes;
Decore a gosto.

Meio da Manha
Nozes ou outros frutos
secos oleaginosos.
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ISWARI

NOZES DESCASCADAS
BIOLÓGICAS (250g)
Naturefoods

Ovos escalfados
em molho de tomate

Almoco

(2 pessoas)

5 ovos inteiros
OVOS BIOLÓGICOS (6 unidades)
3 tomates médios
1 cebola pequena aos pedaços
Vida Celeiro
30ml (2 c. de sopa) de azeite virgem extra
1 dente de alho picado
orégãos q.b.
sal q.b.
pimenta q.b.

Preparacao

1 Aqueça o azeite numa frigideira larga e acrescente a cebola e o alho;
2 Deixe cozinhar uns minutos até a cebola amolecer;
3 Coloque os tomates em pedaços e deixe uns 10 minutos a cozinhar;
4 Tempere a gosto;
5 Abra os ovos e verta-os sobre a mistura. Deixe cozinhar.
Decore com orégãos.

Sopa de alho-frances
(4 pessoas)

Ingredientes
•
•
•
•

750ml de água
500g de alho-francês
2 cebolas médias
2 colheres de sopa
de azeite virgem extra
• 1 dente de alho
• 1 c. de chá de sal marinho

Meio da Tarde

(30 bolinhas)

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolinhas cruas
com tamaras

Ingredientes
• 80g de aveia fina
TÂMARAS SEM CAROÇO BIO (250g)
Naturefoods
• 80g de tâmaras sem caroço
Naturefoods
Naturefoods
• 50ml de sumo de laranja natural
• 30g de sementes de abóbora
• cacau em pó Destination q.b.
• coco ralado bio Naturefoods q.b.

Preparacao

1 Demolhe as tâmaras em sumo de laranja natural;
2 Coloque todos os ingredientes numa liquidificadora;
3 Molde o preparado em bolinhas;
4 Envolva as bolinhas em cacau em pó, ou em coco ralado.
Sugestão: acompanhe com uma infusão de plantas biológica.

Jantar
Alho francês
biológico

Preparacao

1 Descasque o alho e as cebolas;
2 Lave e arranje o alho-francês. Corte-o aos pedaços;
3 Coloque água a ferver e adicione os ingredientes;
4 Tempere com sal e deixe cozer em lume médio, por 15 minutos;
5 Retire do lume e adicione o azeite;
6 Com o auxílio da varinha mágica, passe a creme.

Batido de amendoa

(1 pessoa)

Ingredientes
•
•
•
•
•

Ceia

250ml bebida de amêndoa adoçada;
1/2 vagem de baunilha;
1 colher de sopa de manteiga de amêndoa;
1 colher de sopa de Cacau Cru ISWARI;
1 colher de chá xarope de tâmaras.

Preparacao

1 Leve todos os ingredientes ao lume,

mexendo sempre, sem deixar ferver,
até engrossar;

2 Servir e beber quente.

BEBIDA DE AMÊNDOA
ADOÇADA BIO (1l)

Provamel
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Intolerancias Alimentares
A MELHOR FORMA É

optar por substitutos
Evitar os alimentos que provocam reações adversas no organismo é fundamental para evitar alguns
problemas de saúde. Sempre que possível opte por substitutos igualmente saborosos.

AS INTOLERÂNCIAS
ALIMENTARES CONSISTEM
NUMA REAÇÃO ADVERSA
DO ORGANISMO A ALIMENTOS
E SÃO CAUSADAS POR
MECANISMOS NÃO
IMUNOLÓGICOS.
As intolerâncias alimentares mais comuns são
à lactose e ao glúten e provocam, essencialmente,
distúrbios gastrointestinais. O tratamento passa
por evitar o alimento em causa.

A etiologia da intolerancia
alimentar, podera estar
relacionada com:
> Deficiência ou diminuição da atividade
enzimática, que impede uma metabolização
eficaz. Por exemplo: deficiência de sacarase,
isomaltase ou lactase.
> Doenças, que afetem sobretudo o intestino.
Por exemplo: doença de Crohn, doença Celíaca.
> Utilização excessiva e recorrente
de medicamentos;
> Infeções virais;

Principais intolerancias
alimentares:
LACTOSE:
açúcar naturalmente presente no leite.

GLÚTEN:
proteína presente no trigo, centeio, cevada,
espelta, kamut e aveia.

> Genética.
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As nossas sugestoes:

SEM LACTOSE

BEBIDA COCO E AMÊNDOA
Provamel
Bebida biológica de Coco-Amêndoa sem glúten. Vegan. (1L).

Alimentação

ALTERNATIVA VEGETAL
ao queij o
PRODUTO VEGETAL FERMENTADO
coco maracujá manga

Naturefoods
Preparado vegetal à base de proteína de ervilha, alternativa ao queij o
tipo Cheddar biológico. Alto teor em cálcio. Vegan. (160g).

Harvest Moon

QUEIJO MOZZARELLA
sem lactose

Preparado vegetal fermentado com manga e maracujá biológico,
obtido a partir de leite de coco fresco. Vegan. (125g).

Züger

YOFU fresco
à base de soja e mirtilo

Queij o mozzarella, de leite pasteurizado, sem lactose, de agricultura
biológica. (100g).

Provamel
COOKIE DUPLO CHOCOLATE
Mistura fermentada de grãos de soja biológicos. Naturalmente
sem lactose e sem glúten. Vegan. (500g).

Quin Bite
Bolacha de aveia sem glúten duplo chocolate biológica. Vegan. (50g).

QUARK SOJA BIO
Provamel

PREPARADO VEGETAL PARA BARRAR

Tofutti
Produto de soja fermentado biológico, sem açúcares. Vegan. (400g).
Preparado vegetal para barrar, sem soja e sem glúten. Sem lactose
e produtos lácteos. Vegan. (225g).

Suplementação
LACTASE

ENZIMAS DIGESTIVAS VEGAN

COMFORT ZONE

Solgar

Solgar

Solgar

Suplemento alimentar que fornece a enzima
lactase responsável pela digestão da lactose.
(30 comprimidos).

Suplemento alimentar que fornece enzimas digestivas
de origem vegetal. (50 comprimidos).

Suplemento alimentar à base de enzimas digestivas
e plantas. Adequado a lacto-vegetarianos. (90 cápsulas).

Nota: Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu médico ou
técnico de saúde antes de tomar qualquer suplemento.

42

SEM GLÚTEN

MUESLI CEREAIS
crocantes

Alimentação

Favrichon

TRIO BARRAS
de amendoim

Muesli - Cereais crocantes com 6 frutos biológicos (passas de uva,
coco, maçãs, figos, amêndoas e bananas). Isento de glúten. (500g).

Naturefoods
Barras de amendoim com geleia de agave e óleo de limão biológicas.
Alto teor de fibra. (75g).

BOLACHA ROSQUILHA

DESPERTAR DE BUDA
açaí, banana e morango

Schar

Iswari

Bolachas em forma de rosquilha elaboradas com ingredientes isentos
de glúten, à base de farinha de milho e fécula de batata. (100g).

Mistura de sementes, cereais e frutos secos biológicos com chia, açaí,
banana, morango e lucuma. (360g).

ENERGY BALL
coco macadâmia

FARINHA DE AVEIA INTEGRAL

Bounce

Bauck Hof

Bolinha com castanhas de caju, coco e nozes macadâmia, sem
glúten. Alto teor em proteínas e fibra. (40g).

Farinha de aveia integral biológica isenta de glúten. Sem frutos de
casca rij a, lactose, ovo, sacarose, glúten ou soja. (350g).

BOLACHA DE ARROZ
com cobertura de alfarroba

PÃO FATIADO

Naturefoods
Bolachas de arroz com cobertura de alfarroba biológicas.
Fonte de fibra. (100g).

Schar
Pão à base de milho, arroz e trigo sarraceno sem glúten. (240g).

Suplementação
ADVANCED ACIDOPHILUS
PLUS
Solgar
Suplemento alimentar em pó que fornece Lactobacillus acidophilus
e Bifidobacterium lactis. (60 cápsulas).

FERRO VITAL

MULTI I

Ortis

Solgar

Suplemento alimentar à base de ferro, vitamina C
B2, B12, B6 e ácido fólico. (24 comprimidos).

Suplemento alimentar - Complexo multivitamínico
e mineral. (30 comprimidos).

Nota: Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu médico ou
técnico de saúde antes de tomar qualquer suplemento.
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Alergias

A MELHOR FORMA É

prevenir-se

Algumas crises alérgicas podem ser evitadas através da adoção de medidas preventivas.
Dê um passo à frente e prepare o seu organismo para as épocas do ano mais propícias a alergias.

AS ALERGIAS SÃO RESPOSTAS
EXACERBADAS DO ORGANISMO
QUE RESULTAM DA ATIVAÇÃO
DO SISTEMA IMUNOLÓGICO,
COMO MECANISMO DE DEFESA,
APÓS O CONTACTO COM UMA
ENTIDADE AGRESSORA –ALERGÉNIO.
Para além da predisposição genética, existem
outros fatores de risco como as alterações da
dieta, a exposição à poluição e o uso recorrente
de medicamentos.
Saiba como evitar o contato com os alergénios,
dentro e fora de casa.
Sabia que os ácaros, presentes no pó doméstico,
são a principal causa de alergia na população
portuguesa?

Os pólenes são os alergénios mais prevalentes
do ambiente exterior.

A PRIMAVERA É A PRINCIPAL
ÉPOCA DE POLINIZAÇÃO.
NESTA ALTURA DO ANO:
• Evite ir para o campo ou fazer exercício físico ao
ar livre no período da manhã, pois é nesta altura
do dia que se verifica uma maior concentração de
pólenes;
• Use óculos escuros e proteja os seus olhos das
possíveis partículas alergénicas;
• Evite abrir as janelas quando viajar de carro e, se
conduzir monociclos, utilize um capacete integral;
• Evite o fumo do tabaco, ativo ou passivo.

DICAS:
Mantenha a casa arejada e ventilada.
Opte por fazê-lo ao final do dia para impedir que
o pólen invada a sua casa;
Evite as carpetes, tapetes e alcatifas, pois permitem
uma maior acumulação de ácaros;
Coloque coberturas anti-ácaros nos colchões,
almofadas e remova do quarto os objetos que
acumulem pó;
Aspire frequentemente a casa e evite dormir
com animais de estimação.
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As nossas sugestoes:
COMPLEXO
DE QUERCETINA

CHAMPÔ E GEL DE DUCHE
hipoalergénico

Solgar

Logona

Suplemento alimentar que fornece quercetina, outros
bioflavonoides, bromelaína e Ester-C (vitamina C não ácida).
(50 cápsulas).

Champô e gel duche hipoalergénico, para peles muito
sensíveis. Sem perfume, sem corantes nem conservantes
de síntese. (250ml).

ESCUTELÁRIA
Solgar

DETERGENTE EM PÓ
ecológico
Sodasan

Suplemento alimentar que fornece extrato da planta
escutelária. (50 cápsulas).
Detergente em pó ecológico para lavagem de roupa sem
perfume, para peles sensíveis. (1,2kg).

Nota: Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar
alguma especialidade farmacêutica ou se sofre
de alguma doença, consulte o seu médico ou técnico
de saúde antes de tomar qualquer suplemento.

NASAL WASH
Otosan

Kit de higiene nasal diária. Limpeza profunda e alívio
de alergias, constipações e sinusite. (30 saquetas).
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Alergias alimentares
A idade, a predisposição genética, os alergénios
ocultos, a falta de informação sobre o tema,
o tipo de alimento/método de confeção/
quantidade ingerida e outras doenças
respiratórias (ex.: asma), constituem fatores
de risco para o desenvolvimento de alergias
alimentares. Para além dos referidos, ainda
existem co-fatores que podem despoletar a
reação, como o exercício físico, o jejum, o uso
de anti-inflamatórios não esteróides, o álcool,
as infeções/febre e o stresse emocional.
De um modo geral, para prevenir a ocorrência de uma
reação alérgica é necessária a restrição, não só de todos
os alimentos diretamente responsáveis pela alergia, como
também daqueles que poderão conter o alergénio na sua
composição.
As reações alérgicas são graves, podendo ser fatais
se não forem tratadas convenientemente, como
é o caso da anafilaxia.
De acordo com a legislação em vigor, estes são os
principais alergénios alimentares: Leite e produtos à base
de leite (incluindo lactose), cereais que contêm glúten e
produtos à base destes, ovos e produtos à base de ovos,
soja e produtos à base de soja, amendoins e produtos
à base de amendoins, frutos de casca rij a, sementes de
sésamo e produtos à base de sementes de sésamo, peixes
e produtos à base de peixe, moluscos e produtos à base
de moluscos, crustáceos e produtos à base de crustáceos,
aipo e produtos à base de aipo, mostarda e produtos
à base de mostarda, tremoço e produtos à base
de tremoço, aipo e produtos à base de aipo, mostarda
e produtos à base de mostarda e dióxido de enxofre
e sulfitos.
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Defesas e Imunidade
A MELHOR FORMA É

cuidar de si

Melhore os seus hábitos, adote um estilo de vida mais saudável e proteja-se das agressões diárias
a que está sujeita/o.

O SISTEMA IMUNITÁRIO TEM
A FINALIDADE DE PROTEGER
O CORPO CONTRA POTENCIAIS
AGRESSORES.

Vitaminas e Minerais

Por este motivo, qualquer condição que interfira com
o seu normal funcionamento pode desencadear o
desenvolvimento de diversas doenças. Para além dos
fatores genéticos, metabólicos e fisiológicos, existem
outros fatores influenciadores do funcionamento do
sistema imunitário como, por exemplo a alimentação,
as horas de sono e o nível de atividade física.

Para obter o efeito benéfico descrito, ingira
alimentos que forneçam, no mínimo, 15% do
Valor de Referência destes nutrientes.
É importante seguir um regime alimentar variado,
equilibrado e um estilo de vida saudável.

As vitaminas A, C e D, o zinco e o selénio
contribuem para o normal funcionamento
do sistema imunitário.

Fontes alimentares:
• Vitamina A – fígado, óleo de fígado de bacalhau,
cavala, salmão, manteiga, ovos, queij os, etc.;
• Vitamina C – laranja, salsa, couves (galega, bruxelas,
portuguesa), pimento, nabo, grelos, agrião, kiwi,
papaia, limão, morango, toranja, clementina, etc.;
• Vitamina D – peixes e alguns cremes vegetais;
DICAS:
Aumente o consumo de alimentos de origem vegetal:
produtos hortícolas, fruta, cereais integrais,
oleaginosas e sementes;
Aumente a ingestão de líquidos: água, chá, infusões,
sopa, etc.;
Limite o consumo de alimentos ricos em açúcares,
gordura saturada, álcool e cafeína;
Pratique exercício físico de forma regular;
Minimize a exposição ao stresse e ao tabaco;
Durma 7-8 horas por dia.

• Zinco – peixes, moluscos, crustáceos, oleaginosas,
queij o e leguminosas;
• Selénio – castanhas-do-Pará, peixes, bivalves,
crustáceos, moluscos, ovos, leguminosas e queij os.

Extratos de plantas
A equinácea ajuda na função natural
do sistema de defesa do organismo.
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As nossas sugestoes:
ESTER-C PLUS
Vitamina C 1000mg

PROPEX PRÓPOLIS
gotas
Ortis

Suplemento alimentar de extrato de própolis em gotas.
(50 ml).

Solgar
Suplemento alimentar. Forma de vitamina C não ácida (pH
neutro) altamente absorvível. (30 comprimidos).

ÓLEO DE FÍGADO
DE BACALHAU
Solgar

VM-75
Solgar

Suplemento alimentar. Multivitaminas e minerais quelatados
de potência extra. (90 comprimidos).

Suplemento alimentar de óleo de fígado de bacalhau
com vitaminas A e D. (100 cápsulas).

REISHI SHIITAKE
MAITAKE
Solgar

SABUGUEIRO
vitamina C e zinco
Sambucol

Suplemento alimentar que fornece extratos de cogumelos
Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinus edodes)
e Maitake (Grifola frondosa). (50 cápsulas).

Suplemento alimentar líquido com sabugueiro, vitamina C
e zinco. Contém edulcorante. (120ml).

ECHINAFYT MAXISEPTINE ®

Bional
Suplemento alimentar à base de equinácea. (45 cápsulas).
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Nota: O modo de toma diária indicado nos rótulos de cada
um destes suplementos alimentares contribui para
a quantidade significativa diária dos nutrientes referidos,
em cada caso, para se obterem os efeitos benéficos.
É importante seguir um regime alimentar variado, equilibrado
e um estilo de vida saudável. Se estiver grávida, a amamentar
ou a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre
de alguma doença, consulte o seu médico ou técnico de saúde
antes de tomar qualquer suplemento.
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Cuidados de Beleza
A MELHOR FORMA É

proteger a pele todo o ano
Ter a pele hidratada e bem cuidada é muito importante, especialmente no meses em que as condições
meteorológicas são mais agressivas. Saiba como garantir uma vitalidade especial à sua pele todo o ano.

Cuidados de beleza para o rosto e o corpo
Com a chegada do verão, o corpo fica mais exposto
e a nossa aparência assume maior importância. Obter
o aspecto cuidado e saudável que tanto desejamos
nem sempre é fácil e, por vezes, exige alguma
disciplina. Pequenas ações podem fazer a diferença
e são fáceis de incluir nos seus hábitos quotidianos.
Siga as nossas sugestões e viva este verão em pleno!

O sol, a água salgada e a água das piscinas podem
contribuir para um aspeto menos saudável do cabelo.
Proteja o seu couro cabeludo com um chapéu e utilize
produtos que permitam um tratamento intensivo
e profundo, para obter um aspeto brilhante, macio
e forte.

Cabelo

Corpo
MANTEIGA DE KARITÉ
Dr.Organic
Manteiga corporal com manteiga de karité bio. (200ml).
Rica para uma ação intensiva, que proporciona hidratação
de longa duração e melhora o aspeto da pele.

ÓLEO DE JOJOBA
Cattier
Óleo de jojoba virgem biológico de primeira pressão a frio.
Hidrata e protege a pele. (50ml).

MEIAS HIDRATANTES
de alfazema
Dr.Organic
Meias hidratantes laváveis e reutilizáveis de alfazema
em gel hipoalergénico.

CHAMPÔ E AMACIADOR
anticaspa com café
Dr.Organic
Champô e amaciador anticaspa obtidos através de uma mistura
de grãos de café biológico e óleo de menta fresca. (200ml).

MÁSCARA DE CABELO COM MEL DE MANUKA

Montagne Jeunesse
Máscara capilar reparadora com mel de manuka, polpa de coco
e óleo de Crambe abyssinica. (25ml).

SÉRUM CAPILAR COM ÓLEO DE ARGÃO

Dr.Organic
Fórmula de óleo de argão rapidamente absorvida pelo cabelo,
deixando-o macio, sedoso, brilhante e desembaraçado. (100ml).
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Rosto
BASE NUTRITIVA DE LÁBIOS
Santé
Com pêssego bio, óleo de grainha de uva, ácido hialurónico,
óleo de amêndoa bio e sumo de folha de aloé. Biológica, sem
glúten e sem carminas. (5ml).

BATOM ALOÉ VERA
Dr.Organic
Bálsamo labial hidratante e nutritivo com FPS UVA/UVB 15.
Sem parabenos, SLS, corantes nem fragrâncias artificiais. (5,7ml).

MÁSCARA FACIAL EXFOLIANTE
DETOX CARVÃO
Montagne Jeunesse
Máscara facial exfoliante detox carvão vegetal para peles mistas
e oleosas. Adequada a vegans. (15g).

ESPUMA DE LIMPEZA
profunda purificante
Logona
Espuma de limpeza profunda purificante à base de menta
biológica e extrato natural da casca do salgueiro. (100ml).

EXFOLIANTE FACIAL
Cattier
Exfoliante facial com argila branca e aloé vera, para todos
os tipos de pele. (100ml).
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O sol confere inúmeros benefícios para a saúde, sendo
inclusivamente essencial para a produção de vitamina
D que contribui para aumentar a absorção do cálcio
e a sua fixação nos ossos. Ainda assim, a exposição
excessiva ao sol pode prejudicar gravemente a saúde
de qualquer um. As queimaduras e as manchas
contribuem para o aparecimento de alergias solares
e envelhecimento da pele, bem como também
causam danos irreversíveis.
Os nutrientes com ação antioxidante podem
beneficiar a elasticidade da pele, na medida em que a
protegem dos raios UV, alguns inclusive garantindo um
bronzeado mais homogéneo e duradouro. No entanto,
deverá utilizar diariamente um protetor solar, mesmo
que a sua tonalidade de pele seja mais escura.
A exfoliação facial e corporal no verão
é fundamental, pois irá ajudar a eliminar as células
mortas e permitir uma limpeza profunda. Após uma
exfoliação recomendamos a utilização de um creme
hidratante adequado para o rosto e outro para
o corpo, para garantir a manutenção de um aspeto
cuidado.

Protetores solares

Bronzeado
EXFOLIANTE PRÉ-BRONZE
com óleo de argão

PROTETORES
SOLARES

Dr.Organic

Alga Maris

Óleo de argão exfoliante pré-bronzeado. Exfoliante,
rejuvenescedor e suavizante. (200ml).

LOÇÃO PÓS BRONZE
com óleo de argão
Dr.Organic
Uma loção corporal e facial hidratante para um bronzeado
duradouro, com óleo de sementes de argão. (150ml).

MOUSSE AUTO-BRONZE
com óleo de argão
Dr.Organic
Mousse autobronzeadora bioativa que deixa a pele suave
e com um brilho natural. (150ml).

Com Alga-gorria®, um princípio ativo antioxidante que neutraliza
eficazmente os radicais livres. Textura fluida, fácil de espalhar
e de absorção rápida. Não deixa película branca.

ÓLEO SECO
para corpo, rosto e cabelo
Alga Maris
Cuidado multi funções adequado a todos os tipos de pele para
a hidratação da pele e do cabelo. (100ml).

BÁLSAMO LABIAL
com protetor solar
Alga Maris
Bálsamo labial com proteção solar elevada FPS 30. (15ml).

Suplementos alimentares
BETACAROTENO

OPTIMA SOLAIRE

Solgar

Vitarmonyl

Complexo natural de carotenoides – alfa-caroteno, zeaxantina,
criptoxantina e luteína – provenientes da alga unicelular oceânica
D. salina. (60 cápsulas).

Suplemento alimentar à base de ácidos gordos essenciais,
carotenoides de origem natural, vitaminas e minerais. (60 cápsulas).

Nota: O modo de toma diária indicado nos rótulos de cada um destes suplementos alimentares contribui para a quantidade significativa diária dos
nutrientes referidos, em cada caso, para se obterem os efeitos benéficos. É importante seguir um regime alimentar variado, equilibrado e um estilo de
vida saudável. Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu médico
ou técnico de saúde antes de tomar qualquer suplemento.
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Preparacao para a Viagem
A MELHOR FORMA É

simplificar

Faça check-in para uma boa viagem. Organize a sua mala em função do local para onde vai e prepare
o seu organismo para eventuais mudanças de clima ou de alimentação. Desta forma, terá sempre férias inesquecíveis.

ANTES DE VIAJAR, PENSE NA SUA
SAÚDE. TOME NOTA DOS CUIDADOS
ESSENCIAIS E DESFRUTE AO MÁXIMO
AS SUAS FÉRIAS!
Se vai para fora do país, tenha em atenção os diferentes
costumes e práticas da região. Procure saber mais sobre
o clima, as condições higiossanitárias e os hábitos
alimentares do seu destino, para não ser apanhado
de surpresa.

As nossas sugestoes:
HIGIENE
KIT MINI VIAGEM
com mel de manuka
Dr.Organic

PARA SITUAÇÕES INESPERADAS
BÁLSAMO TIGRE
Branco
Tiger Balm
Bálsamo aromático de massagem à base de plantas. (19g).

BÁLSAMO TIGRE
Vermelho
Tiger balm
Bálsamo aromático de massagem à base de plantas. (19g).

SUPLEMENTOS ALIMENTARES
BENEFLORA
(30 comprimidos)
Ortis

Kit de viagem de mel de manuka. Inclui champô (75ml), amaciador
(75ml), gel de duche (75ml) e loção corporal.

PASTA DE DENTES
de carvão ativado
Dr.Organic
Pasta de dentes branqueadora com carvão vegetal
ativado - tamanho de viagem. (20ml).

DESODORIZANTE ALOE
Dr.Organic

Desodorizante roll-on, formulado com aloé vera biológico.
Adequado até para as peles mais sensíveis. (50ml).
Nota: O modo de toma diária indicado nos rótulos de cada um destes
suplementos alimentares contribui para a quantidade significativa diária
dos nutrientes referidos, em cada caso, para se obterem os efeitos benéficos.
É importante seguir um regime alimentar variado, equilibrado e um estilo de vida
saudável. Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar alguma especialidade
farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu médico
ou técnico de saúde antes de tomar qualquer suplemento.

Contém duas espécies de lactobacilos (Lactobacillus plantarum
e Lactobacillus rhamnosus) e uma espécie de bifidobactérias
(Bifidobacterium infantis). Adequado a vegetarianos.

FRUTOS E FIBRAS EFEITO RÁPIDO
(30 comprimidos)
Ortis
Suplemento alimentar à base de ruibarbo, figo e tamarindo.
Alto teor em fibras.

MELATONINA PLUS
(30 cápsulas)
Solgar
A melatonina contribui para o alívio dos sintomas subjetivos
da diferença horária (jet lag). O efeito benéfico é obtido com um
consumo mínimo de 0,5 mg antes de se deitar no primeiro dia da viagem
e nos dias seguintes após a chegada ao destino. A melatonina contribui
para reduzir o tempo necessário para adormecer. O efeito benéfico é
obtido consumindo 1 mg de melatonina ao deitar.
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Escolha Biologico
A MELHOR FORMA É

optar pelo mais saudavel
Escolher produtos de origem biológica é um bom ponto de partida para uma vida mais saudável.

NOS ÚLTIMOS ANOS,
A PRODUÇÃO
E O CONSUMO
DE ALIMENTOS
BIOLÓGICOS TEM
AUMENTADO DE MODO
CONSTANTE.
Existe atualmente uma maior consciência do impacto
que esta produção tem, ao nível da saúde, mas
também ao nível ambiental.
A agricultura biológica respeita o equilíbrio
da natureza, não recorre a fertilizantes nem
a pesticidas sintéticos, nem à utilização de
organismos geneticamente modificados (OGM).
Os produtos biológicos podem, assim, ser uma opção,
no seu dia-a-dia, por terem um teor mais elevado
de nutrientes e menos compostos tóxicos.
Se ainda não compra produtos biológicos, opte,
por exemplo, pela versão biológica dos alimentos
frescos que mais consome, no seu dia alimentar.

A melhor selecao de frutos
e legumes frescos biologicos
Nas lojas Celeiro comercializamos apenas frutos
e legumes biológicos, ou seja, não há risco de
mistura ou contaminação com produtos frescos
convencionais.
Para garantir produtos da melhor qualidade,
exigimos os certificados de agricultura
biológica de todos os fornecedores com quem
trabalhamos, bem como análises dos produtos.
Em paralelo, realizamos periodicamente análises
por entidades independentes para um controlo
adicional.
Promovemos uma relação de proximidade,
confiança e transparência com os nossos
fornecedores.
Tudo isto para garantir a disponibilidade
de produtos biológicos frescos de elevada
qualidade.
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Alfragide
C. C. Alegro Alfragide
piso 0, loja 027
tel. 214 174 686

Coimbra
Alma Shopping
piso 0, loja 006
tel. 239 780 617

Algarve
C. C. Algarve Shopping
loja 0.154
tel. 289 070 155

C. C. Fórum Coimbra
piso 0, loja 013
tel. 239 070 121

C.C. Mar Shopping Loulé,
piso 0, loja 0.47
tel. 289 106 156

Gaia
C. C. Gaia Shopping
piso 0, loja 013
tel. 223 706 500

Forum ALgarve (Faro)
piso 0, loja 004
tel. 289 100 429

Guimarães
C. C. Guimarães Shopping
piso 0, loja 146/148
tel. 253 554 454

Almada
C. C. Almada Fórum
piso 0, loja 1.119
tel. 212 508 220

Leiria
C. C. Leiria Shopping
piso 0, loja 0.58
tel. 244 872 781

Amadora
C. C. Dolce Vita Tejo
piso 0, loja 66
tel. 214 782 565
Hipermercado Continente
Amadora, loja 11
tel. 210 106 862

Lisboa
Avenida António Augusto
de Aguiar, 130 A
tel. 213 558 164
Avenida da República, 83 C
tel. 217 952 823
Avenida de Roma, nº12
tel. 218 486 908
C. C. Alvalade
piso 0, loja 1
tel. 210 106 735
C. C. Amoreiras Shopping
piso 1, loja 1131
tel. 210 177 800

Boavista
C. C. Shopping,
Cidade do Porto
piso -1, loja 003
tel. 220 101 744
Braga
C. C. Braga Parque Shopping
tel. 253 616 536
C. C. Nova Arcada, piso 0, loja 30
tel. 253 070 611
Cascais
C. C. Cascais Shopping
r/c, loja 10
tel. 214 607 304

C. C. Colombo
piso 0, loja 51
tel. 217 111 005
Rua 4 de Infantaria, 34 A
tel. 213 971 648
C. C. Spacio Shopping
piso 0, loja 017
tel. 218 515 063

C.C. Saldanha Residence
piso 0, Loja 0.017
tel. 219825353

C. C. Parque Nascente
piso 0, loja 318
tel. 220 113 597

C. C. Vasco da Gama
piso 0, loja 0.21
tel. 218 951 227
Rua 1.º Dezembro, 65
tel. 210 306 030
Rua Morais Soares, 83 A
tel. 218 141 913

Seixal
C. C. Rio Sul Shopping
piso 0, loja 10
tel. 212 279 660

Loures
C. C. Loures Shopping
piso 0, loja 0017
tel. 219 825 353
Fórum Montijo
piso 0, loja 0.17
tel. 210 123 510
Oeiras
C. C. Oeiras Parque Shopping
piso 1, loja 1032
tel. 214 460 786
Porto
Alameda Shop&Spot
piso 0, loja 009
tel. 225 025 884
C. C. Arrábida Shopping
piso 0, loja 019
tel. 220 122 059
Galeria Campus São João
espaço 0, loja 101
tel. 225 026 816
Via Catarina
piso 1, loja 1.13B
tel. 220 122 783
C. C. Norte Shopping
piso 0, loja 502
tel. 220 122 781
Mar Shopping Matosinhos
piso 0, loja 0.81
tel. 220 130 287

Sintra
C. C. Fórum Sintra
piso 0, loja 0.16
tel. 211 513 569
Torres Vedras
C. C. Arena Shopping
piso 0, loja 1.060
tel. 261 325 297
Sede
Rua 1.º de Dezembro
45 - 3.º Dto. Lisboa
tel. 210 306 000
Vila Real
C.C. Nosso Shopping
loja 02A, B, C e 03
tel. 259 249 590
Viseu
C.C. Forum Viseu
piso 2, loja 2.37
tel. 232 243 570
Funchal
Rua do Aljube n.º 13,
tel. 291 148 074

