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VIVER DE CORPO E ALMA

Caro(a) leitor(a),

Esta é a última edição da Vida Celeiro de 2020. 
Um ano desafiante e particularmente dif ícil 
para todos.

Ao longo destes últimos meses também 
tivemos de nos adaptar a circunstâncias totalmente 
novas. Pela primeira vez na história desta revista 
houve uma edição não impressa, apenas editada 
digitalmente. No entanto, procurámos sempre 
chegar até si com conteúdos pertinentes, novidades 
interessantes e com as últimas tendências na área da 
alimentação e do bem-estar.

Por isso, esta última edição do ano não poderia 
deixar de ser diferente. Sem conseguirmos 
obviamente prever o que 2021 nos reserva, resta- 
-nos preparar a sua chegada de forma equilibrada e 
mais consciente. Damos a conhecer um novo regime 
alimentar, o “reducitarianismo”, sugerimos chás e 
infusões quentes para o inverno, falamos do mel e 
das suas muitas variedades. Sem esquecer temas 
transversais, falamos ainda sobre a prevenção da 
doença de Alzheimer, a importância dos probióticos e 
os passos para uma higiene nasal completa.

Como já é hábito, aproveite as nossas dicas para 
entrar no próximo ano com o pé direito, mas não sem 
antes testar as nossas sugestões de receitas para um 
Natal mais saudável.

Fique desse lado. Nós continuamos aqui para si. 
Conte connosco!

Boas leituras,

( editorial )( editorial )

NOTA:
Os produtos apresentados ao longo da revista Vida Celeiro poderão estar disponíveis 
com apresentações, cores e imagens diferentes, estando limitados ao stock  
existente nas lojas. 
Os preços e descrições dos produtos poderão sofrer alterações por motivos alheios  
à gestão da revista Vida Celeiro.  Pode consultar os preços em vigor numa loja Celeiro 
ou na loja online em www.celeiro.pt.

ESTATUTO EDITORIAL: 
A Vida Celeiro é uma revista de alimentação, saúde e bem-estar. 
A Vida Celeiro visa promover um estilo de vida saudável. 
A Vida Celeiro pauta-se pela divulgação de estratégias alimentares e de estilo  
de vida que seguem as melhores práticas da investigação científica.
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TIAGO LÔBO DO VALE
Diretor da Vida Celeiro

 PÁG. 4 
MUNDO CELEIRO

As novidades para melhor apreciar o inverno.

 PÁG. 8 
ENTREVISTA

Rita Mendes revela os seus novos projetos  
na área do desenvolvimento pessoal.

Feito a partir 
do néctar das 

flores pelas 
abelhas, há 
registos do 

seu consumo 
desde há 

5500 anos,  
da China  

à Babilónia.

 PÁG. 10 
O MEL E AS SUAS VARIEDADES

Usado há milhares de anos na saúde e em cosmética.

 PÁG. 12 
KONJAC: UM ALIADO NA DIETA

Conheça a planta que vai trazer novos resultados  
ao seu regime alimentar.

 PÁG. 14 
JÁ OUVIU FALAR DE REDUCITARIANISMO?

Saiba como reduzir o consumo de carne e diminuir  
o seu impacto ambiental.

Rita  
Mendes

@WONDER.UP
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Na próxima edição escreva-nos 
a contar o que procura nas lojas 
Celeiro e o que achou das novidades 
que preparámos para si. 

e-mail: vidaceleiro@celeiro.pt
www.facebook.com/celeiro.pt

O artigo sobre os 
laticínios foi muito útil cá 
para casa. Já queria ter 
introduzido alterações 
na nossa alimentação, 
mas este artigo deu-me 
o impulso que faltava. 
Obrigada!

ALBERTA*, VIA E-MAIL

Nunca fui muito de 
cozinhar, mas tenho 
seguido as vossas 
receitas à risca e o 
resultado tem sido 
fantástico: são saudáveis, 
muito saborosas e fáceis 
de fazer!

MARIA*, VIA FACEBOOK

!!

SAÚDE E BEM-ESTAR

 PÁG. 36 
CONSELHOS CELEIRO

Os nossos leitores apresentam as suas dúvidas  
e o Dr. Pedro Lôbo do Vale responde.

*PARA GARANTIR A PRIVACIDADE, OS NOMES 
DOS LEITORES FORAM PSEUDONIMIZADOS.  

 PÁG. 22 
PREVENIR A ALZHEIMER

Uma doença com uma componente genética,  
mas a alimentação pode ajudar a atrasar  

o seu surgimento.

 PÁG. 24 
5 DICAS PARA CONTROLAR O APETITE

Cinco estratégias que podem ajudar  
a manter um peso saudável.

 PÁG. 26 
IMPACTO DA FLORA INTESTINAL NA SAÚDE

Conheça o papel da microbiota na sua saúde.

 PÁG. 28 
NOME DE CÓDIGO: VITAMINA K

A vitamina que pode ajudar na coagulação  
e na saúde óssea.

 PÁG. 30 
ESPECIAL CRIANÇAS

Como ajudar na Perturbação de Hiperatividade  
e Défice de Atenção das crianças.

 PÁG. 32 
NARIZ: UM FILTRO NATURAL

A higiene nasal é determinante para que  
este “filtro” funcione bem.

 PÁG. 34 
ESPECIAL HOMENS

Há formas de tratar a dor articular.

 PÁG. 18 
CAFÉ: ESCOLHA O MELHOR PARA SI

Do biológico ao descafeinado, conheça os vários 
tipos de café à sua disposição.

 PÁG. 20 
INFUSÕES PARA RESPIRAR MELHOR

Infusões que vão ajudar a sentir-se  
mais descongestionado.

AGORA JÁ PODE CONTAR COM FRUTAS E 
LEGUMES FRESCOS BIOLÓGICOS TODAS 
AS SEMANAS. EXISTEM DOIS TIPOS DE 
CABAZES: O PEQUENO E O GRANDE, E ESTÃO 
DISPONÍVEIS NA LOJA ONLINE E EM TODAS 
AS LOJAS FÍSICAS POR ENCOMENDA .

Chegaram os novos cabazes 
de frescos semanais

WWW.CELEIRO.PT

PROPRIEDADE: Supermercado Rocha S.A. · DIRETOR: Tiago Lôbo do 
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Catarina Esteves e Adriana Lopes · MÉDICO: Pedro Lôbo do Vale · CONFEÇÃO 
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DornesDornes
 PÁG. 44 

DORNES: UMA ALDEIA MARAVILHA
Das mais pequenas, mas também das mais belas 

aldeias ribeirinhas de Portugal.

 PÁG. 46 
PRODUTO ELEITO

Um suplemento alimentar para toda a família.

 PÁG. 47 
VALES DE OFERTA

Um leque de ofertas fantásticas para este inverno.

 PÁG. 50 
AGENDA

Marque na agenda as atividades nas lojas Celeiro.

LIFESTYLE CELEIRO

44

 PÁG. 40 
RECEITAS DE NATAL DA “SENAS”

A Mafalda Sena ajuda a fazer deste um Natal 
memorável, pelas melhores razões.

Cabaz pequeno semanal (10 kg) R €20,99

Cabaz grande semanal (13 kg) R €32,99

BELEZA E SAÚDE

 PÁG. 38 
COMO CUIDAR DA PELE NO INVERNO

Com a chegada do tempo frio,  
reforce os cuidados com a pele.

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=cabazes
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NOVIDADES

pvp. €11,99

APÓS UM PERÍODO DE AUSÊNCIA, O 
MIOLO DE PINHÃO NACIONAL BIOLÓGICO 
DA NATUREFOODS REGRESSA ÀS LOJAS 
CELEIRO. PERFEITO PARA A SUA CEIA 
DE NATAL, É VEGAN, SEM GLÚTEN NEM 
LACTOSE E TEM ALTO TEOR EM PROTEÍNA.

DE ACORDO COM ESTUDOS DE COORTE PROSPETIVOS RECENTES, REALIZADOS COM A 
POPULAÇÃO ASIÁTICA, A DIETA VEGETARIANA TAIWANESA – PROVENIENTE DE TAIWAN, 
ILHA DO PACÍFICO, TAMBÉM CONHECIDA POR FORMOSA – ESTÁ ASSOCIADA A UM MENOR 
RISCO DE AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL) ISQUÉMICO E HEMORRÁGICO.

VegetariAnOS  
E INCIdência De aVC

Neste estudo, que comparou 
a incidência de AVC em 
indivíduos vegetarianos e não 
vegetarianos, os primeiros 

consumiram mais soja, produtos 
hortícolas e frutos de casca rija e 
menos laticínios, em comparação com 
os não vegetarianos. O consumo de 
ovos foi semelhante nos dois grupos. 
Para obter nutrientes, os vegetarianos 
consumiram uma quantidade superior 
de alimentos ricos em fibra e de 
alimentos ricos em proteínas de origem 
vegetal, mas menos alimentos ricos em 
proteínas de origem animal, gordura e 
vitamina B12.

Apesar de níveis mais baixos de vita-
mina B12 estarem associados a níveis 
superiores de homocisteína (fator de 
risco cardiovascular), ainda assim, a 
dieta do tipo vegetariano mostrou-se 
mais protetora, relativamente à incidên-
cia de AVC, provavelmente porque se 
associa a outros fatores, como a valores 
mais baixos de tensão arterial, coles-
terol LDL e glicemia. Ou ainda, mesmo 
quando os níveis de homocisteína são 
superiores, relacionaram-se com o facto 
de não fumarem, de não ingerirem bebi-
das alcoólicas e de terem uma ingestão 
adequada de folato, devido ao consumo 
superior de produtos hortícolas.

FONTE: WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC7220235

São quatro variedades, todas elas 
isentas de açúcares refinados, 
veganas e sem glúten, e que podem 
ser consumidas a qualquer hora do 
dia. As barras IncríBel têm a assi-
natura “do bem” da apresentadora 
e empreendedora Isabel Silva. “A 
nossa matéria-prima é a melhor e é 
por isso que esta comida funciona a 
100%”, explica a criadora da marca. 
“Queremos nutrir, proteger e energizar 
de uma forma prática, em qualquer al-
tura do dia. Mas queremos sobretudo 
passar a mensagem da simplicidade, 
porque bastam quatro ingredientes, 
sem floreados, para criar um produto 

saudável sem nunca 
abdicar do sabor.”

» Não deixe de 

experimentar os 

quatro sabores 

“incríbeis”: amendoim 

salgado, limão e 

quinoa crocante, 

cacau e quinoa 

crocante e erva 

trigo e café.

CHEGARAM AS 
BARRAS INCRÍBEL!

pvp. desde €1,99

À venda em 
exclusivo nas 
lojas Celeiro.

Miolo 
de pinhão 
nacional 
biológico 
Naturefoods

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=incribel
https://www.celeiro.pt/556972-miolo-pinhao-bio-80-gramas-kg-naturefoods


11 » Não dispense o 
pequeno-almoço 
completo: laticínios ou 

bebidas vegetais, alguns hidratos 
(cereais ou pão integrais) e 
proteína, sem esquecer a fruta.

22 » Coma com 
moderação e 
variedade: várias 

refeições ao dia (cinco a seis) de 
porções moderadas, preferindo 
fibras e proteínas. Varie entre: 
legumes, frutas, leguminosas, 
cereais integrais, frutos secos, 
peixe e carne magra, de 
preferência de origem biológica. 
Esqueça os alimentos mais 
industrializados: snacks e bolos 
(ricos em gorduras, açúcares e 
sal). Use especiarias e ervas 
aromáticas em vez de sal 
para temperar.

33 » Mantenha uma boa 
hidratação. Para além 
de água, opte por água 

de coco ou infusões detox (chá 
verde, gengibre, dente-de-leão, 
alcachofra, erva-príncipe, etc.)

44 » Faça atividade física 
regular. É fundamental, 
não só para manter um 

peso saudável como para manter 
o equilíbrio físico e mental. Pelo 
menos 30 minutos diários, quatro 
vezes por semana. Suba e desça 
as escadas em vez de ir de 
elevador e ande mais a pé.

55 » Procure dormir  
bem e gerir os níveis 
de stresse, pois ajuda  

a controlar o peso.

66 » A suplementação 
pode ser uma ajuda 
extra em alguns casos: 

nutrientes termogénicos, CLA, 
chá verde ou L-carnitina.

DICAS

6 hábITOS PAra maNter 
Um peso saudávEl

www.celeiro.pt  5

pvp. sob consulta

SUPLEMENTO DE 
SABUGUEIRO & CA

BEBIDA DE SOJA 
BIO SEM AÇÚCAR
PROVAMEL

1 l
Naturalmente sem 
lactose e sem glúten. 
Fonte de proteínas.

TOFU BIO
VIDA CELEIRO

400 g
Alto teor em proteína 
e fonte de fibra.

INFUSÃO DETOX BIO
YOGI TEA

17 saquetas
Infusão ayurvédica 
biológica de plantas e 
especiarias (com alcaçuz, 
dente-de-leão e canela).

MELATONINA PLUS
SOLGAR

30 cápsulas
Suplemento alimentar que 
contribui para reduzir o tempo 
necessário para adormecer.

RELAX & GO BIO
ORTIS

30 comprimidos
Suplemento alimentar com 
efeito adaptogénico, que 
ajuda o organismo a aumentar 
a resistência ao stresse 
(com açafrão e ginseng).

TONALIN
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento alimentar. 
Fórmula patenteada 
derivada de óleo de açafroa 
natural que contém os dois 
isómeros de CLA: cis-9, 
trans-11 (responsável pela 
estimulação da cartinina 
palmitoiltransferase) 
e trans-10, cis-12 
(responsável pela inibição 
da proteína lipase).

Um “boost” de 
matcha e guaraná
A Schock’s acaba de lançar duas barras 
biológicas perfeitas para começar o seu 
dia com energia: Matcha Boost e Guaraná 
Boost. São as mais recentes apostas da 
marca adoçadas com xarope de arroz, vegan 
e sem glúten. Com cerca de 1% de matcha, 
esta barra tem um ligeiro sabor a coco, 
enquanto a de guaraná (4%) sabe a chocolate 
negro e amendoins.

PROPEX IMMUNO É UM SUPLEMENTO 
ALIMENTAR À BASE DE ANDROGRAPHIS, 
SABUGUEIRO, ZINCO, SELÉNIO E VITAMINAS 
C & E. DE ORIGEM 100% NATURAL, CONTÉM 
UM ALTO TEOR EM ZINCO E SELÉNIO. A 
ANDROGRAPHIS E O SABUGUEIRO FORTALECEM 
AS DEFESAS NATURAIS. A VITAMINA C, O ZINCO 
E O SELÉNIO CONTRIBUEM PARA O NORMAL 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNITÁRIO.  
A VITAMINA C CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO 
DO CANSAÇO E DA FADIGA. AS VITAMINAS 
C & E, O ZINCO E O SELÉNIO CONTRIBUEM 
PARA A PROTEÇÃO DAS CÉLULAS CONTRA AS 
OXIDAÇÕES INDESEJÁVEIS.

pvp.  €17,99

https://www.celeiro.pt/1717-bebida-de-soja-sacucar-natural-bio-1-litros-ltr-provamel
https://www.celeiro.pt/546218-tofu-bio-400-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/123990-infusao-bio-detox-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt/310925-melatonina-plus-30-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/26369-propex-immuno-suplemento-alimentar-60-comprimidos-comp-ortis
https://www.celeiro.pt/546164-barra-bio-guarana-boost-sem-gluten-35-gramas-kg-schocks
https://www.celeiro.pt/546164-barra-bio-guarana-boost-sem-gluten-35-gramas-kg-schocks
https://www.celeiro.pt/447362-relax-go-bio-30-comprimidos-30-comprimidos-comp-ortis
https://www.celeiro.pt/220842-tonalin-cla-60-capsulas-cps-solgar


Conheça  
os pratos  

novos:
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Para acompanhar a tendência da estação fria, também os nossos 
espaços de restauração têm novidades a condizer. São pratos 
mais quentes e aconchegantes, que poderá desfrutar nos nossos 
restaurantes ou no conforto de sua casa.

FEITOS A PARTIR DE 
INGREDIENTES FRESCOS, 
ESTAS REFEIÇÕES 
SÃO NUTRITIVAS E 
MUITO COMPLETAS, 
SEM DESCURAR O 
SABOR TRADICIONAL 
DA NOSSA COZINHA.

Novidades

R A Herbatint Vegetal color é uma coloração 
capilar vegetal em pó, 100% biológica, que 
combina plantas de coloração de elevada 
qualidade com o poder de plantas ayurvédicas. 
Descubra as oito misturas que vão deixar o seu 
cabelo mais nutrido e brilhante, e escolha qual 
o tom que melhor se adequa ao seu cabelo e ao 
resultado que pretende.

Um cabelo brilhante 100% bio Conheça esta 
fórmula inovadora

A Logona lançou os seus champôs sólidos para 
todos os tipos de cabelo. Com uma inovadora 
fórmula de cuidado, que inclui cânhamo 
biológico, a nova gama contribui para a limpeza 
e hidratação do cabelo e do couro cabeludo, ao 
mesmo tempo que confere brilho.

Celeiro à MesaCeleiro à MesaCeleiro à Mesa

B FEIJOADA DE CHOCOS

B TIRAS DE SEITAN COM MOLHO 
DE CAJU E COGUMELOS

B PATANISCAS DE 
BACALHAU E BERINGELA

B CREMOSO DE TOFU COM CURCUMA

B HAMBÚRGUER DE  
PESCADA E FAVAS

B ALMÔNDEGAS DE LENTILHAS

E ainda… 
novidades 

doces!

B BOLO MÁRMORE 
DE ABÓBORA

B TARTE DE 
AMÊNDOA E GRÃO

B BOLO MATCHA

B SALADA DE MILLET E COGUMELOS

B SHAKSHUKA

B BOLONHESA

B CARIL DE ABÓBORA E TEMPEH

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=herbatint+vegetal
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=logona+champo+solido
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TENDÊNCIAS

Atualização em COVID-19
De acordo com uma recente investigação clínica 
alemã, já se sabia que a deficiência em vitamina D se 
encontrava relacionada com uma taxa de mortalidade 
três vezes superior por doença respiratória, pelo que 
a utilização de vitamina D para o auxílio da prevenção 
e tratamento da COVID-19 tem sido comum. Por 
outro lado, também os cientistas americanos se têm 
debruçado sobre esta temática e há resultados a 
apontarem para o facto de que, em caso de deficiência 
severa desta vitamina, existem duas vezes mais 
probabilidade de surgirem complicações decorrentes 
da infeção por COVID-19. Assim, na sua deficiência ou 
insuficiência, têm sido recomendadas doses diárias 
desta vitamina entre 25 a 100 µg (1000 a 4000 UI).

Recentemente, a investigação científica da 
americana Cleveland Clinic, utilizando dados 
clínicos de vários pacientes, constatou que a 
utilização de melatonina, hormona normalmente 
implicada na regulação do ciclo sono-vigília, 

utilizada para ajudar a adormecer, também pode 
ser uma opção para reduzir o risco de contrair a 
infeção por SARS-CoV-2. Esta conclusão indica 
que a utilização de melatonina reduz em 30% a 
probabilidade de testar positivo, após ajuste de 
variáveis como a idade, raça, historial tabágico e 
outras doenças relacionadas com a COVID-19.

Em Espanha,  uma equipa de investigadores das 
universidades de Granada, Madrid e Tenerife 
tem desenhado e conduzido ensaios clínicos, 
para se perceber qual a dose segura e eficaz 
de melatonina, a aplicar por via intravenosa 
em humanos, para que as propriedades anti- 
-inflamatórias, antioxidantes e protetoras sobre as 
mitocôndrias celulares e sobre os pulmões desta 
hormona possam ser aproveitadas pelo organismo, 
em caso de sépsis, induzida pela infeção por 
COVID-19. Os investigadores anteciparam que, num 
ensaio clínico recente, a administração intravenosa 

de 60 mg/dia de uma fórmula patenteada de 
melatonina melhorou a condição de pacientes com 
sépsis, reduzindo a sua mortalidade para zero e a 
sua permanência em hospital em 40%.

Boas notícias para todos: precisamos de apanhar 
mais sol e dormir melhor.

FONTE: WWW.KSAT.COM/NEWS/LOCAL/2020/10/20/SOME-DOCTORS-
USING-VITAMIN-D-FOR-COVID-19-PREVENTION-TREATMENT · CONSULTQD.
CLEVELANDCLINIC.ORG/MELATONIN-A-PROMISING-CANDIDATE-FOR-
PREVENTION-AND-TREATMENT-OF-COVID-19 · WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/
ARTICLES/PMC7435535/PDF/JPI-9999-E12683.PDF
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 BIO PREP. SOJA 

SKYR FRAMBOESA
Provamel 

400 G

55
 PROCOLLAGEN 

BAKUCHIOL
Dr. Org. Bio 

50 ML

 BIO DEFESAS 
NATURAIS
Yogi Tea
17 SAQ

21
 VIT.D3 4000 IU

Solgar 
60 CAPS VEG

BARÓMETRO  
CELEIRO

top 5top 5 Os eleitos  
da estação

Chocolate sem 
açúcar? Sim!

Descubra os 
irresistíveis 
chocolates proteicos 

com amendoim, sem adição de 
açúcar, e as bolinhas proteicas 
de coco sem adição de açúcar e 
com amêndoa. Estes produtos 
contêm apenas os açúcares 
naturalmente presentes. Prove, 
desfrute e partilhe estes 
deliciosos bombons!

PVP: €4,29

Novos iogurtes 
naturais biológicos  
Vida Celeiro

 Feitos diariamente 
apenas com leite e 
fermentos, os novos 

iogurtes biológicos de vaca da 
Vida Celeiro têm alto teor em 
proteína. Natural e natural 
magro, estes iogurtes não têm 
adição de açúcares (contêm 
açúcares naturalmente  
presentes) nem glúten.

PVP: sob consulta

Há novidades 
da Schar!

 A Schar lançou dois 
novos produtos que 
o vão conquistar: um 

bombom praliné e avelã 
coberto com chocolate, para 
desfrutar de um momento 
delicioso; e um saboroso pão 
de forma branco, em fatias 
grandes e quadradas, para as 
suas sanduíches.  
Experimente estas duas 
grandes novidades!

PVP: €3,44

No added sugar

 Chegou às lojas 
Celeiro mais uma 
opção para os seus 

snacks saudáveis. Uma barra 
proteica com framboesas 
liofilizadas com cobertura de 
chocolate branco. Um 
delicioso snack, sem glúten, 
com alto teor em fibra e 
proteína e sem adição de 
açúcar. Apenas contém 
açúcares naturalmente 
presentes e edulcorantes.

PVP: €1,99

Novos kefir 
biológicos  
em frasco 
Vida Celeiro

 De cabra e de vaca 
chegaram os novos 
kefir biológicos em 

frasco da Vida Celeiro. Com 
alto teor em proteínas e sem 
adição de açúcar (contêm 
açúcares naturalmente 
presentes), são ainda sem 
glúten. Perfeitos para misturar 
com fruta e/ou cereais.  

Desde: €1,29

 CHAMPÔ  
SÓLIDO ALFAZEMA

Friendly
95 G
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https://www.celeiro.pt/538350-barrinhas-proteicas-com-chocolate-e-amendoim-83-gramas-kg-feel-fit
https://www.celeiro.pt/551076-iogurte-natural-bio-250-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/553209-bombom-bule-avela-choco-sem-gluten-42-gramas-kg-schar
https://www.celeiro.pt/546126-barra-chocolate-branco-framboesa-sem-gluten-50-gramas-kg-frankonia
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=kefir+vida+celeiro
https://www.celeiro.pt/produtos/320825-vitamina-d3-4000iu-100mcg-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//415224-infusao-bio-defesas-naturais-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=skyr+framboesa
https://www.celeiro.pt//535021-champo-solido-alfazema-gernio-95-gramas-kg-friendly-soap
https://www.celeiro.pt/539944-creme-antienvelhecimento-bakuchiol-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/551083-iogurte-natural-magro-bio-250-gramas-kg-vida-celeiro


»Comecei a fazer televisão com 
17 anos, onde continuei quase 
ininterruptamente até aos 30. 

Também estive na rádio, apaixonei-
-me por música eletrónica, tenho 
trabalhado como DJ e já escrevi para 
teatro”, conta. Este foi um caminho 
que lhe permitiu garantir algum reco-
nhecimento em Portugal e que podia 
ter parado quando o mundo inteiro 
parou. Sem menosprezar todos os 
que sofrem, direta ou indiretamente 
com o novo coronavírus e as suas 
consequências, Rita admite que, no 
seu caso – em que os trabalhos na 
área profissional foram cancelados a 
partir de março – “há males que vêm 
por bem”. E explica: “A minha grande 
paixão, de há cerca de três anos para 
cá, vinha a ser trabalhada, mas ainda 
não tinha tido a coragem de me as-
sumir plenamente nessa área. Com o 
confinamento tive de me ‘reconstruir’ 
e decidi abraçar de forma mais pessoal 
e mais a sério a área do coaching e do 
desenvolvimento humano.”

 
AJUDAR A “MARAVILHAR”
De que se trata, então, o Wonder Up? 
É, no fundo, a materialização de tudo 
o que Rita Mendes é e faz: “a palavra 
que mais se adequa ao que faço é 
‘comunicadora transformacional’”, 
resume. “Sabem quando dizemos ‘eu 
gostava de meditar, mas não consigo’, 

ou ainda ‘eu preciso de um objetivo’? 
Pois eu comecei por ser assim e agora 
tento ajudar as pessoas que estão a 
passar pelo mesmo. A certa altura, 
percebi que não me sentia confortável 
com algumas áreas da minha vida e 
decidi procurar a cura... mas a cura 
é eterna e eu, se não estou curada, 
estou pelo menos apaziguada com 
muitas das coisas que, antes, me 
apoquentavam”, garante.

Este caminho como terapeuta ou 
“curadora” começou há uns anos com 
uma formação de Susana Torres, coa-
ch de alta performance, com muito 
sucesso em Portugal e no estrangeiro. 
“Ao olhar para ela percebi que não há 
coincidências e que estava ali para 
aprender, para definir e atingir objetivos 
e acabei por concluir que era aquilo 
que eu queria fazer dali a uns anos: 
influenciar as pessoas pela positiva, 
com as minhas características. Fiz 
coaching e master coaching; fui estudar 
PNL com o Pedro Vieira; a seguir, tirei 
o curso de Coaching Internacional com 

o Jorge Coutinho; e, com o Eduardo 
Torgal, ganhei uma ferramenta brutal 
que se chama Eneagrama.” Mas a 
sua busca continuou (e continua): 
explorou o mundo da macrobiótica 
e foi ainda buscar o desenvolvimento 
de uma faceta mais espiritual – com 
Inês Gaia, tornou-se ativadora da 
Nova Era. “Nós somos todos muito 
diferentes e a forma como lidero o 
processo com cada pessoa é diversa. 
Todas estas ferramentas de que me fui 
apropriando, e aperfeiçoando, fazem 
parte do lote de instrumentos que eu 
uso na minha prática.”

Para conhecer melhor, é só seguir 
a Rita Mendes na página de Insta-
gram wonder.up e saber à partida 
que o percurso de cura e descoberta 
não é linear: “Vais ao fundo, choras, 
esperneias, tens luz e tens sombra. 
Conhecemos as nossas partes ma-
ravilhosas, mas também as feias, as 
de que nos envergonhamos e com as 
quais nos revoltamos. Depois, a partir 
daí, o caminho vem.” 

Rita 
Mendes

Aos 44 anos, Rita Mendes é uma mulher 
“apaziguada”. Com uma carreira na 

área da comunicação e entretenimento, 
tem vindo a explorar uma nova via 

pessoal e profissional, que a levou a 
lançar recentemente o Wonder Up, 

um projeto digital (e não só).

A NOVA ERA

( entrevista )( entrevista )
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“O Celeiro tem 
sido muito 

importante nesta 
minha vida de 

descoberta mais 
equilibrada 

de viver. Nas 
minhas sessões 

Wonder Up 
Nature tenho 

um momento de 
piquenique com 

alimentação 
orgânica, 

saudável e 
vegan e o meu 

parceiro tem 
sido sempre 

o Celeiro. 
Isso tem sido 
maravilhoso.”
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O mel é um produto 
natural formado 
pelas abelhas (Apis 
mellifera; família: 

Apidae), a partir do néctar das 
flores. Há registos do seu consumo 
desde há 5500 anos, em regiões 
como a Grécia, a China, o Egito e 
a antiga Babilónia. Este produto 
tem sido utilizado tanto pelas suas 
propriedades nutritivas, como 
pelos seus benefícios para a saúde 
e na indústria cosmética. 

PROPRIEDADES 
NUTRICIONAIS
Constituído maioritariamente por 
açúcar, representando mais de 75% 
da sua composição nutricional, 
em comparação com o açúcar de 
cana refinado, o mel contém menos 
açúcares e, dentro destes, existe 
maior percentagem de frutose. 
Assim, acaba por ser uma opção 
com menor índice glicémico (índice 
que mede a velocidade de absor-
ção dos açúcares pelo organismo, 
após uma refeição), podendo ser 
entendido como mais saudável. Por 
outro lado, contém também frutoo-
ligossacáridos, que são compostos 
com efeito prebiótico no intestino 

(promovem o crescimento das 
bactérias probióticas benéficas).

Este alimento tem ainda na sua 
constituição uma grande variedade 
de aminoácidos, vitaminas (por 
exemplo, a vitamina C), minerais 
e enzimas. Vários estudos iden-
tificaram também a presença de 
flavonoides (como a apigenina e a 
quercetina), ácidos fenólicos (como 
os ácidos elágico e cafeico), toco-
feróis, superóxido dismutase (SOD), 
glutationa reduzida (GSH), entre 
outros. A maioria desses compostos 
atua em conjunto para fornecer um 
efeito antioxidante sinérgico.

CONheça OS váRIOS  
TIPOS De Mel
A composição do mel depende 
principalmente da sua fonte floral, 
mas os fatores como a sazonalidade 
e o ambiente são de extrema 
importância, podendo afetar as 
características do produto final. De 
facto, a atividade biológica do mel é 
diferente, em função da variedade de 
flores que lhe deu origem.

 ACÁCIA:  de cor translúcida, 
apresenta um aroma floral e sabor 
delicado. Popularmente, é utilizado 
como um tónico em casos de anemia, 
sendo em simultâneo adequado para 
promover o relaxamento.

 EUCALIPTO:  de cor dourada com notas 
esverdeadas, aroma a madeira molhada 
muito intenso e extraordinariamente 
persistente. Apresenta um gosto doce 
com notas ácidas, sendo muito usado 
para aliviar a dor de garganta  
e sintomas de sinusite, devido à sua 
ação expetorante.

Calcula-se que o mel contenha 
cerca de 200 substâncias 
diferentes na sua composição.

Usado há milhares de anos, o mel é altamente 
nutritivo, mas igualmente benéfico para a saúde  
e útil na área cosmética.  
Conheça as suas muitas qualidades e variedades.

Variedades
e as suas

Variedades
Mel
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UTILIZAÇÃO NA  
MEDICINA POPULAR
Na Antiguidade, o mel era empre-
gue na cicatrização de feridas e no 
tratamento de problemas intes-
tinais, assim como no alívio dos 
sintomas da tosse. De facto, foi ape-
nas em 1892 que a comunidade 
científica reconheceu a existência 
de evidências que comprovavam 
as propriedades antibacterianas do 
mel. Pensa-se que atua contra 60 
espécies diferentes de bactérias, 
entre as quais, Salmonella, Shigel-
la, Escherichia coli e Helicobacter 
pylori. Neste caso, poderá não só 
prevenir a replicação das bacté-
rias (ação bacteriostática), como 
também provocar a sua destruição 
(ação bactericida). À partida, os 
compostos nutricionais responsá-
veis por estes efeitos serão o peró-
xido de hidrogénio, os flavonoides, 
os compostos fenólicos, o metilglio-
xal e a defensina-1 de abelha. Estes 
flavonoides e compostos fenólicos 
conferem ainda uma ação antioxi-
dante e anti-inflamatória natural. 

 LARANJEIRA:  muito aromático e  
de sabor cítrico, este mel é reconhecido 
pelas suas propriedades calmantes, 
sendo útil em casos de insónias,  
e pode ainda contribuir para melhorar  
o funcionamento digestivo.

 TOMILHO:  de cor âmbar com tons 
avermelhados, de aroma floral muito 
intenso e persistente, possui um gosto 
doce com claras notas ácidas e por 
vezes salgadas. Reconhecido pelas suas 
propriedades antisséticas.

 ROSMANINHO:  de cor clara com 
aroma característico a rosmaninho, 
é utilizado de forma tradicional pelas 
suas propriedades antiespasmódicas  
e anticonvulsivas.

 MULTIFLORAL:  tal como o nome 
indica, este mel é obtido a partir de 
diferentes flores e reúne uma série 
de propriedades como digestivo, 
estimulante da imunidade,  
expetorante e calmante.

Produzido na Nova Zelândia, as suas propriedades 
benéficas sobre o aumento das defesas 
imunitárias e no combate a infeções bacterianas 
são distintivas, em comparação com as restantes 
variedades de mel. O motivo para tal deve-se ao 
seu conteúdo natural em metilglioxal (MGO)  
ser substancialmente superior, comprovado 
através de testes e certificados emitidos  
pelo Governo da Nova Zelândia. 

Vários investigadores sugerem 
que as variedades mais escuras 
apresentam um efeito antioxidante 
mais significativo.

Outras propriedades que têm 
sido atribuídas ao mel referem-se 
à sua ação benéfica sobre a saúde 
respiratória. Alguns estudos 
indicam, inclusive, que apenas 
uma dose de mel pode reduzir 
a secreção de muco, bem como 
reduzir a tosse em crianças. 

PARA ALÉM DO SEU 
EFEITO SOBRE A 

IMUNIDADE, ESTE 
MEL APRESENTA 

TAMBÉM 
PROPRIEDADES 

TÓNICAS CONTRA 
OS SINTOMAS DE 

FADIGA, SENDO ÚTIL 
PARA PROMOVER 
A RECUPERAÇÃO 

DESPORTIVA. 

Mel de Manuka

 €10,79 
MEL DE ACÁCIA 
BIOLÓGICO
NATUREFOODS

500 g
De cor translúcida 
e aroma suave.

 €5,59 
MEL BIOLÓGICO 
MULTIFLORAL
VIDA CELEIRO

500 g
De cor âmbar e 
produzido em 
Portugal.

 €11,99 
MEL DE TOMILHO 
BIOLÓGICO
NATUREFOODS

500 g
Com tons 
avermelhados e de 
notas ácidas, por 
vezes salgadas.

 €8,99 
PREPARAÇÃO 
CREMOSA MEL E 
CURCUMA BIO
VIDA CELEIRO

230 g
Preparação bioló-
gica cremosa de 
mel com curcuma.

 €9,99 
MEL DE 
EUCALIPTO 
BIOLÓGICO
NATUREFOODS

500 g
Com notas esver-
deadas e aroma a 
madeira molhada 
muito intenso.

 €9,99 
MEL DE FLOR DE 
LARANJEIRA 
BIOLÓGICO
NATUREFOODS

500 g
De gosto doce 
com notas ácidas.

 €29,99 
MEL DE MANUKA 
PREMIUM
PURE GOLD

250 g
Com 300+ mg/kg de 
MGO – Metilglioxal 
– composto natural 
do mel de Manuka e 
que o torna único.

https://www.celeiro.pt//293280-mel-de-acacia-biologico-500-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/554305-preparacao-cremosa-mel-e-curcuma-bio-230-gramas-kg-sonnentor
https://www.celeiro.pt/497565-mel-de-manuka-premium-250-gramas-kg-pure-gold
https://www.celeiro.pt/432238-mel-biologico-multifloral-500-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt//293303-mel-de-tomilho-biologico-500-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/293310-mel-de-eucalipto-biologico-500-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/293297-mel-de-flor-de-laranjeira-biologico-500-gramas-kg-naturefoods
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A raiz da planta konjac 
(Amorphophallus konjac) 
é extremamente rica 
numa fibra solúvel cha-

mada glucomanano. Este, por sua vez, 
tem a capacidade de absorver uma 
grande quantidade de água e aumen-
tar consideravelmente o seu volume. 

Na indústria alimentar, o konjac é 
usualmente utilizado sob duas formas: 
farinha ou fibra solúvel (glucomanano). 
A farinha é obtida por moagem das 
raízes secas até obter um pó. Este é 
normalmente utilizado para fazer repre-
sentações de massas, como espar-
guete, noodles, fettucine, entre outros. 

Além do seu poder saciante, tem 
ainda a vantagem de ser muito menos 
calórica do que as massas alimentícias 
propriamente ditas. Se, em geral, uma 
massa comum (de trigo) tem cerca de 
355 kcal por 100 g, a massa de konjac 
tem apenas 10 kcal por 100 g o que, 
por si só, já confere uma redução caló-
rica, muito significativa, à refeição.

 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Por outro lado, o glucomanano pode 
ainda ser usado para fabricação de 
suplementos alimentares. Por ser 
uma fibra solúvel, necessita de ser 
ingerido com bastante água por forma 
a garantir que a substância chega 
ao estômago. Uma vez aí, absorve a 
água e forma um gel, que aumenta 
expressivamente de volume, acaban-
do por contribuir para a sensação de 
saciedade, o que provoca uma menor 
ingestão de alimentos e calorias, 
e atrasa o esvaziamento gástrico. 
Desta forma, pode ser visto como um 
coadjuvante para a perda de peso, 

no âmbito de um regime alimentar 
de baixo valor energético. O efeito de 
saciedade só é obtido com uma dose 
diária de três gramas de glucomanano 
(em três doses de uma grama cada) 
juntamente com um a dois copos 
de água antes das refeições, e no 
âmbito de um regime alimentar de 
baixo valor energético.

Esta planta tem já várias evidências 
científicas de que, para além de poder 
promover a perda de peso, tem efeito 
na manutenção de níveis normais de 
colesterol no sangue, alívio da obstipa-
ção e atividade pré-biótica.

Note que, se estiver a tomar algum 
medicamento ou sofre de alguma 
doença, deve sempre consultar o seu 
médico ou técnico de saúde antes de 
tomar um suplemento. 

Conheça a planta que vai trazer 
novos resultados à sua dieta. De 
origem asiática, é amplamente 
utilizada em regimes de 
emagrecimento, mas também na 
medicina tradicional chinesa.

UM ALIADO NA DIETA
KONJAC

ESPONJA KONJAC 
COM CARVÃO DE 
BAMBU · BENECOS 

  €8,75 · 1 unidade
· 100% natural, vegetal e biodegradável, 
a esponja konjac é fabricada a partir 
das fibras naturais das suas raízes.
É enriquecida com carvão de bambu, 
sendo por isso especialmente indicada 
para pele oleosa, com acne e com 
imperfeições. Tem uma textura suave 
para uma limpeza em suavidade.

ESPONJA KONJAC 
 · SO ECO

  €4,99 · 1 unidade
· A marca So Eco disponibiliza uma gama 
de acessórios para maquilhagem e outros 
cuidados cosméticos “cruelty-free” 
e “vegan friendly”, acreditados pela 
PETA, e que têm como base princípios 
ecológicos com baixo impacto ambiental, 
através de materiais e embalagens 
obtidos de forma responsável.

EXPERIMENTE ESTA RECEITA
Escolha uma massa de konjac da sua preferência. 
Deixe-a durante uns minutos em água quente. Enquanto 
isso, salteie legumes num fio de azeite e adicione um 
pouco de molho de soja. Escorra a massa e adicione os 
legumes salteados. Envolva tudo e está pronto a servir.
 NOTA   Lembre-se de beber um a dois copos 
de água com a refeição de konjac.

sabia que:
A raiz do konjac é também muito utilizada 
para fins cosméticos? Principalmente na 
produção de esponjas de limpeza facial, 
por proporcionar uma limpeza mais 
profunda e eficaz, especialmente para 
peles oleosas e com tendência acneica.

 €2,94 
GAMA KONJAC 
BIOLÓGICO TIPO MASSA
SLENDIER

400 g
Massa à base de konjac. 
Disponível nas variedades: 
spaghetti, noodle, aletria, 
fettuccine e arroz.

 €18,22 
GLUCOMANANO
CALÊNDULA

60 cápsulas
O glucomanano é uma 
fibra solúvel, derivada 
da raiz da planta konjac, 
nativa da Ásia.

( NUTRIÇÃO )( NUTRIÇÃO )

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=slendier
https://www.celeiro.pt/517928-glucomanano-60-capsulas-cps-calendula
https://www.celeiro.pt//433624-esponja-konjac-carvao-bambu-1-unidades-unid-benecos
https://www.celeiro.pt/537414-esponja-para-limpeza-de-rosto-konjac-e-carvao-1-unidades-unid-so-eco
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já ouviu falar?

P
arece uma palavra complicada, mas 
na verdade pode ser uma solução 
bem simples para reduzir o consumo 
de carne e, assim, ajudar a diminuir 
o nosso impacto ambiental. Trata- 
-se de um conceito alimentar que 

fica entre o veganismo e o vegetarianismo. Este 
regime foi criado por Brian Kateman, fundador da 
Reducetarian Foundation, um vegetariano que, de 
vez em quando, cometia alguns deslizes quando ia 
comer fora com os amigos e a família.

Agrada-lhe reduzir o consumo 
de carne, mas não consegue 
assumir esse compromisso 
a 100%? Saiba mais sobre 
o reducitarianismo - esta 
prática pode agradar-lhe.

já ouviu falar?

 €5,99 
HAMBÚRGUER 
DE PROTEÍNA 
DE ERVILHA
BEYOND MEAT

226 g (2 
unidades)
Preparado vegetal 
congelado à base 
de proteína de 
ervilha: 19 g/100 g.

 €1,89 
TOFU BIO 
VIDA CELEIRO

400 g
Com soja biológica, 
fonte de fibras e alto 
teor em proteínas: 
3,4 g/100 g.

 €4,84 
PREPARADO INSTANTÂNEO 
DE QUINOA TABOULÉ BIO
PRIMÉAL

250 g
Preparado instantâneo 
biológico com quinoa para 
refeição rápida e fácil 
de preparar. Vegan. Alto 
teor em fibras.  Fonte de 
proteínas: 11,8 g/100 g.

https://www.celeiro.pt/520027-hamburgueres-vegetais-com-proteina-de-ervilha-226-gramas-kg-beyond-meat
https://www.celeiro.pt/546218-tofu-bio-400-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/540834-preparado-instantneo-quinoa-taboule-250-gramas-kg-primeal
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 MAS O QUE É O 
 REDUCITARIANISMO? 
É um conceito alimentar que 
defende a redução do consumo 
de carne (vermelha e aves), 
peixe e marisco, bem como de 
laticínios e ovos, independen-
temente do grau de motivação. 
Este conceito é apelativo, 
pois nem todos conseguem 
assumir um compromisso 
alimentar do tipo “tudo ou 
nada”. Assim, o reducitarianis-
mo inclui todos aqueles que 
desejam reduzir a quantida-
de de produtos derivados de 
animais na sua alimentação.

Assenta na ideia de que 
é possível contribuir para a 
sustentabilidade ambiental 
e para o bem-estar animal ao 
comermos menos carne.

dos, verificam-se ainda colesterol 
elevado, hipertensão, ataques 
cardíacos, obesidade, osteoporose, 
artrite, diabetes, asma, pedra nos 
rins e impotência. As culturas asiá-
ticas, nas quais a ingestão de carne 
é mais restrita, apresentam uma 
menor probabilidade de ocorrência 
destes problemas.

Outra questão inerente ao consu-
mo de carne é a sua toxicidade. Os 
animais podem acumular contami-
nantes químicos, numa concentração 
superior à verificada nos alimentos 
de origem vegetal. As rações para 
animais são, muitas vezes, enrique-
cidas com hormonas e antibióticos. 
E, ao serem abatidos sob anestesia e 
em situações de stresse, os animais 

Comece por  celebrar as  pequenas mudanças.  O contributo de todos, mesmo pequeno, tem, coletivamente, um impacto significante no mundo.

 VANTAGENS PARA A SAÚDE 
As pessoas com dietas ricas em 
produtos animais estão mais 
suscetíveis a desenvolver doenças 
como o cancro da mama, da prós-
tata ou do cólon. Devido ao teor de 
gordura saturada da carne e deriva-

 A CARNE  
E O EFEITO  
ESTUFA

DE ACORDO COM 
A FAO (FOOD AND 
AGRICULTURE 
ORGANIZATION), 
A INDÚSTRIA DA 
CARNE POR SI SÓ É 
RESPONSÁVEL POR 
CERCA DE 20% DAS 
EMISSÕES GLOBAIS 
DE GASES DE EFEITO 
ESTUFA. O METANO 
TEM 20 VEZES MAIS 
POTENCIAL DE 
AQUECIMENTO GLOBAL 
QUANDO COMPARADO 
COM O DIÓXIDO 
DE CARBONO E É 
LIBERTADO EM GRANDE 
QUANTIDADE A PARTIR 
DOS EXCREMENTOS DE 
ANIMAIS. COMPOSTOS 
NOCIVOS, COMO 
O AMÓNIO, SÃO 
LIBERTADOS NESTE 
PROCESSAMENTO, O 
QUE PODE CAUSAR 
PROBLEMAS DE 
SAÚDE A CURTO 
PRAZO, COMO DORES 
DE CABEÇA OU ATÉ 
MESMO PROBLEMAS 
NEUROLÓGICOS GRAVES.

 €3,59 
Fatiado vegan bio 
sabor a fiambre
Naturefoods

 100 g
Fatiado biológico 

com sabor a fiambre 

para acompanhar 

as sandes de toda a 

família. Refrigerado. 

Proteínas: 3,4 g/100 g.

 €3,39 
Fusilli proteico 
de lentilhas 
vermelhas bio
Naturefoods

 250 g
Massa fusilli vegan  

e isenta de glúten.  

Alto teor em fibra.  

Alto teor em 
proteínas: 26 g/100 g. 

 €3,94 
Edamame bio
Bioinside

 300 g
Grão de soja verde 

bio, ultracongelado. 

Ideal para pratos 

orientais. Proteínas: 

10,3 g/100 g.

 €1,79 
Substituto 
de ovo bio
Biovegan

 20 g
Preparado vegan  

em pó bio (farinha de 

tremoço), isento de 

glúten, substituto 

de ovo. Proteínas: 

30 g/100 g .

 €1,94 
Bebida de soja 
bio sem açúcar
Provamel

 1 l
Bebida de soja 
biológica natural  

sem açúcares. 
Proteínas:  
3,7 g/100 g.

 €1,69 
Preparado de 
amêndoa bio
MyloveMylife

 125 g
Produto fermentado 

biológico à base  

de amêndoa natural, 

refrigerado.

 €1,99 
Preparado 
de coco bio
Harvest Moon

 125 g
Produto fermentado 

obtido de leite de coco 

fresco bio, isento de 

glúten. Refrigerado.

https://www.celeiro.pt/466387-fatiado-vegan-biologico-aroma-a-fiambre-100-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/458719-fusilli-proteico-lentilhas-vermelhas-bio-250-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/362481-edamame-soja-verde-grao-ultracongelado-bio-300-gramas-kg-bio-inside
https://www.celeiro.pt/533409-substituto-de-ovo-20-gramas-kg-biovegan
https://www.celeiro.pt/1717-bebida-de-soja-sacucar-natural-bio-1-litros-ltr-provamel
https://www.celeiro.pt/404181-preparado-de-coco-natural-bio-125-gramas-kg-harvest-moon
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libertam adrenalina em excesso, 
contaminando ainda mais a carne. 
Estas substâncias, ao entrarem em 
contacto com o nosso organismo, 
podem originar doenças nos siste-
mas imunitário e reprodutor.

O consumo de alimentos de 
origem vegetal em detrimento de ali-
mentos cárneos contribui para uma 
maior ingestão de fibras, nutrientes 
antioxidantes, vitaminas e minerais. 
Assim, para além da redução do risco 
das doenças referidas, há uma me-
lhoria do funcionamento intestinal, 
perda de peso, e até uma redução da 
inflamação do organismo.

 DIMINUIR A PEGADA 
 ECOLÓGICA 

A pecuária é uma das principais cau-
sas da poluição do ar e da água, além 
de colocar em risco a saúde das co-
munidades locais. Estima-se que os 

grandes criadores de animais produ-
zem cerca 500 milhões de toneladas 
de estrume anualmente – três vezes 
mais do que os esgotos produzidos 
por toda a população americana. 
Os excrementos dos animais são 
armazenados em enormes fossas ou 
lagoas que, frequentemente, vazam 
para terrenos adjacentes. Este pro-
cesso liberta micróbios e bactérias 
perigosos nos riachos locais e nos 
rios, contaminando os recursos 
hídricos locais.

Outro problema reside na grande 
quantidade de água potável necessá-
ria para a pecuária, nomeadamente 
para hidratar os animais, para limpar 
as instalações e para descartar os 
seus dejetos. Há, assim, um uso ine-
ficiente de água e um desperdício de 
recursos naturais. A pecuária implica 
ainda uma ocupação de vastas áreas 
de terreno para o cultivo de cereais, 
para a alimentação animal.

A pesca também contribui para o 
desequilíbrio ecológico. Os navios 
pesqueiros poluem rios e oceanos 
e contribuem para a destruição 
dos ecossistemas marinhos, 
colocando algumas espécies em 
risco de extinção.

 REDUZIR O CONSUMO 
 DE PROTEÍNA ANIMAL 

A carne, o peixe, os ovos e os laticí-
nios são fornecedores de proteína 
por excelência, providenciando 
todos os aminoácidos essenciais, 
mas não são os únicos. As legumi-
nosas, como as lentilhas, grão-de-
-bico, feijão e, nomeadamente, a 
soja (e o tofu, elaborado a partir 
da soja), são uma alternativa de 
qualidade às proteínas de origem 
animal. As sementes (cânhamo, li-
nhaça, abóbora, chia, etc.) e frutos 
secos (noz, amêndoa, caju, amen-
doim, etc.) também são fontes 
importantes. Por vezes, ao cortar 
no consumo de produtos animais, 
há um aumento de hidratos de car-
bono, como pão, massas e pizzas; 
ou não há uma substituição equili-
brada por proteínas vegetais, o que 
provoca desequilíbrios: aumento 
de peso, risco de carência de ferro, 
zinco, vitamina D e B12. É muito 
importante fazer uma rotação des-
tes alimentos, de forma planeada, 
para que não haja deficits. 

A produção animal é responsável 
por uma perda de cerca de 30% 
da biodiversidade global, devido 

aos efeitos da desflorestação, 
poluição e alterações climáticas.

PORQUÊ 
REDUZIR O 

CONSUMO DE CARNE?
DE UMA FORMA GERAL, 
AO COMER MENOS 
PRODUTOS DERIVADOS 
DE ANIMAIS CONSEGUE 
REDUZIR-SE O 
RISCO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 
E CERTOS TIPOS DE 
CANCRO. TAMBÉM É 
POSSÍVEL DIMINUIR 
A NOSSA PEGADA 
ECOLÓGICA, BEM 
COMO O SOFRIMENTO 
ANIMAL E ATÉ 
CONTRIBUIR PARA A 
REDUÇÃO DA CRISE 
ALIMENTAR E FALTA DE 
ÁGUA A NÍVEL GLOBAL.

Dicas para se familiarizar 
com o reducitarianismo:
b  Não consuma carne ou outros 

produtos animais uma vez por 
semana (por exemplo, as “segundas- 
-feiras sem carne” — Meatless 
Monday)

b  Faça substituições diárias, como 
trocar a carne vermelha por 
leguminosas (soja, lentilhas, etc.), 
frutos secos (nozes) ou cereais 
(quinoa).

b  Substitua o leite e derivados por 
bebidas e alternativas vegetais, como 
os iogurtes à base de soja, amêndoa, 
aveia, arroz ou de coco.

b  Corte nas porções de proteína animal 
– por exemplo, coma um bife mais 
pequeno.

b  Não coma carne ou outras proteínas 
animais ao almoço se vai fazê-lo ao 
jantar ou vice-versa.

b  Consuma proteína animal apenas ao 
fim de semana.
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A maioria dos portugueses consome café diariamente. Alguns 
optam pelo biológico, outros pelo descafeinado. Mas sabe as 
diferenças entre as várias opções que tem à disposição?

C omecemos pelo início: o 
café passa por vários pro-
cessos até chegar à cháve-
na. Logo a partir da colheita 

podem surgir diferenças, caso seja 
feita de forma manual ou mecânica. 
Após este passo, segue-se a secagem, 
que é feita a seco (ao ar livre, durante 
100 dias) ou com água (em cisternas, 
onde o café irá fermentar levemente). 
A torrefação é, talvez, o processo que 
torna os seus grãos mais idênticos ao 
que estamos habituados a ver.

O processo de torrefação e a tempe-
ratura utilizada mudam consoante a 
variedade do café – arábica ou robusta 
são os mais comuns – e o país de 
origem. Também o país torrefator tem 
influência no produto final, já que as 
torras são feitas conforme o perfil dos 

consumidores de cada zona geográfica. 
A mistura dos grãos é o processo que 
mais impacto vai ter na diferenciação do 
café como produto final. Para ser equi-
librada, convém ter cafés mais doces 
e outros mais fortes e ácidos, sendo 
que uma destas características tem 
de prevalecer, de modo a conferir-lhe 
personalidade. Uma vez torrado e moído, 
começa imediatamente a oxidação. 
Os novos sistemas de embalagem em 
vácuo permitem o atraso desse proces-
so, mas, infelizmente, não conseguem 
impedi-lo. Por isso, aconselha-se a que 
a sua moagem seja feita imediatamente 
antes da altura do consumo.

PORQUÊ BIOLÓGICO?
A produção biológica distingue-se pela 
ausência do uso de substâncias com 
efeito potencialmente tóxico. Isto é, 
a agricultura biológica é um modo de 
produção de alimentos que promove 
práticas sustentáveis e com o mínimo 
impacto no ecossistema. Assim, através 
do uso adequado de métodos preven-
tivos e culturais, tais como a rotação de 
culturas, os adubos verdes, a composta-
gem, entre outros, incentiva-se a melho-

O processo de mistura dos grãos 
marca a diferenciação do café. 

Para ser equilibrada, convém incluir 
os tipos doce, forte e ácido. 

escolha o 
melhor para si

100 oC

OS GRÃOS  
TORNAM-SE  
AMARELOS

150 oC

FICAM CASTANHOS 
CLAROS E DUPLICAM O 
VOLUME, COMEÇANDO 

A ORIGINAR O TÍPICO 
“AROMA A CAFÉ”

O PROCESSO  
ESTÁ CONCLUÍDO

200/250 oC

PROCESSO DE 
TORREFAÇÃO
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 NORMALMENTE, 
NOS 

DESCAFEINADOS 
BIOLÓGICOS, 
A CAFEÍNA É 

EXTRAÍDA PELOS 
MÉTODOS NÃO 

QUÍMICOS, 
COM AUXÍLIO 

DE DIÓXIDO DE 
CARBONO OU 

DE ÁGUA.

ria da fertilidade do solo e a biodiversi-
dade, enquanto se reduz e/ou elimina o 
uso da maioria dos pesticidas e adubos 
químicos, obedecendo sempre a impo-
sições legais. Desta forma, garante-se 
o direito à escolha e salvaguarda da saú-
de do consumidor, evitando resíduos 
químicos nos alimentos.

No caso do café biológico, as cultu-
ras dos cafezeiros são biologicamente 
respeitadas: há rotações de planta-
ção e especial atenção no tempo de 
colheita dos frutos – o seu início varia 
de acordo com a região, mas, de uma 
forma geral, é feita sete meses após a 
floração. No hemisfério sul, costuma 
acontecer de maio a setembro.

E O DESCAFEINADO?
O café tem, naturalmente, cafeína, 
uma substância estimulante que 
influencia o estado de alerta, a con-
centração, o desempenho mental e 
físico. No entanto, algumas pessoas 
devem evitá-la por poder aumentar a 
tensão arterial ou causar perturbações 
no sono. Atualmente, já se encontram 
disponíveis diversas opções, que fo-
ram previamente sujeitas a processos 
de descafeinização.

Existem quatro formas diferentes 
de retirar a cafeína ao café. O proces-
so inicia-se da mesma forma, inde-
pendentemente do solvente utilizado: 
primeiro colocam-se os grãos em 
água quente e só depois é adicionada 
uma substância solvente, que irá 

extrair a cafeína durante um determi-
nado período de tempo. Nesta fase, 
podem ser adicionados solventes 
químicos ou naturais.

MÉTODOS NÃO QUÍMICOS
 DIÓXIDO DE CARBONO   depois de 
amolecidos pela água, os grãos são 
cozinhados a alta pressão com dióxido de 
carbono. O gás atrai as moléculas de cafeína, 
extraindo-a dos grãos.

 ÁGUA   ao deixar os grãos de café em 
água quente durante bastante tempo, a 
cafeína acaba por se dissolver. Embora seja 
extremamente barato, este processo faz 
com que se perca parte do sabor. De forma a 
evitá-lo, é utilizado um filtro de carvão. 

 €6,29 
CAFÉ 
DESCAFEINADO 
MOÍDO ARÁBICA 
BIOLÓGICO
BIODYSSEE

250 g 
Descafeinado, com 
torrefação artesanal. 
Macio e redondo.

 €9,99 
CAFÉ INSTANTÂNEO 
LIOFILIZADO 
BIOLÓGICO
SONNENTOR

100 g
100% grãos de  
Arábica de  
agricultura biológica.

 €6,59 
CAFÉ LIOFILIZADO 
100% ARÁBICA 
BIOLÓGICO
BIODYSSEE

100 g
Textura aveludada  
e sabor equilibrado.

 €2,49 
CÁPSULAS DE CAFÉ 
DAS HONDURAS 
BIOLÓGICO
VIDA CELEIRO

10 unidades 
Compatível com 
máquinas de café Nes-
presso®. Aspeto cre-
moso, de intensidade 7.

 €6,49 
BIORTICA, 
SUCEDÂNEO DE 
CAFÉ BIOLÓGICO
NATUREFOODS

100 g
Elaborado com ceva-
da, malte de cevada, 
centeio, chicória e 
figos. Sem cafeína.

 €8,99 
SUCEDÂNEO DE 
CAFÉ À BASE 
DE TREMOÇO 
BIOLÓGICO
NATURATA

100 g 
Uma mistura harmo-
niosa de tremoço, 
centeio e chicória.

SABIA
  QUE...

A seguir ao 
petróleo, 
o café é o 

produto mais 
transacionado 

do mundo?
b OS PRINCIPAIS 
PRODUTORES DE 

CAFÉ SÃO OS PAÍSES 
LATINO-AMERICANOS 

E AFRICANOS.

TRATA-SE, GERALMENTE, 
DE UMA MISTURA DE 

CEREAIS, NATURALMENTE 
SEM CAFEÍNA, COM UM SABOR 
IDÊNTICO AO CAFÉ.

SUCEDÂNEOS DE CAFÉ

»

O mercado é muito vasto. Há opções 
com e sem adição de café, à base de 
cevada, de chicória e até de tremoço! 
Estas bebidas são fáceis de preparar, 
com água ou com leite. As opções sem 
café podem ser consumidas por toda 
a família, inclusive as crianças, desde 
que não haja alergia aos cereais que 
compõem a bebida.

https://www.celeiro.pt/533997-cafe-descafeinado-moido-arabica-biologico-250-gramas-kg-biodyssee
https://www.celeiro.pt/35644-cafe-instantneo-liofilizado-biologico-100-gramas-kg-sonnentor
https://www.celeiro.pt/534017-cafe-liofilizado-100-arabica-biologico-100-gramas-kg-biodyssee
https://www.celeiro.pt/511407-cafe-bio-honduras-compativel-nespresso-10-unidades-unid-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/243971-biortica-sucedneo-de-cafe-bio-100-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/492065-sucedneo-de-cafe-tremoco-bio-100-gramas-kg-naturata
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C om o tempo frio, nada 
melhor do que poder 
desfrutar de uma  
chávena de chá ou de 

uma infusão reconfortante. Saiba 
que algumas infusões podem  
ajudá-lo a sentir-se mais descon-
gestionado e oferecer-lhe uma 
respiração mais plena.

»  EUCALIPTO   Planta proveniente da 
Austrália, tradicionalmente utilizada 
no alívio dos sintomas de congestão 
nasal, constipações e tosse. O eucalip-

Conheça o poder de algumas 
infusões, que podem ajudá-lo a 
sentir-se mais descongestionado 
e oferecer-lhe uma respiração 
mais plena.

É UMA PLANTA 
HERBÁCEA 

ORIGINÁRIA DA 
ILHA DE JAVA 

(INDONÉSIA), CHINA 
E ÍNDIA, ESTANDO 

AMPLAMENTE 
DIFUNDIDA PELAS 
ZONAS TROPICAIS  
À VOLTA DO GLOBO.

INFUSÕES 
PARA RESPIRAR 
MELHOR

to produz um óleo chamado eucaliptol 
com utilidade na medicina popular para 
desobstrução das vias nasais, alívio 
dos sintomas de asma, da tosse e de 
constipações. Alguns estudos mostram 
fundamento do seu uso no suporte de 
uma função normal do sistema respira-
tório e como suavizante da garganta e 
das cordas vocais.

»  HORTELÃ-PIMENTA   Segundo a mitologia 
grega, Plutão – deus dos infernos – 
apaixonou-se pela ninfa Menthe. Enfure-
cida, a sua esposa Perséfone transfor-
mou-a numa planta e condenou-a a 

crescer à entrada das grutas (intituladas 
de portas do inferno). Esta planta é 
normalmente utilizada também como 
descongestionante nasal, suavizando 
o desconforto da garganta e conferindo 
conforto às vias aéreas superiores.  
Além disso, é igualmente conhecida  
pelas suas propriedades digestivas, pelo 
que poderá utilizar a sua infusão para 
auxiliar a digestão depois de refeições 
mais pesadas.

»  TOMILHO   De origem mediterrânica, 
esta erva é conhecida por promover o 
conforto do trato respiratório, suavizar 
e aliviar a irritação da garganta. Por 
outro lado, facilita a expetoração e 
ajuda a acalmar a garganta, em casos 
de tosse seca.

»  GENGIBRE   Alguns trabalhos apontam 
para o facto de que o gengibre 
mantém a secreção normal das vias 
respiratórias, auxiliando assim a função 
expetorante deste sistema. 

»  ALCAÇUZ   A planta alcaçuz, de nome 
científico Glycyrrhiza Glabra, era 
usada na antiga Roma e também pelos 
povos chineses, sobretudo em afeções 
digestivas e queixas respiratórias. 
Vários estudos relacionam-no com o 
alívio da sintomatologia associada a 
estados de alergias e inflamações, bem 
como no alívio da tosse e bronquite. 
Ajuda ainda a manter as vias aéreas 
limpas e livres de muco excessivo. 

A HORTELÃ-PIMENTA 
É COMUMMENTE 

USADA PARA DAR UM 
SABOR REFRESCANTE 

ÀS PASTILHAS 
ELÁSTICAS 
DE MENTOL 

EXATAMENTE 
PELO SEU TEOR 

DESSE ÓLEO.

Gengibre €3,99 
INFUSÃO DE 
PLANTAS – 
RESPIRAÇÃO
YOGI TEA

17 saquetas
Infusão ayurvédi-
ca biológica com 
eucalipto, manje-
ricão e tomilho.

 €1,85 
EUCALIPTO
VIDA CELEIRO

60 g
Folhas de 
eucalipto para 
infusão. Por 
ter um sabor 
bastante forte 
sugerimos adoçar 
com mel.

 €3,99 
INFUSÃO DE 
PLANTAS – 
MENTA FRESCA
YOGI TEA

17 saquetas
Infusão ayurvédi-
ca biológica com 
menta, alcaçuz e 
cascas de cacau 
(para um sabor 
confortante).

 €3,99 
INFUSÃO 
DE PLANTAS 
– MENTA 
ALCAÇUZ
YOGI TEA

17 saquetas
Infusão ayur-
védica biológica 
com alcaçuz, 
hortelã-pimenta 
e cardamomo.

 €1,59 
TOMILHO
VIDA CELEIRO

50 g
Folhas de tomilho 
secas para fazer 
uma infusão 
muito aromática.

 €3,89 
INFUSÃO DE 
GENGIBRE COM 
CURCUMA
TEEKANNE

20 saquetas
Infusão aromática 
de gengibre e 
curcuma – sem 
cafeína.

https://www.celeiro.pt/258463-infusao-bio-respiracao-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt/111584-cha-eucalipto-bio-60-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/381581-infusao-bio-mente-fresca-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt/393195-infusao-bio-alcacuz-menta-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt/50395-cha-tomilho-50-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/527538-cha-gengibre-e-curcuma-20-saquetas-unid-teekanne
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https://www.celeiro.pt/446785-rebucados-ervas-suicas-caramelo-stevia-50-gramas-kg-ricola


a doença de alzheimer 
pode ter uma componente
genética e estar relacionada 
com outras doenças.
mas um estilo de vida equilibrado
pode ajudar a atrasar 
o surgimento ou o avanço da doença.

PREVENIR
A

ALZHEIMERALZHEIMER

( saúde e bem-estar )( saúde e bem-estar )
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A 
doença de Alzhei-
mer é uma doença 
cerebral irreversí-
vel e progressiva 
que destrói lenta-
mente a memória 

e outras capacidades cognitivas, 
como a atenção, a concentração, 
a linguagem e o pensamento. 
Eventualmente, as pessoas com 
esta doença perdem a capacida-
de de realizar tarefas simples do 
quotidiano, podendo também trazer 
consigo alterações de comporta-
mento e de personalidade.

Na maioria das pessoas com 
Alzheimer, os sintomas aparecem 
pela primeira vez por volta dos 60 
anos. Segundo dados de um estu-
do sobre Portugal, estima-se que 
a percentagem de pessoas com 
mais de 60 anos e com demência 

seja de 5,9% e que, destes, entre 
50 a 70% tenham Alzheimer. A 
doença é duas vezes mais comum 
em mulheres do que em homens, 
em parte porque as mulheres têm 
maior expectativa de vida. 

Apesar das causas ainda não 
serem totalmente conhecidas, sabe-
-se que existe uma forte tendência 
familiar ou genética. Contudo parece 
existir uma relação entre a doença 
de Alzheimer e certos problemas 
vasculares como a doença cardíaca, 
hipertensão, história de enfarte, 
assim como com a diabetes e a 
obesidade. Por outro lado, fazer uma 
dieta equilibrada e exercício físico re-
gular, manter uma vida social ativa e 
realizar atividades mentalmente es-
timulantes são fatores que parecem 
reduzir o risco de declínio cognitivo e 
de doença de Alzheimer. 

Esta doença deve o seu nome ao médico 
alemão Alois Alzheimer que, em 1906, 

notou mudanças no tecido cerebral de uma 
mulher que falecera de uma doença mental 
incomum. Os seus sintomas incluíam perda 

de memória, problemas de linguagem e 
comportamento imprevisível. Ao examinar o 
seu cérebro, encontrou muitos aglomerados 

anormais (posteriormente identificados 
como placas amilóides) e feixes de fibras 
emaranhadas (atualmente referidos por 

emaranhados neurofibrilares).

Curiosidade



Diversos 
estudos 

mostram que 
o consumo de, 

pelo menos, 
uma refeição 
de peixe por 

semana pode 
reduzir o risco 

de doença 
de Alzheimer  

em 60%.

Alguns 
autores 

referem que 
o défice de 
vitamina D  

está 
associado 

a um 
risco mais 
elevado de 

mortalidade 
e de doença 

de Alzheimer.
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 €36,25 
ÓMEGA-3 DUPLA POTÊNCIA
SOLGAR

60 cápsulas

 €29,07 
VITAMINA D3  
2200 UI (55 MCG)
SOLGAR

100 cápsulas
Suplemento alimentar. Fornece 55 µg 
de vitamina D3 que contribui para a 
manutenção de ossos normais.

 €84,08 
FOSFATIDILSERINA
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento alimentar isento 
de: glúten, trigo, produtos 
lácteos, levedura, conservantes, 
edulcorantes ou aromas artificiais.

Suplemento alimentar que 
fornece acetil-L-carnitina, forma 
estabilizada da L-carnitina.

 €20,35 
NEURO-NUTRIENTES
SOLGAR

30 cápsulas
Suplemento alimentar que 
fornece vitaminas, aminoácidos 
e extrato de Ginkgo biloba.

 €13,85 
GINKGO BILOBA BIO
BIOTECHNIE

20 ampolas

 €7,10 
CELEIRO LECITINA  
DE SOJA 540
VIDA CELEIRO

90 cápsulas
Suplemento alimentar. Obtida do grão de 
Glycine Max L. Merr. 52% Fosfolípidos de soja.

ÓMEGA-3: 
Já muito se sabe sobre a im-
portância destes ácidos gordos 
essenciais na saúde cardiovas-
cular, mas o seu papel no cérebro 
é igualmente central. Um dos 
metabolitos do ómega-3, o ácido 
docosahexaenóico (DHA), é o prin-
cipal constituinte das membranas 
dos neurónios. De salientar que 
o DHA pode ser produzido a partir 
do ácido alfa-linolénico (ALA) e do 
ácido eicosapentaenóico (EPA), 
pelo que é importante assegurar 
uma ingestão adequada de todos 
estes ácidos gordos. 

FOSFATIDILSERINA: 
Trata-se de um fosfolípido, isto 
é, outro tipo de gordura encon-
trada com muita abundância 
na membrana de revestimento 
dos neurónios. Este composto é 
obtido a partir da fosfatidilcolina 
ou da fosfatidiletanolamina com 
a serina, através da presença de 
DHA em quantidades apropria-
das. Um estudo concluiu que a 
suplementação com a fosfatidil-
serina contribuiu para melhorar a 
memória e para reduzir os níveis 
de inflamação no cérebro. Aliado 
a este efeito, também se verificou 
uma diminuição dos níveis de 
stresse oxidativo no cérebro.

ACETIL-L-CARNITINA:  
Este composto encontra-se natu-
ralmente em vários tecidos, como 
o cérebro, sendo considerado um 
nutriente condicionalmente essen-
cial. Isto significa que, em certas 
circunstâncias (como por exemplo 
em idosos ou pessoas com diabe-
tes), os seus níveis são demasiado 
baixos para as necessidades do 
organismo. Funciona ao promover 
a produção de energia nas células 
cerebrais, assim como a produção 

Suplemento alimentar que fornece ómega-3 
sob uma forma de rápida absorção.

 €31,99 
ACETIL L-CARNITINA
SOLGAR

30 cápsulas

Suplemento alimentar que fornece 
1000 mg de extrato seco de Ginkgo 
biloba por cada duas ampolas.

de aminoácidos neurotransmisso-
res (envolvidos na comunicação 
da informação do cérebro), entre 
outros efeitos, melhorando o seu 
funcionamento. A suplementação 
com acetil-L-carnitina demonstrou, 
em alguns estudos, ter um efeito 
neuroprotetor, ao reduzir o défice 
de atenção em pacientes com 
doença de Alzheimer. Ao mesmo 
tempo, parece exercer um efeito 
anti-inflamatório e antioxidante.

VITAMINA D: 
Cada vez mais se reconhece a 
importância desta vitamina lipos-
solúvel numa multiplicidade de 
funções no organismo. Atendendo à 
elevada prevalência do défice deste 
nutriente, principalmente nos ido-
sos, torna-se importante assegurar 
que se encontra presente em níveis 
adequados. A forma ativa da vitami-
na D é encontrada abundantemente 
no cérebro, sendo importante para 
prevenir a formação das placas ami-
lóides através da estimulação da 
atividade dos macrófagos (células 
de defesa imunitária).

GINKGO BILOBA:
O extrato desta planta é obtido a par-
tir das suas folhas e apresenta um 
elevado conteúdo em compostos 
bioativos como os ginkgoflavoglicó-
sidos e compostos triperpénicos. 
Atua maioritariamente ao promover 
a melhoria da irrigação sanguínea 
dos tecidos cerebrais, para além 
de apresentar também uma ação 
antioxidante. Quando aplicado em 
doentes de Alzheimer, este extrato 
parece contribuir para melhorar os 
índices cognitivos relacionados 
com a memória e a capacidade para 
realizar as tarefas do dia a dia. Além 
do mais, pode ainda contribuir para 
menores níveis de stresse relacio-
nados com a doença. 

NutRienteS e PlaNtaS IMPOrtanTeS

https://www.celeiro.pt/103848-omega-3-dupla-potencia-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/produtos/243445-fosfatidilserina-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/280853-vitamina-d3-2200-ui-55-mcg-100-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/219150-celeiro-lecitina-de-soja-540-90-capsulas-cps-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/12898-neuro-nutrientes-30-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=acetil
https://www.celeiro.pt/259521-ginkgo-biloba-bio-20-ampolas-amp-biotechnie
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1 A PRIMEIRA  
REFEIÇÃO DO DIA

A palavra em inglês breakfast é 
derivada da expressão breaking the 
fast, que significa quebrar o jejum. 
O pequeno-almoço é, geralmente, 
a primeira refeição a ser feita e que, 

após um período de jejum noturno, 
fornece nutrientes e energia para o 
início do dia: melhora a concentração 
e o humor, e permite um maior grau 
de saciedade durante o período da 
manhã. Será, por isso, uma refeição 
do dia que não deve esquecer.

Controlar o apetite é essencial para manter o seu 
plano alimentar equilibrado e o peso corporal dentro 
dos parâmetros adequados. Deixamos-lhe assim 
cinco estratégias que podem ajudar nesse objetivo.

CONTROLAR 
O APETITE

Cinco
 dicas
para

2 MAIS FIBRA
Os alimentos ricos em fibras 

são digeridos de uma forma gradual 
pelo organismo e, consequentemente, 
prolongam a saciedade. A recomen-
dação de ingestão diária adequada de 
fibra para adultos saudáveis é de cerca 
de 25 gramas para as mulheres e cerca 
de 38 gramas para os homens.

3 SOPA OU SALADA
Os legumes variados são 

indispensáveis num padrão alimentar 
saudável e, ao fornecerem água e fibra, 
auxiliam o controlo do apetite. Se iniciar 
as principais refeições com uma sopa 
de legumes ou uma salada, irá reduzir o 
apetite e, consequentemente, a porção 
dos restantes alimentos que irá consu-
mir nessa refeição.

4 UM AMBIENTE CALMO
Estudos sugerem que a ansie-

dade promove o consumo calórico e a 
escolha de alimentos ricos em gordura. 
Fazer as refeições num local calmo, 
sem o estímulo da televisão ou de um 
monitor, e comer devagar são formas 
eficientes de reduzir a ansiedade, man-
ter a saciedade e ingerir menos calorias.

5 PLANTAS E NUTRIENTES 
Quando o objetivo é regular o 

apetite, algumas substâncias desta-
cam-se, pela quantidade de fibra que 
fornecem e pela capacidade que têm 
de ajudar a regular a glicemia:

NÃO SE ESQUEÇA DE 
QUE A PRÁTICA DE UM 

PLANO ALIMENTAR 
EQUILIBRADO E 

REPARTIDO AO LONGO 
DO DIA, ASSIM COMO 

UM ESTILO DE VIDA 
TRANQUILO, SÃO 

FUNDAMENTAIS PARA 
MANTER O SEU APETITE 

CONTROLADO.

PARA OBTER O 
MÍNIMO DE 25 G 

DE FIBRA POR DIA 
DEVERÁ CONSUMIR 

FRUTA FRESCA E 
LEGUMES E NÃO 

SE ESQUECER 
DE INCLUIR 

LEGUMINOSAS NO 
SEU DIA ALIMENTAR.

 GLUCOMANANO   fibra solúvel extraída da 
raiz da planta Amorphophallus Konjac. 
Esta fibra apresenta a capacidade de 
absorver água, formando um gel que 
preenche o estômago, proporcionando 
uma sensação de saciedade.

 GARCINIA CAMBOGIA   o fruto da 
planta contém o princípio ativo ácido 
hidroxicítrico. Este composto parece 
desempenhar um papel na regulação 
do peso corporal e na redução da 
sensação de apetite. 

 CRÓMIO E CANELA   o primeiro é um mine-
ral e o segundo uma especiaria, ambos 
contribuem para a manutenção de 
níveis normais de glicose no sangue. 

 €1,99 
CUP DESPERTAR 
DE BUDA DE 
FRAMBOESA BIO 
ISWARI

50 g
Super pequeno-almoço 
adequado a vegans. 
Isento de lactose.

 €6,99 
MIX PANQUECA 
INSTANTÂNEA DE 
BANANA CANELA BIO 
SHINE

400 g
Alto teor em fibra, sem 
glúten e sem a adição 
de açúcares (contém 
açúcares naturalmente 
presentes).

 €2,94 
KONJAC BIOLÓGICO 
TIPO SPAGHETTI
SLENDIER

400 g
Preparação alimentar 
biológica pré-cozinhada 
com farinha de konjac.

 €22,85 
HIDROXOCITRATO
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento alimentar 
à base de extrato 
em pó do fruto da 
Garcinia cambogia.

https://www.celeiro.pt/522120-cup-despertar-buda-bio-framboesa-sem-gluten-50-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt/524841-mix-panqueca-instantnea-bio-sem-gluten-banana-canela-400-gramas-kg-shine
https://www.celeiro.pt/340458-konjac-biologico-tipo-massa-spaghetti-250-gramas-kg-slendier
https://www.celeiro.pt//99332-hidroxicitrato-60-capsulas-cps-solgar
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Ao mantermos 
um estilo de 

vida saudável e o 
peso equilibrado, 

influenciamos 
positivamente o 

tipo de bactérias 
presente na nossa 

flora intestinal. 

Impacto da flora 
intestinal na saúde

( saúde e bem-estar )( saúde e bem-estar )
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É do conhecimento geral a 
importância extrema da flora 
intestinal para vários aspetos 
da saúde. No entanto, nem 

sempre é fácil perceber de que forma 
funciona ou como podemos promo-
ver o seu equilíbrio.

 
PARTO E AMAMENTAÇÃO
A nossa microbiota começa a ser 
formada a partir do momento do 
nascimento. Indivíduos que nascem 
por parto normal adquirem uma parte 
da flora vaginal e intestinal da mãe, 
enquanto pessoas que nascem por 
cesariana têm como influência o ar 
da sala de partos. Também a forma de 
alimentação do bebé vai determinar 
o desenvolvimento da sua flora 
intestinal: bebés alimentados por 
aleitamento materno desenvolvem 
uma flora mais rica e eficaz do que os 
bebés alimentados com fórmulas.

ANTIBIÓTICOS
A flora intestinal é maioritariamente 
constituída por bactérias, portanto, a 
utilização de antibióticos vai ter um 
grande impacto na sua viabilidade. 
Vários estudos já demonstraram que 
a toma de antibióticos pode promover 
uma disbiose intestinal (desajuste na 
microbiota intestinal), por isso, o consu-
mo de alimentos fermentados como os 
iogurtes, kefir, kombucha, chucrute ou 
miso pode ser ainda mais interessante 
após o uso de antibióticos.

 
HIGIENE ÍNTIMA
Especialmente as mulheres, que 
apresentam uma flora genital muito 
particular, devem ter cuidados básicos 
de higiene íntima, pelo facto de as bac-
térias intestinais serem diferentes das 
vaginais e dever-se evitar a contami-
nação e proliferação de diferentes es-
pécies em meios desadequados. Isto 
é, impedir transferência de bactérias va-

ginais para a zona anal, ou de bactérias 
intestinais para a zona vaginal.

Também o uso de roupa demasiado 
apertada deve ser evitado, não só por 
comprometer a circulação sanguínea, 
como também por promover o desen-
volvimento de bactérias patogénicas 
por anaerobiose (ambientes com 
pouco oxigénio podem ser favoráveis 
ao desenvolvimento de determina-
das espécies).

 
DIGESTÃO
A microbiota intestinal é responsável, 
entre outras coisas, por digerir parte 
de alguns nutrientes que ainda não o 
tenham sido totalmente noutra fração 
do sistema digestivo. As bactérias 

Sabe o impacto que a flora intestinal pode ter na sua saúde? 
Apresentamos alguns aspetos importantes da sua ação, bem 
como formas de torná-la mais adequada e saudável.

ESPÉCIE

  Lactobacillus  
acidophilus

  Lactobacillus  
paracasei

  Bifidobacterium  
lactis

POSSÍVEL INTERVENÇÃO

  Digestão da lactose e inibição do 
crescimento de organismos patogénicos.

  Diarreia ou obstipação. 

  Formação de um ambiente intestinal 
saudável, produção de vitaminas do 
complexo B.

 AS BACTÉRIAS PROBIÓTICAS E A SUA AÇÃO 
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de microrganismos patogénicos, e tem 
ainda uma função de defesa, visto que 
estimula o sistema imunitário — influen-
cia diretamente a função do intestino 
associada ao sistema imunitário. Uma 
mucosa intestinal adequada constitui 
uma barreira interna importante nas 
defesas do nosso organismo.

 
O NOSSO SEGUNDO CÉREBRO
Desde o final do século XIX que tem 
vindo a ser estudada a correlação entre 
o cérebro e o intestino. Neste momento, 
já há evidências de que a microbiota 
intestinal tem influência direta na 
produção de algumas hormonas, tal 
como o cérebro tem efeito na motilida-
de intestinal, por exemplo. Os estudos 

indicam que a microbiota intestinal 
influencia o normal funcionamento do 
cérebro e, consequentemente, o nosso 
comportamento. Esta é, assim, uma 
comunicação bilateral. Desta forma, 
a comunidade bacteriana residente 
no intestino é responsável por regular 
respostas ao stresse, tendo sido 
demonstrado que modificações na 
composição da microbiota se encon-
tram associadas ao desenvolvimento 
de ansiedade e depressão. 

presentes na flora intestinal de cada 
indivíduo variam consoante o meio 
ambiente, a alimentação, o estilo de 
vida, entre outros.

Em episódios de diarreia, a 
toma de probióticos pode ajudar 
à recuperação do normal trânsito 
intestinal, por favorecer a reabilitação 
da microflora intestinal, que é perdida 
durante as crises.

Já em casos de obstipação, 
algumas estirpes de lactobacilos e de 
bifidobactérias têm a capacidade de 
promover a finalização da digestão 
de alguns macronutrientes, e até de 
interferir nos movimentos peristálti-
cos, pelo que facilitam muitas vezes a 
motilidade intestinal e, consequente-
mente, a defecação eficaz.

Um estudo em humanos com 
excesso de peso indicou que, após 
o consumo controlado de leite fer-
mentado com Lactobacillus gasseri, 
era observada uma diminuição da 
gordura visceral e subcutânea. Tanto 
o peso corporal como o IMC (índice 
de massa corporal) apresentaram 
uma redução quando equiparados 
com o grupo de controlo.*

 
IMUNIDADE
Por incrível que pareça, a nossa imu-
nidade depende, em grande parte, da 
saúde do intestino! A flora intestinal 
funciona como barreira, protegendo-o 

A nossa saúde depende da saúde 
do intestino. Uma mucosa intestinal 
adequada é uma barreira interna 
importante na defesa do organismo.

sabia que
HÁ REGISTOS ANTIGOS DA ÁSIA 
CENTRAL QUE FALAM EM LAVAGENS 
COM IOGURTE NATURAL COMO 
FORMA DE TRATAMENTO DE INFEÇÕES 
FÚNGICAS VAGINAIS? 

Aparentemente, a acidez do 
iogurte e a presença de bactérias 
têm efeitos positivos na melhoria 
da candidíase.

* ARORA, T., SINGH, S. E SHARMA, 
R. K. (2013), “PROBIOTICS: 
INTERACTION WITH GUT 
MICROBIOME AND ANTIOBESITY 
POTENTIAL”, NUTRITION, 
VOL. 29, PP. 591–596.

 €32,99 
ADVANCED MULTI-
BILLION DOPHILUS
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento alimentar. 
Fórmula de probióticos. 
De todos os suplementos 
de probióticos da Solgar, 
este é o mais ativo.

 €27,79 
SYNERBIO  
— MOTHER AND BABY
VIRIDIAN

30 g
Suplemento alimentar. 
Adequado durante a 
gravidez e amamentação, 
para bebés e crianças 
(desde o nascimento 
até aos 12 anos). 

 €35,99 
FORMULA MOOD+ 
50 BILLION
GARDEN OF LIFE 

60 cápsulas
Suplemento alimentar 
com culturas vivas, 
erva-moura-sonífera 
(Aswagandha) e mirtilo.

 €14,90 
SYMBIOTICS G  
— FLORA INTESTINAL
VITANATUR

14 saquetas
Suplemento alimentar 
com 10 bactérias lácticas 
liofilizadas, fibras 
alimentares (FOS e inulina) 
e vitaminas do grupo B.

 €13,99 
LACTIBIOTICA  
— FERMENTOS LÁCTEOS
ORTIS

10 saquetas
Suplemento alimentar. 
Associação de fibras e 
de estirpes de fermentos 
lácteos de três espécies 
selecionadas.

https://www.celeiro.pt/111799-advanced-multi-billion-dophilus-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/520249-suplemento-alimentar-em-po-30-gramas-kg-viridian
https://www.celeiro.pt/551281-formula-probioticos-mood-60-capsulas-cps-garden-of-life
https://www.celeiro.pt/396042-symbiotics-g-14-saquetas-unid-vitanatur
https://www.celeiro.pt/539319-ortis-lactibiotica-original-10-saquetas-10-saquetas-unid-ortis
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E sta vitamina lipossolúvel 
diz respeito a um conjunto 
de compostos chamados 
de naftoquinonas. Deste 

grupo, as mais conhecidas são 
a vitamina K1 (filoquinona) e 
a vitamina K2 (menaquinona). 
A primeira é encontrada 
principalmente em alimentos 
vegetais, ao passo que a segunda 
é obtida a partir da fermentação 

das bactérias intestinais, ou de 
alimentos fermentados.

Nos últimos anos, tem havido um 
interesse crescente pela vitamina K, 
multiplicando-se também as opções 
de suplementação alimentar com 
este nutriente. É comum encontrar 
designações como MK-7, o que 
neste caso se refere a um dos 
isómeros (“variante”) da vitamina K2 
com maior biodisponibilidade.

Encontra-se em alimentos vegetais e fermentados 
e o interesse pelas suas qualidades tem aumentado. 
Conheça melhor esta vitamina, com “licença” para 
ajudar na coagulação e na saúde óssea.

PRINCIPAIS PAPÉIS  
NO ORGANISMO
 COAGULAÇÃO:   regula a coagulação 
sanguínea, podendo ser útil para prevenir 
hemorragias. Pelo mesmo motivo, as pessoas 
que tomam anticoagulantes devem avaliar com 
o seu médico a adequação da toma de vitamina 
K no seu caso específico.

 SAÚDE ÓSSEA:   contribui para melhorar a 
saúde óssea, ao favorecer a fixação de cálcio 
nos ossos e ao prevenir a ocorrência de fratu-
ras. Um estudo revelou que a suplementação 
conjunta de vitaminas D, K2 (em particular 
MK-7) e cálcio contribuiu para reduzir o risco 
de fratura em 25%. 

 SAÚDE CARDIOVASCULAR:   a suplementação 
isolada com cálcio pode levar à acumulação 
deste mineral noutros locais, como os vasos, 
aumentando a sua rigidez. Assim, a vitamina K2 
contribui para prevenir a calcificação vascular, 
uma vez que permite aos vasos manterem a 
sua elasticidade natural, reduzindo o risco de 
doença coronária.

 CANCRO:   alguns estudos identificaram uma 
relação inversa entre a ingestão de vitamina K2 
e a mortalidade por cancro, principalmente do 
pulmão e da próstata. Por outro lado, a elevada 
ingestão de vegetais fornece vitamina K1 em 
quantidades adequadas, podendo até estar 
associada a um risco mais baixo de cancro.

 SAÚDE CEREBRAL:   esta vitamina está 
envolvida no metabolismo dos esfingolipí-
dios, uma classe de lípidos que participa da 
proliferação, diferenciação e sobrevivência das 
células cerebrais. Pessoas com uma ingestão 
insuficiente de vitamina K parecem apresentar 
uma performance cognitiva mais baixa, em 
comparação com aqueles com ingestão ade-
quada, revelando a importância desta vitamina 
na saúde do cérebro. 

Nome de código:
VITAMINA K

a vitamina d potencia a 
atividade da vitamina k 
sobre o metabolismo ósseo.

APÓS A TOMA 
PROLONGADA 

DE ANTIBIÓTICO 
(SUPERIOR A 

10 DIAS)

EM DIETAS  
POBRES EM 

GORDURA OU 
ASSOCIADAS 

À TOMA DE 
BLOQUEADORES 

DE ABSORÇÃO 
DE GORDURAS

 
EM SÍNDROMAS 

DE MALABSORÇÃO 
(EX. DOENÇA DE 
CROHN, COLITE).

O DÉFICE DE 
VITAMINA K  

PODE OCORRER:

UVAS

(menaquinona)(filoquinona)

QUEIJO

VITAMINA K1 VITAMINA K2

SAUERKRAUT

GEMA DE OVO
SOJA FERMENTADA

NATTO

KEFIR

ESPARGOSBRÓCOLOSESPINAFRES

AMEIXAS

ÓLEO DE SOJA

VERMELHO
FEIJÃO IOGURTE

MANTEIGA

SUPLEMENTOS
ALIMENTARES

 €7,45 
VITAMINA K1 
100 MCG
SOLGAR

100 comprimidos
Suplemento alimentar 
com 100 mcg de 
vitamina K1 por 
comprimido.

 €37,67 
VITAMINA K2 
100 MCG
SOLGAR

50 cápsulas
Suplemento alimentar 
com 100 mcg de 
vitamina K2 (MK-7) 
por comprimido 
derivada do natto.

 €32,99 
ULTIMATE BONE 
SUPPORT
SOLGAR

120 comprimidos
Suplemento alimentar 
com complexo de cálcio, 
magnésio, vitamina D3, 
vitamina K2, zinco e boro.

 €22,07 
VITAMINA D3 4000 
UI 100 MCG
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento alimentar  
com 4000 UI de  
vitamina D3 por 
cápsula vegetal.

SUPLEMENTOS
ALIMENTARES

https://www.celeiro.pt/12416-vitamina-k1-100-mcg-100-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/71444-vitamina-k2-100-mcg-50-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/181372-ultimate-bone-support-120-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/320825-vitamina-d3-4000iu-100mcg-60-capsulas-cps-solgar
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( Especial Crianças )( Especial Crianças )( Especial Crianças )

Sabemos que, no geral, 
existem crianças mais 
distraídas do que 
outras e que têm mais 

dificuldade em permanecer atentas 
na execução de tarefas. O défice 
de atenção é um sintoma que está 
muitas vezes associado à situação 
designada de Perturbação de 
Hiperatividade e Défice de Atenção 
(PHDA), contudo, existem outras 
causas que podem contribuir 
para os problemas de atenção 
na criança: como a ansiedade, 
o stresse ou a falta de um sono 
repousante. O diagnóstico desta 
perturbação neurocomportamental 
é clínico e caracterizado por um 

processo de avaliação cuidadosa, 
da história de desenvolvimento 
da criança, dos vários contextos 
onde está inserida e onde devem 
ser descartadas dificuldades que 
possam justificar a sintomatologia. 
É importante, por isso, diagnosticar, 
para se poder agir.

ALIMENTAÇÃO E PHDA
As causas para o aparecimento da 
PHDA são variadas e estão associadas 
a fatores genéticos e ambientais. 
Recentemente, tem sido dada alguma 
atenção ao papel potencial da prática 
de uma dieta desequilibrada ou da 
presença de deficiências nutricionais, 
na suscetibilidade à PHDA. Estudos 

sugerem mesmo que uma baixa 
aderência à Dieta Mediterrânica poderá 
ter um papel no seu desenvolvimento. 
De referir que este plano alimentar 
é hoje considerado um dos padrões 
alimentares mais saudáveis do 
mundo e estudos recentes sugerem 
que a sua adoção poderá proteger 
a saúde cerebral. No entanto, serão 
necessários mais dados para clarificar 
se as deficiências nutricionais 
podem, de facto, contribuir para 
uma função cerebral desadequada 
e levar a sintomas de PHDA nas 
crianças. Contudo, a avaliação da 
dieta e do estado de nutrição deverá 
ser considerada como uma terapia 
adjuvante na melhoria dos sintomas. 

Vários fatores podem contribuir 
para os problemas de atenção na 
criança. Um cuidadoso diagnóstico 
é essencial  e uma alimentação 
equilibrada pode ajudar. Saiba como.

DÉFICE DE 
ATENÇÃO NAS 
CRIANÇAS

25%
da glicose  

do organismo

19%
do fornecimento 

sanguíneo

 O CÉREBRO 

pesa 
2-2,7% 

do peso 
total 

corporal

Estas necessidades 
aumentam em 

resposta a uma 
maior atividade 

cerebral.

NOTA

 E NECESSITA 
EM REPOUSO DE



www.celeiro.pt  31

NUTRIR O CÉREBRO
Procure manter um padrão alimentar 
mediterrânico: onde predomina o 
consumo de produtos frescos, locais 
e sazonais, de gordura de origem 
vegetal (como o azeite), peixe, vege-
tais, fruta e um reduzido consumo de 
açúcar simples e de sal. Uma alimen-
tação completa, equilibrada e variada 
será uma estratégia a adotar.

Um número abrangente de 
nutrientes parece estar envolvido 
na manutenção da função cerebral, 
incluindo vitaminas, como o ácido 
fólico (B9) e as vitaminas B6 e B12. 
Também os compostos lipídicos 

como os ómega-3(DHA e EPA) 
têm-se revelado importantes para 
o desenvolvimento cerebral pré e 
pós-natal. Têm sido desenvolvidos 
estudos que mostram fortes evidên-
cias da deficiência destes ácidos 
gordos na PHDA, e a defesa de que 
a sua suplementação é relevante 
neste grupo. Minerais como o zinco, 
o magnésio e o ferro são igualmente 
determinantes para a correta função 
cerebral, sendo que há trabalhos cientí-
ficos que sugerem que a sua presença 
em níveis inferiores aos necessários 
está relacionada com sintomas mais 
acentuados de PHDA. 

b  DHA – componente essencial para a estrutura, desenvolvimento e 
função do cérebro.

b  Vitaminas do complexo B – funcionam como coenzimas e 
contribuem para a formação de vários neurotransmissores. 

b  Minerais – o zinco e o ferro são necessários à função cerebral e o 
magnésio permite gerir melhor os estados de ansiedade. 

 MAS:   seja qual for a situação, é essencial aconselhar-se primeiro 
com o pediatra que acompanha a criança e perceber quais são as 
necessidades específicas.

Para corrigir deficiências e 
ajudar a reduzir a sintomatologia, 
são por vezes sugeridos alguns 
suplementos alimentares:

ALIMENTOS E NUTRIENTES

A Perturbação de 
Hiperatividade e Défice de 
Atenção é um distúrbio 
no neurodesenvolvimento 
da criança, que resulta de 
alterações no funcionamento do 
sistema nervoso. Os sintomas 
podem incluir falta de atenção, 
hiperatividade e impulsividade. 
É habitualmente diagnosticada 
em idade escolar porque 
nesta altura existe uma maior 
exigência no comportamento 
e na realização de tarefas.

 PHDA: O QUE É? 

PREVALÊNCIA 
MUNDIAL DE 

PHDA NAS 
CRIANÇAS

5%

7,5%
a

 €14,40 
BAGAS 
KANGAVITES
SOLGAR

60 
comprimidos
Suplemento 
alimentar multivi-
tamínico e mineral 
em deliciosos 
comprimidos 
mastigáveis.

 €12,80 
SMART KIDS 
BRAIN
BIOGLAN

30 cápsulas
Suplemento 
alimentar à base 
de ómega-3 
em cápsulas 
mastigáveis com 
sabor a citrinos.

 €33,58 
DHA
SOLGAR

90 
comprimidos
Suplemento 
alimentar de DHA 
em comprimidos 
mastigáveis com 
sabor a frutos.

 €18,98 
VIRIKID
VIRIDIAN

90 cápsulas
Suplemento 
alimentar. Fórmula 
de multivitaminas 
e minerais. 

 €0,99 
POLPA DE MAÇÃ 
E MIRTILO
NATUREFOODS

100 g
Polpa de 
maçã e mirtilo 
pasteurizada 
biológica. 
100% fruta.

 €3,49 
SNACK DE 
TRIGO COM 
ABÓBORA E 
ALECRIM BIO
HOLLE

100 g
Palitos de trigo 
com abóbora e 
alecrim biológicos.

 €8,49 
PEQUENO-
-ALMOÇO 
PEQUENO 
BUDA BIO 
ISWARI

400 g
Pequeno-almoço 
de mirtilo. 
Contém açúcares 
naturalmente 
presentes.

https://www.celeiro.pt/193832-kangavites-bagas-60-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/431958-smartkids-brain-formula-cerebro-dha-30-capsulas-cps-bioglan
https://www.celeiro.pt/15004-dha-sabor-frutos-90-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/520171-multivitaminas-e-minerais-para-criancas-90-capsulas-cps-viridian
https://www.celeiro.pt/488464-polpa-de-maca-e-mirtilo-biologica-100-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/506731-happy-sticks-snack-trigo-com-abobora-e-alecrim-bio-100-gramas-kg-holle
https://www.celeiro.pt/519168-pequeno-buda-pequeno-almoco-bio-sem-gluten-400-gramas-kg-iswari


 €9,99 
SPRAY NASAL
OTOSAN

30 ml
Combina a ação 
da solução salina 
hipertónica da 
água da Bretanha 
com extratos 
vegetais. Dispo-
sitivo médico.

 €11,99 
SPRAY  
NASAL BABY
OTOSAN

30 ml
Solução salina 
hipertónica com 
extratos vegetais. 
A partir dos seis 
meses. Dispo-
sitivo médico.

 €8,49 
SPRAY NASAL 
ÁGUA DO MAR
VITARMONYL

125 ml 
Para a higiene 
nasal diária da 
criança e do 
adulto. Dispo-
sitivo médico.

VANTAGENS DA HIGIENE NASAL
AO HIGIENIZAR O NARIZ REGULARMENTE, AS CÉLULAS DA 
MUCOSA SÃO RESTAURADAS E AS FUNÇÕES DO NARIZ SÃO 
OTIMIZADAS. DE UMA FORMA GERAL, PERMITE:
b  Remover o excesso de mucosidades provocado por 

constipações, gripes e processos alérgicos ou inflamatórios  
e pela congestão nasal;

b  Prevenir as infeções virais ou bacterianas das cavidades 
perinasais, criando um ambiente desfavorável para os 
microrganismos;

b  Limpar a mucosa nasal de agentes externos como poeira  
e poluentes ambientais, impedindo a formação de crostas  
e favorecendo a clearance mucociliar;

b  Limpar as narinas e a cavidade nasal de agentes irritantes  
e outros alergénios;

b  Facilitar a “respiração” de uma forma geral;
b  Humedecer a mucosa nasal seca.
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O nariz funciona como 
filtro do nosso sistema 
respiratório. Por isso, a 
higiene nasal é impor-

tante para que este órgão possa cum-
prir as suas principais funções: filtrar 
o ar de impurezas, regular a entrada 
de ar para os pulmões e proteger o 
organismo de bactérias e vírus.

Como é a primeira barreira contra 
agentes externos potencialmente 
prejudiciais ao nosso organismo – 

como a poluição, o pó, os vírus e as 
bactérias –, se a mucosa estiver 
seca ou se os cílios nasais estiverem 
sujos e desordenados, a sua capa-
cidade de defesa contra agentes 
externos pode ser comprometida.

COMO FAZER  
A HIGIENE NASAL?
A higiene nasal deve ser feita de 
forma natural, fisiológica, a qualquer 
altura do dia, normalmente uma ou 

( saúde e bem-estar )

duas vezes: de manhã e ao deitar. 
Poderá ser benéfica uma maior 
frequência apenas se houver ex-
posição a ambientes muito poluí-
dos, com baixa humidade relativa 
do ar (ar condicionado, ambientes 
fechados) ou na presença de 
algum processo que comprometa 
a mucosa nasal. 

Assim, a lavagem ou humidifica-
ção do nariz deve realizar-se com 
soluções salinas adequadas, soro 
fisiológico ou água do mar, que 
proporcionam a obtenção da ho-
meostasia (equilíbrio) do sistema 
mucociliar e da mucosa nasal.

BEBÉS E CRIANÇAS 
PEQUENAS
A higiene nasal é particularmen-
te importante nos bebés e nas 
crianças pequenas, uma vez que 
não possuem ainda a capacidade 
de se assoarem, logo, não são 
capazes de eliminar o muco. Por 
isso, fazê-la de forma regular aju-
da a prevenir o risco de infeção e 
a evitar problemas respiratórios e 
o nariz entupido. Estas condições 
comprometem, muitas vezes, o 
bem-estar geral, como uma boa 
noite de sono e uma abordagem 
mais pacífica às refeições, para 
além da proteção natural das 
membranas nasais. 

Uma boa 
higiene nasal 
permite evitar 

problemas 
respiratórios 
como rinites, 

sinusites,  
e até otites. 

TAMBÉM PERMITE 
PREVENIR ALGUNS 

PROBLEMAS 
COMO A FRACA 

QUALIDADE 
DO SONO E A 

FADIGA DIURNA.

Sabia que o nariz filtra cerca de 15 mil litros de ar 
(poluído) por dia? É por isso, e muito mais, que a higiene 
nasal é determinante para o seu bom funcionamento. 
Siga as nossas indicações e saiba como fazer.

NARIZ:
um filtro natural

Usar um 
humidificador

Beber cerca de 1,5 
a 2 litros de água 

por dia (e/ou chás, 
infusões, sopas, 
etc.) para ajudar  

a diluir o muco

Elevar ligeiramente 
a cabeceira da 

cama para facilitar 
a respiração

 OUTRAS DICAS 
 PARA AJUDAR 
 A DESENTUPIR 

 O NARIZ 

 €19,98 
KIT  NASAL WASH
OTOSAN

Garrafa  
+ 30 saquetas
Garrafa fácil de 
utilizar para irrigação 
nasal diária. Com 
30 saquetas de 
solução salina. 
Dispositivo médico.

https://www.celeiro.pt/421942-nasal-wash-saquetas-30-saquetas-unid-otosan
https://www.celeiro.pt/321501-spray-nasal-30-ml-ltr-otosan
https://www.celeiro.pt/345293-spray-nasal-baby-30-ml-ltr-otosan
https://www.celeiro.pt/176392-spray-nasal-agua-do-mar-125-ml-ltr-vitarmonyl
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Perante uma dor 
articular persistente, 
deverá procurar a 
opinião do médico, de 
modo a que exista um 
diagnóstico correto e se 
procure um tratamento 
adequado à situação 
em particular.

A ARTICULAÇÃO
A articulação é a zona do nosso 
corpo que permite a realização 
de movimentos. A cartilagem 
articular – que reveste as 
superfícies ósseas – possibilita a 
mobilidade e evita o seu desgaste. 
O líquido sinovial lubrifica e nutre 
a articulação. É toda esta estrutura 
articular que permite que as 
superfícies ósseas se mantenham 

A dor articular é um 
sintoma que muitas 
pessoas experienciam 
em algum momento da 

vida, sobretudo após os 60 anos. 
Provoca limitações na mobilidade 
articular, o que condiciona a prática 
das atividades diárias e influencia 
a qualidade de vida. Apesar de co-
mum, é incapacitante e tem várias 
causas possíveis. 

ligadas e deslizem, permitindo  
a mobilidade e a flexibilidade. 

Com o avançar da idade, 
pode ocorrer uma progressiva 
deterioração da cartilagem articular 
e do osso subjacente, originando 
dor, rigidez articular e limitação 
dos movimentos. Por isso, a dor 
articular pode ser o primeiro sinal 
de osteoartrose (desgaste das 
articulações). As articulações 
que são mais frequentemente 
afetadas por esta condição são as 
dos dedos das mãos, da coluna 
vertebral e ainda aquelas que 
suportam o peso do corpo, como 
as ancas, os joelhos e os pés.

 €20,99 
FLEXICUR
ORTIS

30 
comprimidos
Suplemento 
alimentar com 
extrato de 
curcuma  e extrato 
seco de melão.

 €14,99 
CURCU-MOVE
BIONAL

30 cápsulas
Suplemento 
alimentar com 
complexo de 
quatro extratos 
de plantas. 
Com boswelia 
e curcuma.

 €44,99 
GLUCOSAMINA 
ÁCIDO 
HIALURÓNICO 
CONDROITINA 
MSM
SOLGAR

60 
comprimidos
Suplemento 
alimentar.

 €43,08 
Nº 7 JOINT 
SUPPORT & 
COMFORT
SOLGAR

30 cápsulas
Fornece cartilagem 
padronizada 
patenteada,

 €24,79 
CELADRIN® 
500 MG
LIFESOURCE

90 cápsulas
Suplemento 
alimentar. Mistura 
patenteada de 
ácidos gordos 
esterificados.

DOR ARTICULAR:
COMO TRATAR
A dor articular é um sintoma comum, 
que condiciona as atividades diárias 
e influencia a qualidade de vida. Veja 
as sugestões para proteger as suas 
articulações e prevenir este sintoma.
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( Especial homem )( Especial homem )

brevemente
disponível

brevemente
disponível

https://www.celeiro.pt/440226-flexicur-30-comprimidos-comp-ortis
https://www.celeiro.pt/491990-curcu-move-30-capsulas-cps-bional
https://www.celeiro.pt/147569-glucosamina-acido-hialuronico-condroitina-msm-60-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/320245-n-7-joint-support-comfort-30-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/502382-celadrin-500mg-90-capsulas-cps-lifesource


  Pratique exercício físico 
moderado com regularidade 
(cerca de duas a três vezes 
por semana) para manter 
uma boa tonicidade muscular. 
Qualquer que seja o exercício 
realizado, deve ser adaptado a 
cada indivíduo, à sua idade e ao 
estado físico geral.

  Cuide da sua postura corporal 
e evite permanecer em pé ou 
andar em terreno irregular 
durante longos períodos de 
tempo. Procure intervalar os 
períodos de trabalho mais 
repetitivo com curtos períodos 
de repouso. 

  Nutrientes e plantas 
adequados. Algumas 
substâncias são consideradas 
condroprotetoras, como 
a glucosamina e o sulfato 
de condroitina, ambos 

componentes da matriz 
extracelular da cartilagem 
articular. O ácido hialurónico 
é um componente que ocorre 
naturalmente no líquido 
sinovial – líquido que lubrifica 
as superfícies articulares e 
nutre a cartilagem. Algumas 
plantas, das quais se destacam 
o açafrão-da-índia (Curcuma 
longa), a garra-do-diabo (ou 
Harpagophytum procumbens) 
e a Boswelia serrata, podem 
constituir uma ajuda sobretudo 
quando existe inflamação 
da zona articular. Também 
a mistura de ácidos gordos 
esterificados (denominada 
Celadrin®) fornece lípidos 
para reforçar a integridade das 
membranas celulares, o que, em 
alguns casos, parece ajudar a 
apoiar a mobilidade articular.

PROTEJA AS 
ARTICULAÇÕES
Para promover uma proteção 
articular, siga as seguintes 
medidas:

  Mantenha o peso corporal dentro 
de parâmetros considerados 
adequados. O excesso de 
peso constitui um importante 
determinante modificável da 
osteoartrose. Um Índice de 
Massa Corporal (IMC) elevado 
aumenta consideravelmente 
o risco de osteoartrose dos 
joelhos, da anca e das mãos.

  Pratique uma alimentação 
mediterrânica, rica em vegetais 
e fruta e pobre em gorduras 
saturadas e açúcares. Deve 
assegurar uma hidratação correta 
ao longo do dia, visto que cerca 
de 70% do peso da cartilagem é 
constituído por água.

A OSTEOARTROSE É 
UMA DAS DOENÇAS 
REUMÁTICAS MAIS 

PREVALENTE NA 
NOSSA POPULAÇÃO. 

No maior estudo 
sobre a prevalência 

de doenças 
reumáticas 

em Portugal – 
EpiReumaPt –, 

verificou-se que 
a osteoartrose 

do joelho atinge 
cerca de 12,4% da 

população adulta, 
a osteoartrose 
da anca 8,7% e a 
osteoartrose da 
mão 2,9%. Estes 

dados revelam o 
elevado impacto 
da osteoartrose 

em Portugal. 

OSTEOARTROSE
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??
Desde que começou a 
frequentar o primeiro ciclo,  
o meu filho, de sete anos,  

tem tido constipações sucessivas. 
Seria boa ideia que ele tomasse  
óleos de peixe, para reforçar  
o sistema imunitário?

ROBERTA, VISEU

 Cara leitora,
Para o reforço do sistema imu-
nitário, o seu filho irá bene-

ficiar, de facto, com a toma de óleo de 
f ígado de bacalhau, que é uma fonte na-
tural e tradicional de vitaminas A e D. 
Estes nutrientes permitem aumentar a 
absorção do cálcio, ao nível intestinal, 
assim como a sua fixação, ao nível dos 
ossos e dos dentes. Pela sua composição, 
este suplemento alimentar é útil como 
coadjuvante no reforço da imunidade.

Sugerimos ainda a utilização de pró-
polis mas, antes disso, advertimos para 
a necessidade de se certificar que o seu 
filho não é alérgico a produtos da col-
meia. Para tal, poderá realizar um pe-
queno teste, aplicando umas gotas da 
substância na prega do cotovelo do seu 
filho, para verificar se desenvolve al-
gum tipo de sensibilidade cutânea. Em 
caso positivo, não deverá administrar 
esta substância.

Também muito importante no refor-
ço das defesas do organismo é a ação 
do zinco, da equinácia e da vitamina C.

??
Ando muito preocupado com  
a minha irmã, porque há dois 
meses que tem tosse, sem 

qualquer outro sintoma. Não sofre de 
alergias e já fez o teste à Covid-19 duas 
vezes para despistar uma infeção,  
mas tem dado sempre negativo.  
Existirá alguma solução natural  
para o alívio da tosse?

JÚLIO, SANTARÉM

 Caro leitor,
De facto, não é comum haver tos-
se sem outros sintomas como, por 

exemplo, febre, muco, dor de garganta ou 
outros. Caso tome algum medicamento, a 
sua irmã deverá falar com o médico que a 
acompanha, porque existem alguns que têm 
a tosse como efeito secundário.

A tosse constitui um mecanismo de pro-
teção e de defesa do organismo, facilita a 
remoção de partículas estranhas e/ou de 

secreções e ajuda a desobstruir as vias respi-
ratórias. A tosse, em si, constitui um sintoma 
e não uma doença, mas, quando persistente 
pode ser um sinal de alerta que convém ava-
liar com o apoio do médico. Poderá ser, por 
exemplo, a doença de refluxo gastroesofági-
co, devido à irritação causada pelo refluxo do 
conteúdo ácido do estômago para o esófago, 
ou tuberculose pulmonar.

Caso não exista nenhum diagnóstico es-
pecífico, a sua irmã poderá experimentar al-
gumas medidas úteis, para ajudar a aliviar a 
tosse como, por exemplo: efetuar uma lava-
gem nasal, não fumar, evitar ambientes poluí-
dos, elevar a cabeceira da cama (caso a tosse 
ocorra durante a noite), aumentar a ingestão 
de água ou infusões, tomar mel ou utilizar 
dispositivos médicos à base de mel, chupar 
rebuçados à base de mel e própolis ou tomar 
xaropes à base de plantas, como o eucalipto e 
o tomilho, que possuem um efeito suavizante 
na garganta, faringe e cordas vocais.

por DR. PEDRO LÔBO DO VALE
médico de clínica geral

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Envie-nos as suas dúvidas e questões para:
vidaceleiro@celeiro.pt

CONSULTÓRIO

A toma de infusões, 
bem como de 
mel (na sua 
forma natural, 
em rebuçados 
ou adicionado ao 
própolis), tem um 
efeito suavizante 
na garganta.
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Por outro lado, no seu caso concreto, o 
DHA (ácido gordo essencial da família óme-
ga-3), o magnésio, o ginseng e a Ginkgo biloba 
também poderão ser interessantes. O DHA 
contribui para a manutenção de uma normal 
função cerebral, e o magnésio contribui para o 
normal funcionamento dos sistemas nervoso e 
muscular, podendo ajudá-lo a sentir-se menos 

??
Com o aproximar da época de 
exames na faculdade, ando 
mais ansioso e com dificuldade 

em concentrar-me no estudo. Gostava 
de saber a que nutrientes ou plantas 
posso recorrer, para me sentir mais 
focado nesta fase.  

EDUARDO, TORRES NOVAS

 Caro leitor,
A falta de vitaminas, minerais e 
de outros nutrientes, resultante de 

uma alimentação inadequada, stresse, défice 
de sono, excesso de trabalho e envelheci-
mento, pode diminuir a capacidade cerebral. 
Neste sentido, é importante que não descu-
re a adoção de uma alimentação saudável, 
variada e equilibrada e de um estilo de vida 
saudável, com a prática regular de atividade 
f ísica. No entanto, em fases mais exigentes 
como a época de exames, os suplementos 
alimentares, que fornecem determinadas 
plantas, nutrientes e outras substâncias, po-
derão ser uma mais-valia.

Os fosfolípidos, como a fosfatidilserina, 
naturalmente presente na lecitina de soja, 
são essenciais à estrutura e funcionamento 
cerebrais. Estão envolvidos no fluxo de neu-
rotransmissores e na atividade sináptica, pelo 
que poderão ser uma boa opção. A fosfatidil-
serina ajuda a manter a integridade e fluidez 
das membranas celulares, retardando a perda 
de memória e de concentração.

ansioso. O ginseng é uma planta adaptogé-
nica, aumenta o estado de alerta e a atenção 
e, por último, a Ginkgo biloba, que tem uma 
ação positiva sobre os processos cognitivos, 
apoia a circulação e propicia o alívio da fadiga 
intelectual, favorecendo a memória e a con-
centração. Respire, mantenha a calma e com 
perseverança irá superar todos os desafios.

também podem ocorrer por ácido úrico. Os ali-
mentos que mais se têm associado à ocorrência 
de cálculos renais são os ricos em sal (como o 
sal de mesa, alimentos processados, charcuta-
ria, enchidos, queijos curados, aperitivos salga-
dos), os ricos em oxalatos (por exemplo, cho-
colate, chá preto, café, beterraba, nozes, cajus, 
amendoins, espinafres) e os ricos em purinas 
(por exemplo, vísceras, carnes e marisco). Há, 
portanto, que os evitar e aumentar a ingestão 
de água (entre 1,5 a 2 litros por dia).

Para a dissolução dos cálculos renais, pode-
rá optar por um chá ou por um suplemento 
alimentar à base de plantas, entre as quais a 
planta quebra-pedra (Phyllanthus niruni), que 
ajuda à eliminação dos resíduos de cristais do 
sistema urinário. Também poderá experimen-
tar a toma de água dialítica, que é a água resul-

??
Estou muito incomodada 
porque recentemente tive uma 
cólica renal e fiquei a saber que 

tenho um pequeno cálculo renal. O que 
poderei fazer para o eliminar de uma 
forma natural?

ANDREIA, VIANA DO CASTELO

 Cara leitora,
O cálculo renal (ou pedra nos rins) 
é um tipo de cristal que se pode 

formar ou depositar nos rins, ureteres ou na 
bexiga, devido à acumulação de resíduos do 
metabolismo. Ocorre muito frequentemen-
te e é importante conhecer a sua natureza, 
isto é, se é originado por fosfatos, oxalatos 
ou uratos, para poder adaptar a sua dieta. Os 
mais comuns são de cálcio ou de oxalato, mas 

Em fases mais exigentes como a época de exames,  
os suplementos alimentares, que fornecem determinados 
nutrientes, vitaminas e outras substâncias, poderão ser 
uma mais-valia e ajudar a manter a saúde cerebral.

*PARA GARANTIR A PRIVACIDADE, OS NOMES DOS LEITORES FORAM PSEUDONIMIZADOS.

tante da modificação eletrostática provocada 
pela imersão de uma ampola composta por 
sais minerais. Esta ampola polariza a água 
que, por sua vez, adquire uma capacidade 
superior de desgaste sobre os cálculos.

Para dissolver os 
cálculos renais, 
poderá optar por 
um chá ou por 
um suplemento 
alimentar à base 
de plantas.
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Com a chegada do tempo frio e a 
menor exposição aos raios solares, é 
importante reforçar os cuidados da 
pele, para que recupere a hidratação, 
a vitalidade e a elasticidade.

urante o verão, 
mesmo quando 
usamos protetor 
solar e chapéu 
de abas largas, o 
mais provável é 
que haja exposição 
acidental a raios 
ultravioleta. Temos 
cada vez mais 

cuidado com o sol, mas a verdade é que 
ainda assim a pele sofre consequências: 
manchas, rídulas, rugas. Após o verão, 
acabamos com uma pele desidratada, 
sensível e sem brilho.

O inverno é, assim, a melhor época do 
ano para fazer tratamentos de pele como 
minimizar rugas, atenuar manchas e 
reduzir a acne. Isso porque muitos desses 
procedimentos exigem um cuidado extra 
com a exposição solar. Mas é importante 
lembrar que é também durante a estação 
mais fria que a pele precisa de mais 
cuidados para evitar secar, garantindo 
a hidratação.

REGRAS DE LIMPEZA DE PELE
A limpeza de pele é um hábito essencial 
para conservá-la saudável e bonita, mas 
também para manter as defesas da derme 
contra as agressões do quotidiano, como o 
sol, o frio, o vento ou a poluição.

Para além dos cuidados diários em 
casa, é importante complementá-los 

COMO CUIDAR 
DA PELE 
NO INVERNO

D
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Uma pele higienizada é a base 
perfeita para potenciar o efeito 
dos hidratantes e dos cremes 
anti-idade, além de favorecer a 
regeneração celular à noite e o 
efeito de proteção durante o dia.

com sessões de limpeza mais 
profundas. Em especial a partir 
dos 35 anos, quando se torna 
mais frágil, o brilho começa 
a desaparecer, as rugas de 
expressão evidenciam-se e já 
se notam os primeiros sinais de 
flacidez. Trata-se de um gesto 
simples e obrigatório logo ao 
acordar e, depois, ao deitar, para 
eliminar as impurezas, evitar a 
obstrução dos poros e preservar o 
processo de regeneração celular. 
Uma pele higienizada é a base 
perfeita para potenciar o efeito 
dos hidratantes e dos cremes 
anti-idade, além de favorecer a 
regeneração celular à noite e o 
efeito de proteção durante o dia.

O gesto diário de limpeza de 
pele deve ser pontuado, duas 
ou três vezes por semana, por 
uma esfoliação suave, de acordo 
com o tipo de pele de cada um. 
O esfoliante permite remover as 
células mortas e afina a textura da 
tez, preparando-a para acionar os 
efeitos dos cremes hidratantes. 

Para ajudar a remover 
as impurezas dos poros e 
promover a renovação celular, 
um bom esfoliante deve conter 
partículas pequenas ou médias 
provenientes de ingredientes 
naturais, como grânulos de café, 

açúcar mascavado, sal, esferas 
vulcânicas, argila, farelo de aveia, 
semente de alperce, linhaça, casca 
de noz, citando apenas alguns 
exemplos. Para além disso, para 
promover a higienização sem 
agredir a pele, pode ainda conter 
substâncias ativas hidratantes, 
adstringentes ou purificantes, 
como a aloé vera, a menta ou o 
óleo de melaleuca, por exemplo.

MANUTENÇÃO  
DA HIDRATAÇÃO
No verão, os tratamentos de pele 
têm um foco preciso — proteger 
do sol —, e têm também texturas 
mais leves. Nas estações mais 
frias, o foco deve ser a hidratação 
com produtos ricos e gordos, pois 

a chegada do vento e do frio pode 
deixar a pele irritada e a precisar 
de hidratação extra. Se tem pele 
oleosa, uma fórmula em gel 
nutritiva é uma boa alternativa aos 
cremes, que podem ser demasiado 
pesados. Se não tem por hábito 
usar cremes de noite, use pelo 
menos durante o inverno. Pode 
optar por um creme gordo durante 
o dia, para proteger, e um óleo 
nutritivo à noite, para reparar. 

estÁ Na sua Mão
A perda do brilho e da tensão, o início da flacidez, a 
falta de elasticidade, as manchas na pele, as rídulas 
e, numa fase posterior, as rugas e os poros dilatados, 
são consequência da falta de cuidados e de excesso 
de sol mas, também, de hábitos errados de limpeza 

e de hidratação. Se é verdade que o envelhecimento 
começa assim que nascemos, também é uma 
certeza que cada pessoa pode ter um papel ativo no 
aspeto que a sua pele apresenta ao longo dos anos. 
Não descure, por isso, a limpeza da sua pele.

 Ingredientes 
 de um bom 
 hidratante 
A ALOÉ VERA, QUE 

CONFERE UM EFEITO 
CALMANTE; E O MEL, 

AS MANTEIGAS DE 
KARITÉ E DE CACAU, O 
ÁCIDO HIALURÓNICO, 

OU OS ÓLEOS DE 
COCO, ABACATE E DE 

ARGÃO, PELO SEU 
PODER NUTRITIVO.

 €8,99 
ESFOLIANTE 
CORPORAL DE 
CACAU BIO
DR. ORGANIC

200 ml
Esfoliante corporal 
cremoso, retira 
as células mortas 
da pele, deixando 
o corpo nutrido, 
hidratado e suave.

 €10,99 
ESFOLIANTE 
FACIAL SK. 
CLEAR BIO
DR. ORGANIC

150 ml
5 em 1: reduz os 
pontos negros; 
limpa os poros; 
reduz a oleosidade 
e controla o brilho; 
purifica a pele.

 €1,99 
MÁSCARA 
FACIAL PEEL-OFF 
DE CARVÃO
MJ

10 ml
Para pele oleosa, 
mista e normal. 
Limpeza profunda 
dos poros.

 €23,99 
CREME DE DIA 
HIDRATANTE 
DE ROSTO
CATTIER

50 ml 
Creme de dia 
hidratante para pele 
do rosto seca e para 
a pele sensível.

 €12,99 
CREME DE NOITE 
DE GELEIA 
REAL BIO
DR. ORGANIC

50 ml
Creme de noite. 
Tonifica, refirma, 
hidrata, suaviza e 
nutre a pele. Reduz, 
ao mesmo tempo, 
o aparecimento 
de rugas.

 €10,99 
LOÇÃO 
CORPORAL 
DE MANTEIGA 
KARITÉ BIO
DR. ORGANIC

200 ml
Loção rica e 
intensa que hidrata 
profundamente, 
nutre e deixa a pele 
com um aroma 
quente e luxuriante.

 €23,99 
PROCOLLAGEN 
COM BAKUCHIOL 
BIO
DR. ORGANIC

50 ml
Creme hidratante 
com base num 
complexo pro-
colagénio único, 
rico em biotina e 
ácido hialurónico.

https://www.celeiro.pt/474054-esfoliante-corporal-manteiga-de-cacau-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/444620-exfoliante-facial-melaleuca-bio-150-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/489492-mascara-facial-peel-off-carvao-acucar-preto-10-ml-ltr-montagne-jeunesse
https://www.celeiro.pt/144667-creme-dia-rosto-peles-normais-50-ml-ltr-cattier
https://www.celeiro.pt/253116-creme-de-noite-geleia-real-bio-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/539944-creme-antienvelhecimento-bakuchiol-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/488150-locao-corporal-manteiga-de-karite-bio-200-ml-ltr-dr-organic
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Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA LÍPIDOS HIDRATOS  

DE CARBONO PROTEÍNAS SAL

494 kcal 
2074 kJ

29 g
saturados: 22,7 g

50,1 g
açúcares: 17,5 g   7,3 g 1,5 g

Receitas de NatAl
ESTAS RECEITAS VÃO TORNAR A SUA CEIA  
DE NATAL NUM EVENTO EXTRAORDINÁRIO!

BOLACHAS DE GENGIBRE 
 INGREDIENTES 

  1 Colher de sopa de sementes 
de linhaça moída

  400 g Farinha de aveia, mais 
extra para polvilhar

  200 g Óleo de coco

  2 Colheres de sopa de 
gengibre em pó

  1 Colher de chá de canela do 
Ceilão em pó

  150 g Açúcar de coco

 PREPARAÇÃO 

b  Coloque as sementes 
de linhaça numa tigela 
pequena e misture três 
colheres de sopa de água.

b  Deixe de molho por 
cinco a 10 minutos até 
que fique uma goma.

b  Entretanto, coloque a 
farinha numa tigela grande 
e junte as especiarias.

b  Noutra tigela, junte o 
açúcar, a mistura de 
linhaça, duas colheres 
de sopa de água e 
óleo de coco, até ficar 
homogéneo e, depois, 
despeje sobre a farinha.

b  Mexa até ficar bem 
combinado e amasse 

para fazer uma massa 
macia. Embrulhe em 
película aderente e leve 
ao frio por uma hora.

b  Aqueça o forno a 180 °C.
b  Ponha a massa sobre  

uma superf ície levemente 
enfarinhada, estique com 
o rolo e corte em formato 
de bonequinhos (ou no 
formato que quiser).

b  Asse por 10 a 12 minutos, 
num tabuleiro forrado com 
papel vegetal, até começar 
a dourar nas bordas.

b  Deixe arrefecer por alguns 
minutos e depois transfira 
para uma rede para 
arrefecer por completo.



A LENTILHA É RICA 
EM FERRO, HIDRATOS DE CARBONO E PROTEÍNAS, E TANTO PODE SER USADA 

EM PRATOS FRIOS 
COMO QUENTES.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA LÍPIDOS HIDRATOS  

DE CARBONO PROTEÍNAS SAL

130 kcal 
611 kJ

3,5 g
saturados: 0,5 g

 19,1 g
açúcares:  3,6 g 5,3 g 1,3 g

SALADA DE COUVE-FLOR, 
LENTILHAS E ARROZ
 INGREDIENTES 

  1 Kg de couve-flor
  2 Colheres de sopa de azeite
  1 Colher de sopa de paprica fumada 
  300 g Arroz selvagem
  300 g Lentilhas verdes
  50 g Passas
  Salsa picada

Para o molho
  Folhas de hortelã picadas
  2 Limões (raspas e sumo)
  5 Colheres de sopa de azeite
  2 Colheres de sopa de vinagre de sidra

 PREPARAÇÃO 

b  Pré-aqueça o forno a 180 °C.
b  Divida a couve-flor em floretes, 

descarte o caule, regue com 
azeite e misture com a paprica.

b  Espalhe num tabuleiro e leve 
ao forno por 40 minutos. Deixe 
arrefecer um pouco.

b  Depois, lave o arroz e as 
lentilhas e coloque-os de molho, 
separadamente, durante 20 
minutos. Prepare dois tachos 
com o dobro do volume de água. 

b Cubra o arroz e as lentilhas 
e deixe ferver, reduza e deixe 
cozinhar por 25-30 minutos. 
b  Escorra e lave em água fria.
Para fazer o molho

b  Misture todos os ingredientes.
b  Tempere e despeje sobre 

a mistura de arroz ainda 
ligeiramente quente e, em 
seguida, junte a couve-flor, as 
passas e a salsa.



( Lifestyle Celeiro )( Lifestyle Celeiro )

TOFU COM NATAS VEGAN

b  Corte a cebola e o 
alho-francês em fatias 
fininhas e salteie em 
azeite numa frigideira 
grande. Quando estive-
rem bem douradinhos, 
junte o tofu em farelos.

b  Numa panela, coza 
os floretes da couve- 
-flor na bebida de 
amêndoa. Quando 
estiverem cozidos, 
triture tudo num bom 

processador e tempere 
com noz-moscada 
(generosamente), sal, 
pimenta e limão. Se 
temperar bem, não sentirá 
o sabor a couve-flor.

b  Num pirex de ir ao forno, 
coloque a mistura de tofu, 
regue com o molho branco 
e, por cima, acrescente a 
mozzarella ou a levedura 
nutricional e leve ao forno 
a gratinar por 15 minutos.

 PREPARAÇÃO 

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA LÍPIDOS HIDRATOS  

DE CARBONO PROTEÍNAS SAL

71 kcal 
357 kJ

  3,4 g
saturados: 0,4 g

6,7 g
açúcares: 2,5  g 3,3 g   0,8 g

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA LÍPIDOS HIDRATOS  

DE CARBONO PROTEÍNAS SAL

122 kcal 
516 kJ

2,0 g
saturados: 0,6 g

27,9 g
açúcares: 2,8 g 1,8 g 0,2 g

 INGREDIENTES 

  500 g Tofu firme 
  1 Alho-francês 
  500 g Batata-
doce aos cubos
  Azeite q.b.
  1 Cebola média fatiada
  Sal q.b.
  Pimenta-preta q.b.
  1 Pitada de curcuma

 INGREDIENTES 
  1 l Bebida de aveia  
sem açúcar 

  200 g Arroz carolino
  150 g Xilitol
  1 Limão (só casca)
  1 Colher de café de 
extrato de baunilha

  1 Pau de canela do 
Ceilão 

  Sal q.b. 
  3 Gemas de ovo

ARROZ-DOCE

Ingredientes para molho  
tipo “Bechamel”

  1 Couve-flor
  3 Chávenas de bebida de amêndoa sem 
açúcar (sem cobrir os floretes no tacho)
  Noz-moscada
  Sal q.b.
  Pimenta q.b.
  Gotas de limão 
  Mozzarella ou levedura 
nutricional como topping

Ingredientes 
para a marinada

  Sumo de ½ limão
  1 Colher de café de 
mostarda Dijon
  Sal e pimenta q.b.
  Noz-moscada q.b.

b  Numa panela,  
coloque o arroz,  
a bebida vegetal,  
o xilitol e uma 
pitada de sal.

b  Deixe ferver duran-
te 10 minutos, em 
lume médio. De 
seguida, adicione  
a casca de limão e  
o pau de canela, até 
levantar fervura.

 PREPARAÇÃO 

EXPERIMENTE ESTE MOLHO TIPO “BECHAMEL” 
QUE É FEITO COM COUVE-FLOR, O QUE 
ENRIQUECE A RECEITA E TORNA-A TÃO 

SABOROSA, COMO SE USÁSSEMOS NATAS!

b  Cozinhe em lume brando 
durante 30 minutos.

b  À parte, desfaça as gemas 
com um garfo numa 
tigela, junte um pouco 
do arroz cozido, mexa e 
misture tudo no tacho.

b  Mantenha o lume no 
mínimo mais um minuto. 
Por fim, verta para taças 
individuais e polvilhe 
com canela em pó.



 INGREDIENTES 
  2 Chávenas de arroz selvagem
  Azeite q.b.
  1 Cebola picada
  1 Pitada de sal
  3 Chávenas de água 

  100 g Amêndoas laminadas 
  100 g Nozes picadas 
  20 g Passas 
  2 Colheres de sopa de 
cebolinho picado

 PREPARAÇÃO 

b  Lave bem o arroz. 
b  Coloque as 

amêndoas e nozes no 
forno a 150 ºC numa 
travessa, apenas até 
dourarem. Reserve.

b  Num tacho, aloure 
a cebola no azeite 
em lume brando, 
junte o arroz coado 
e mexa. Acrescente 
a água aos poucos 
e deixe cozinhar.

 
b  Tempere com sal 

quando estiver 
quase pronto e 
junte as amêndoas, 
nozes e passas.

b  Envolva bem, 
polvilhe com 
o cebolinho, 
misture e sirva.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA LÍPIDOS HIDRATOS  

DE CARBONO PROTEÍNAS SAL

219 kcal 
973 kJ

11,1 g
saturados: 1,1 g

23,7 g
açúcares: 1,9 g 3,3 g 0,8 g

ARROZ ÁRABE  
COM FRUTOS SECOS
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DornesDornes
VIAGENS

Parece um pequeno barco, eternamente à espera 
de entrar no rio, que corre suave pelas suas 
margens, e que faz dela uma das mais belas 
aldeias ribeirinhas do nosso país. Aproveite este 
inverno para a explorar.

UMA ALDEIA MARAVILHA

» Assim que vemos a placa 
indicativa de que chegámos 
a Dornes, distrito de Santa-

rém, passa a acompanhar-nos um 
pequeno fio do rio Zêzere. Rece-
be-nos num abraço e leva-nos à 
aldeia, apresentada como o cartão 
de visita de Ferreira do Zêzere.

Sede de concelho entre 1513 
e 1836, foi-lhe dada a Comenda 
da Ordem dos Templários. Mas, 
muito antes da fundação da 
nacionalidade, já Gualdim Pais, 
grão-mestre daquela Ordem, 
mandava erigir a Torre Pentagonal, 
que ainda hoje marca o horizonte. 
Irmã de uma outra torre mais 
famosa, a do Castelo de Almourol, 
em Tancos, foi outrora o símbolo 
de uma vila com grande potencial 
na reconquista dos territórios. 

A história deste lugar pode ainda 
ser contada pela presença da igreja 
de Nossa Senhora do Pranto, um 
santuário mandado construir pela 
Rainha Santa Isabel e reconstruída 
no século XV, dedicado ao culto 

mariano. Todos os anos, na Páscoa, 
recebe a Festa dos Círios (velas de 
grandes dimensões), atraindo visi-
tantes de todos os cantos do país.

 
UMA DAS SETE MARAVILHAS 
DE PORTUGAL
Em 2017, integrada num conjunto 
de outras aldeias portuguesas, foi 
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“... juntaram-se  
os dois à esquina...”

 Criada em 2012, a Escola de 
Concertinas de Dornes tem como 
objetivo não só a promoção do 
ensino deste instrumento musical 
na região, como divulgar a música 
tradicional portuguesa. Já com um 
disco lançado, a escola tem estado 
presente em encontros pelo país, onde a 
concertina marca o passo da festa.

eleita uma das Sete Maravilhas de 
Portugal, iniciativa apoiada pelo 
Ministério da Cultura e pensada 
para promover as regiões e o seu 
desenvolvimento socioeconómico. 
Brevemente, verá surgir nas suas 
margens um Centro Náutico, que irá 
permitir a acostagem e ancoragem 
de barcos de maior porte, que ofere-
cem passeios turísticos na Albu-
feira de Castelo do Bode. Estes irão 
dividir o espaço com os já costu-
meiros – e tradicionais – “barcos de 
três tábuas”, construídos em pinho 
e cuja história remonta à época dos 
Descobrimentos. Eram usados para 
seguir o curso dos troncos cortados 
para a construção de naus, e que 
seguiam rio abaixo usando apenas 
a força da corrente, até chegarem 
aos estaleiros mais perto da foz.

Para quem gosta de passear, 
pode procurar a Estação da 
Biodiversidade de Dornes, um 
percurso pedestre com cerca de 
dois quilómetros, acompanhado 
de painéis onde se disponibiliza 
informação sobre a diversidade 
biológica da região. Se, em 
2017, esta foi uma das zonas 
mais castigada pelos incêndios, 
hoje a natureza mostra como 
é resiliente e presenteia os 
visitantes com um verde que não 
é só sinal de esperança, mas de 
efetiva renovação. 

 DORNES 

Os vestígios 
arqueológicos 

ali encontrados  
confirmam que 

Dornes é anterior 
à fundação da 

nacionalidade. 
Pertence  ao 
concelho de 

Ferreira do Zêzere 
e está integrada 

na Região de 
Turismo dos 
Templários. 

Banhada pelo 
rio Zêzere, fica a 
30 quilómetros 

da cidade de 
Tomar, onde pode 
visitar o Convento 

de Cristo, 
classificado como  

Monumento 
Nacional e 
Mundial.
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PRODUTO ELEITO

» Para adultos e crianças a 
partir dos seis anos, o 
Propex Express é feito à 

base de Andrographis 
(Andrographis paniculata), 
Ginseng siberiano 
(Eleutherococcus senticosus), 
Vitamina C, Própolis, Vitamina E, 
Zinco e Selénio.

Seis cápsulas, ingeridas de 

acordo com o modo de tomar, 
contribuem com a quantidade 
significativa da dose diária de 
referência de vitamina C, E, zinco e 
selénio, para se obterem os efeitos 
benéficos descritos no produto.  
É importante, no entanto, seguir 
um regime alimentar variado e 
equilibrado, bem como um estilo 
de vida saudável.

Conheça este suplemento alimentar para  
um rápido reforço do sistema imunitário!

ORTIS
Propex Express

ADVERTÊNCIAS: DESACONSELHADO EM CASOS DE ASMA OU DE ALERGIA  
A PRODUTOS DE COLMEIA, OU SE ESTIVER A TOMAR MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS 
E ANTICOAGULANTES. NÃO UTILIZAR DURANTE A GRAVIDEZ OU AMAMENTAÇÃO.

 PROPEX EXPRESS 
ORTIS

36 g · 45 comprimidos 
€15,99 

  Suplemento 
alimentar à 

base de plantas 
(Andrographis e 

Ginseng siberiano), 
própolis, vitaminas 

e minerais.

De ação  rápida, é 100%  de origem natural e adequado a vegetarianos.

Benefícios:

**   A ANDROGRAPHIS E O GINSENG 
SIBERIANO AUMENTAM A 
RESISTÊNCIA DO ORGANISMO;

**  A ANDROGRAPHIS MELHORA O 
CONFORTO RESPIRATÓRIO;

**  O GINSENG SIBERIANO TONIFICA O 
ORGANISMO EM CASO DE FADIGA;

**  O SUMO DE ACEROLA (MALPIGHIA 
PUNICIFOLIA L.) É NATURALMENTE 
RICO EM VITAMINA C – ESTA 
CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO 
DO CANSAÇO E DA FADIGA;

**  A VITAMINA C, E, ZINCO E 
SELÉNIO CONTRIBUEM PARA A 
PROTEÇÃO DAS CÉLULAS CONTRA 
AS OXIDAÇÕES INDESEJÁVEIS.

https://www.celeiro.pt/26321-propex-express-45-comprimidos-45-comprimidos-comp-ortis


-10%

-10%

-10%

-10%

-10% -10%

POLPA DE AMEIXA 
LAXPURE
 NATUREFOODS 200 G 
Polpa de ameixa proveniente de 
agricultura biológica. Vegan, isenta 
de lactose e glúten, e sem adição 
de açúcares (contém açúcares 
naturalmente presentes). Fonte de 
fibra. À venda nas lojas Celeiro.

MASSAS 
BIOLÓGICAS 
À BASE DE 
TRIGO DURO
 NATUREFOODS 500 G 
Estas massas à base de 
trigo duro são todas vegan 
e biológicas. Disponíveis nas 
variedades: penne, fusilli, 
fusilli tricolor e fusilli integral. 
À venda nas lojas Celeiro.

PAPAS DE AVEIA COM 
CHOCOLATE E BANANA
 TURTLE 400 G 
Papas de aveia biológicas, com 
chocolate e banana, isentas de 
glúten e vegan. Com alto teor em 
fibra. À venda nas lojas Celeiro.

FERMENTO PARA 
PÃO E BOLOS
 VITAM 11 G 
Fermento seco ideal para 
massas de pizza, pão  
e bolos. Sem glúten.  
À venda nas lojas Celeiro.

MUESLI CROCANTE 
COM SEMENTES 
DE ABÓBORA
 NATUREFOODS 375 G 
Muesli biológico à base de 
flocos de aveia com sementes 
de abóbora. Para um 
pequeno-almoço saudável e 
saciante, para toda a família. 
À venda nas lojas Celeiro.

pvp €7,99 -10% novo pvp €7,19

pvp €0,99 -10% novo pvp €0,89

pvp €6,25 -10% novo pvp €5,63

pvp €2,29 -10% novo pvp €2,06

pvp €3,99 -10% novo pvp €3,59

pvp €0,85 -10% novo pvp €0,77

MANTEIGA DE 
AMENDOIM EM PÓ
 PB&ME 200 G 
Manteiga de amendoim em 
pó, biológica e sem glúten. 
Nas variedades original,  
sem açúcar e com chocolate.  
À venda nas lojas Celeiro.

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=pb+me
https://www.celeiro.pt/446235-polpa-ameixa-bio-laxpure-200-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=massas+naturefoods
https://www.celeiro.pt/347587-muesli-crocante-com-sementes-de-abobora-bio-375-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/516471-papa-de-aveia-com-chocolate-e-banana-biologica-sem-gluten-400-gramas-kg-turtle
https://www.celeiro.pt/191043-fermento-ppao-e-bolos-11-gramas-kg-vitam


Vales VC48

Manteigas de amendoim em po Polpa de ameixa Massas Naturefoods

Muesli sementes de abóbora Papas aveia Turtle Fermento vitam

-10% desconto

-10% desconto -10% desconto

-10% desconto

MANTEIGA DE AMENDOIM EM PÓ

MUESLI CROCANTE COM SEMENTES DE ABÓBORA MASSAS BIOLÓGICAS À BASE DE TRIGO DURO

PAPAS DE AVEIA COM CHOCOLATE E BANANAFERMENTO PARA PÃO E BOLOS

-10% desconto

-10% desconto

POLPA DE AMEIXA LAXPURE

VALIDADE: 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2021. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

VALIDADE: 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2021. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

VALIDADE: 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2021. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

VALIDADE: 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2021. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

VALIDADE: 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2021. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

VALIDADE: 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 15 DE ABRIL DE 2021. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

Vales VC48

Manteigas de amendoim em po Polpa de ameixa Massas Naturefoods

Muesli sementes de abóbora Papas aveia Turtle Fermento vitam

Vales VC48

Manteigas de amendoim em po Polpa de ameixa Massas Naturefoods

Muesli sementes de abóbora Papas aveia Turtle Fermento vitam

Vales VC48

Manteigas de amendoim em po Polpa de ameixa Massas Naturefoods

Muesli sementes de abóbora Papas aveia Turtle Fermento vitam

Vales VC48

Manteigas de amendoim em po Polpa de ameixa Massas Naturefoods

Muesli sementes de abóbora Papas aveia Turtle Fermento vitam

Vales VC48

Manteigas de amendoim em po Polpa de ameixa Massas Naturefoods

Muesli sementes de abóbora Papas aveia Turtle Fermento vitam
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ver  destaque na pág. 3

TESTES DE INTOLERÂNCIA  
ALIMENTAR - €60

TESTES DE ANÁLISE  
EPIGENÉTICA - €80

 JANEIRO 
2.  Colombo/GaiaShopping
3.  CascaiShopping
4.  Nova Arcada
5.  RioSul Shopping
6.  UBBO
7.  Campo de Ourique (tarde)/ 

GuimarãeShopping
8. Arena Shopping
9.  Amoreiras (manhã)/ 

C.C. Alvalade (tarde)
10.  Almada Forum/MAR Shopping Loulé
12.  António Augusto de Aguiar (manhã) 

e Saldanha Residence (tarde)/Oeiras 
Parque (Epigenética)

13.  Alegro Sintra/MAR Shopping 
Matosinhos/Via Catarina/  
Campus S. João

14.  LoureShopping (tarde)/ 
Braga Parque/ArrábidaShopping

15.  Av. República
16.  Alameda Shop&Spot/Parque Nascente
17.  Colombo (manhã)/ 

CascaiShopping (tarde)
18.  Av. Roma/Shopping Cidade do Porto
20.  Alto dos Moinhos (tarde)/ 

Nosso Shopping Vila Real
21.  António Augusto de Aguiar (tarde)
22.  Oeiras Parque
23.  Alma Shopping Coimbra/ 

Forum Coimbra
24.  LoureShopping (manhã)/ 

Vasco da Gama (tarde)
25.  Forum Viseu
26.  C.C. Alvalade (tarde)
27.  Alegro Montijo
28.  Rua 1.º Dezembro (tarde)
29.  Av. República
30.  Alegro Sintra

 FEVEREIRO 
1.  Nova Arcada  
2.  RioSul Shopping/Oeiras Parque 

(Epigenética)
3. UBBO
4.  António Augusto de Aguiar (tarde)/

GuimarãeShopping
5.  Arena Shopping
6.  Colombo/GaiaShopping
7.  CascaiShopping/MAR Shopping Loulé
9.  Av. República
10.  Alto dos Moinhos (tarde)/MAR 

Shopping Matosinhos/Via Catarina/
Campus S. João

11.  LoureShopping (tarde)/Braga Parque
12.  Alegro Sintra

13.  Parque Nascente
14.  Almada Forum
15.  ArrábidaShopping/Nosso Shopping 

Vila Real
17.  António Augusto de Aguiar (manhã)/

Saldanha Residence (tarde)/Shopping 
Cidade do Porto

18.  Campo de Ourique (tarde)
19.  Oeiras Parque
20.  Amoreiras (manhã)/Alameda 

Shop&Spot/Alma Shopping Coimbra/
Forum Coimbra

21.  Colombo (manhã)/CascaiShopping 
(tarde)

22.  Av. Roma/Forum Viseu
23.  C.C. Alvalade (tarde)
24.  Alegro Montijo
25.  Rua 1.º Dezembro (tarde)
26.  Av. República
27.  Alegro Sintra
28.  LoureShopping (manhã)/Vasco da 

Gama (tarde)

 MARÇO 
1.  Nova Arcada  
2.  RioSul Shopping
3.  UBBO
4.  António Augusto de Aguiar (tarde)/

GuimarãeShopping
5.  Arena Shopping

6.  Colombo/GaiaShopping
7.  CascaiShopping/MAR Shopping Loulé
9.  Av. República
10.  Alto dos Moinhos (tarde)/MAR 

Shopping Matosinhos/Via Catarina/ 
Campus S. João

11.  LoureShopping (tarde)/Braga Parque/
ArrábidaShopping

12. Alegro Sintra
13.  Parque Nascente
14.  Almada Forum
15.  Av. Roma/Shopping Cidade do Porto/

Nosso Shopping Vila Real
17.  António Augusto de Aguiar (manhã)/

Saldanha Residence (tarde)
18.  Campo de Ourique (tarde)
19.  Oeiras Parque
20.  Amoreiras (manhã)/Alameda 

Shop&Spot/Alma Shopping Coimbra/ 
Forum Coimbra

21.  Colombo (manhã)/CascaiShopping 
(tarde)

22.  Forum Viseu
23.  C.C. Alvalade (tarde)
25.  Rua 1.º Dezembro (tarde)
26.  Av. República
27.  Alegro Sintra
28.  LoureShopping (manhã)/Vasco da 

Gama (tarde)
31.  Alegro Montijo

AGENDA

Л O nosso serviço de entregas  
ao domicílio continua a funcionar em 

pleno, de modo a poder usufruir de uma 
alimentação saudável, sem ter de sair de casa. 

Pode adquirir todos os 
produtos Celeiro, incluindo 
também refeições dos nossos 
espaços de restauração e 
a mais recente novidade: 
os cabazes de  
frescos semanais.

não tem de sair de casa.
> > > > > > > nós vamos até si!

BASTA FAZER A SUA ENCOMENDA VIA TELEFONE  
OU E-MAIL PARA UMA DAS NOSSAS 38 LOJAS ADERENTES 
E COMBINAR A ENTREGA, QUE É FEITA ENTRE 24H A 48H.

CONHEÇA  TODOS OS  DETALHES EM:www.celeiro.pt/ entregasaodomicilio

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=cabazes+frescos
https://www.celeiro.pt/entregasaodomicilio
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https://www.celeiro.pt/849111-picolinato-de-zinco-100-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/280853-vitamina-d3-2200-ui-55-mcg-100-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/807722-ester-c-plus-1000-mg-90-comprimidos-comp-solgar
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