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editorial

Faça a mala com a sua 
Vida Celeiro e…  
boas férias!

Viver na menopausa
Conheça os nutrientes que 
podem ajudá-la nesta etapa.18

SOS verão
Saiba como ficar em forma 
em pouco tempo.6

 

6

Férias, bom tempo, praia, muito descanso e alguns passeios servi-
ram-nos de inspiração para preparar mais uma edição da revista 
Vida Celeiro, repleta de dicas e sugestões frescas para os dias mais 
quentes.
Na secção “Nutrição”, e porque o verão é uma estação em que 
muitas vezes prescindimos da qualidade alimentar por questões de 
conveniência, criámos um tema completo sobre saladas com muitas 
alternativas para que possa fazer uma combinação saudável e deli-
ciosa. Se preferir outro tipo de pratos, inspire-se nas propostas dos 
colaboradores Celeiro: nesta edição lançámos o desafio às nossas 
lojas e selecionámos quatro receitas vencedoras. 
Na secção “Saúde e bem-estar”, e porque a exposição ao sol é 
muito maior nestes meses, é importante saber que cuidados ter 
com o corpo.
Saiba mais sobre o cancro de pele, os sinais de alerta e todos os cui-
dados que deve ter para se proteger, e descubra quais os cuidados de 
beleza a adotar nesta altura do ano.
Se viajar, não deixe de ler as alternativas naturais que recomendamos 
para evitar os tradicionais enjoos e tome nota das nossas sugestões 
para umas férias saudáveis e cuidadas.

Boas leituras e boas férias.

Saladas para todos
Há mil e uma maneiras 
de fazer uma salada. 
Mostramos-lhe algumas 
sugestões.

14

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.
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Consultório
O Dr. Pedro Lôbo do 
Vale responde às suas 
questões.
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Celeiro. Fique a conhecer 
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40
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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  

“
Loja on-line

Recebi hoje os 
produtos (que 
comprei  no vosso  
site www.celeiro.pt)  
e paguei ontem. Muito 
bom serviço: rápido  
e ótimo atendimento! 
Adorei (...)

Jess Al
(via  facebook)

”

tonificado
Corpo

44 Conheça os projetos 
que apoiamos.

Fora de casa
Fique a par 
das nossas sugestões 
para este verão.

38
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perfil

As aventuras no mundo da 
alimentação não são segredo para 
a apresentadora empreendedora. 
A ligação da comida à saúde tem lugar 
de destaque no seu blogue, onde 
partilha as suas escolhas. No mesmo 
espaço revela como mantém a 
energia e a boa disposição, assim 
como consegue que a vida privada 
tenha um lugar de destaque no seu 
horário, apesar de tanta animação do 
ponto de vista profissional. Preparada 
para os desafios, enfrenta-os de 
olhos abertos, mas reconhece que 
nunca sonhou chegar tão alto. 

Apresenta o “Você na TV!” com 
Manuel Luís Goucha desde 2004, 
tem participado noutros programas, 
concursos e até novelas. Lançou em 
2013 o seu blogue, e em 2015 uma 
revista. Qual é o segredo de tanta 
energia?
Ser feliz. Abraçar projetos que me 
entusiasmem. Ter uma equipa de gente 
nova, criativa, unida, que me entende 
à primeira palavra. E depois sorrir. 
Mesmo nos momentos complicados.

Licenciou-se em Ciências da 
Comunicação e deu aulas no ensino 

secundário. Qual foi o aspeto mais 
positivo dessa experiência?
Adorei ser professora. Era um sonho 
de criança. Foi a minha primeira plateia 
e talvez a mais exigente. 
Preparou-me para aquele que é hoje o 
meu futuro. E tenho alunos que ainda 
hoje me mandam mensagens 
no Facebook.

Os projetos que já concretizou  
são o resultado de sonhos antigos 
ou foram surgindo no seguimento 
de outros desafios?
Foram acontecendo. Sempre sonhei, 
mas nunca sonhei tão alto. No entanto, 
não nego um desafio que me faça crescer.

Consegue equilibrar a sua vida 
profissional e pessoal? 
Há algum segredo?
Concilio tudo perfeitamente. Sou muito 
organizada e tenho tudo planeado ao 
minuto. Saio de casa às sete da manhã. 
A partir das 18h sou só família. E eu.

Cristina
Ferreira A mulher que faz do sucesso 

um estilo de vida

A apresentadora
 é um 

exemplo de sucesso e
 o 

tempo não parece ser 

obstáculo para a sua gestão
 

pessoal e profis
sional. 

Se organização é
 a palavra 

de ordem, a alimentação 

saudável dá um
a ajuda.

Apresenta há mais de dez anos, juntamente 
com Manuel Luís Goucha, um dos programas 
de maior audiência da televisão portuguesa. 
Em 2013 criou o blogue “Daily Cristina” e, 
recentemente, lançou uma revista com  
o seu nome que está a dar que falar.
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Tem falado da necessidade de 
fazer refeições mais saudáveis. 
Estas são parte de um estilo 
de vida mais global?
Já não sei comer de outra forma. Tento 
saber cada vez mais sobre o assunto, 
acompanho através da net várias pessoas 
que adotaram o estilo de vida saudável, e 
vou experimentando. Difícil é já comer mal. 

Como conheceu as lojas Celeiro?
Já as conhecia mas, por indicação da minha 
nutricionista, passei a conhecer melhor 
os produtos que vendem.
 
Qual é a loja Celeiro de que gosta mais?
Todas. Não tenho uma em particular. 

O que não pode faltar 
numa loja Celeiro?
Pão de espelta da Miolo.

Pode revelar-nos uma das suas 
receitas (mais saudáveis) preferida?
Sou muito de inventar e misturar. Tudo 
fresco, produtos biológicos e salteados.

RECEITA NO DAILY CRISTINAMIL FOLHAS DE TOMATE
Como fazer

   Mergulhe o tomate em água a ferver durante 20 segundos  
e, ao retirar, passe por água fria. Retire a pele e corte-o  
em rodelas grossas.

   Descasque o abacate, corte-o ao meio e retire o caroço.  
De seguida, corte-o em cubos pequenos e deite para  
uma tigela. Regue com o sumo do limão.   Corte a maçã também em cubos pequenos, retirando  

as pevides.
   De seguida, junte o abacate, a cebola picada e tempere  
com sal e pimenta. Junte o vinagre e o azeite e misture. 
Adicione um pouco de manjericão picado, misturando.

   Para finalizar, monte de novo o tomate colocando  
as fatias intercaladas com a mistura que acabou de fazer.

   Decore com manjericão e leve ao frio até ao momento  
de servir.

Nota: pode substituir o manjericão por salsa, coentros, 
cebolinho e orégãos.

Ingredientes
45 m

4 pessoas
  4 Tomates maduros

  1 Abacate maduro
  1 Limão

  1 Maçã verde
  1 Cebola roxa

  1 dl Azeite
   3 c. sopa Vinagre  de framboesas

  Sal e pimenta q.b
  Manjericão
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METHODDRAINE DETOXINE 
FRAMBOESA-ARANDO BIO
250 ml 
METHODDRAINE DEPURATIVO 
EXPRESS ROMÃ BIO
7 ampolas Ortis
Depurativos à base de ingredientes 
provenientes de agricultura biológica.

e20,99/€14,99 €26,99€43,38
GREENSUPERFOOD 
ORIGINAL AMAZING 
GRASS
240 g
Legumes preparados e reduzidos 
a pó. Pode adicionar a batidos, 
sopas ou iogurtes.

GRANOSSON 
FARELO TRIGO BIO 
FAVRICHON
250 g
Deixe-se surpreender por 
este farelo de trigo com alto 
teor em fibra.

e3,39

SOSverão
O que deve comer e evitar para estar em forma rapidamente?
O segredo está em consumir menos calorias e gastar mais 
energia. Desta forma, terá um corpo ativo, saudável e pronto 
a celebrar os dias mais quentes.

Sabia que a 
desintoxicação 

potencia a perda 
de peso?

TONALIN® CLA 1300 MG 
SOLGAR
60 cápsulas moles
O ácido linoleico conjugado (CLA), 
presente neste suplemento, é a 
fórmula patenteada Tonalin CLA.
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LINHAÇA DOURADA 
TRITURADA BIO SEM GLÚTEN 
BAUCK HOF
200 g
Ideal para confecionar pão, bolos, 
bolachas e biscoitos. Misture no muesli, 
cereais, iogurtes, queijo fresco ou saladas.

e2,15 e11,03/€15,96
FIBRA DE PSÍLIO EM PÓ 
SOLGAR  
168 g / 280 g
Fornece fibra de psílio em pó  
para misturar em sumos  
e outros líquidos.

KONJAC FIBRA 500 MG 
HEALTH SPARK
60 cápsulas
O glucomanano, no âmbito de um 
regime alimentar de baixo valor 
energético, contribui para a perda 
de peso e a manutenção de níveis 
normais de colesterol no sangue. 

e19,99
SLANKUFIT  
BIONAL
40 comprimidos
É uma preparação inovadora, 
à base de extratos  
de feno-grego, café 
e feijão comum.

e10,49

Misture 
erva de trigo 

com fruta variada 
e beba um saboroso 

batido 
antioxidante 
ao pequeno-

-almoço .

O outono e o inverno, com dias mais curtos 
e frios, favorecem o aumento de peso pois 
levam-nos a consumir refeições quentes, 
pesadas e em maior quantidade. Se é sau-
dável e pretende perder uns quilos rapida-
mente, veja as nossas sugestões:

Exercício físico
Para perder peso é necessário ingerir me-
nos calorias do que as que gasta. Há, por 
isso, dois aspetos a corrigir: a alimentação 
e a atividade física. Faça exercício diaria-
mente, acorde mais cedo e vá caminhar ou 
correr, ao ginásio ou simplesmente movi-
mente-se mais no seu dia-a-dia. 

Desintoxicação
A desintoxicação é um processo impor-
tante porque potencia a perda de peso 
e permite que o nosso corpo elimine  
as toxinas de uma forma mais efetiva. 
Os erros que se cometem em termos  
de maus hábitos e alimentação refletem-se 
na acumulação destes compostos. Uma ali-
mentação rica em produtos de origem ani-
mal, processados e ricos em gorduras trans 
e saturadas, assim como o açúcar, sobre-
carregam e debilitam o organismo. 

O que deve reduzir ou eliminar?
Deve eliminar o álcool e o tabaco e reduzir 
a ingestão de alimentos de origem animal, 
açúcar e sal.

O que deve consumir?
Evite o sal e tempere as suas refeições 
com ervas aromáticas como orégãos, 
salsa, coentros, alecrim, louro ou hortelã.
Consuma legumes e fruta biológicos.
Os suplementos à base de bétula e den-
te-de-leão promovem o processo de de-
sintoxicação do organismo.
A erva de trigo tem um potencial antio-
xidante que permite proteger as células 
do organismo contra o “ataque” dos ra-
dicais livres. Poderá consumi-la logo ao 
pequeno-almoço misturada com fruta, 
sementes ou cereais, sob a forma de 
smoothie ou batido.

Funcionamento dos intestinos
A saúde e funcionamento dos intestinos 
são muito importantes: são responsáveis 
pela absorção dos nutrientes e pela elimi-
nação dos restos do processo digestivo e 
de toxinas. 
Quando há prisão de ventre o volume 
abdominal é maior, os restos do pro-
cesso digestivo acumulam-se e for-
mam-se mais gases, provocando des-
conforto e mal-estar. Assim, um bom 
funcionamento dos intestinos auxilia 
no processo de emagrecimento. 
A abordagem nutricional passa por be-
ber muitos líquidos (1,5 a 2 litros de água 
por dia), consumir fibra diariamente e em 
quantidade (mínimo de 25 g por dia) e a 
reposição, caso necessário, de probióticos 
- bactérias benéficas que colonizam os 
intestinos e beneficiam a saúde intestinal.

Para um melhor 
funcionamento dos intestinos 
sugerimos: 
(ao pequeno-almoço ou lanche)
1  Copo de sumo de ameixa preta 
1  Colher de sopa  

de sementes de linhaça
1  Colher de sopa  

de farelo de trigo biológico
1  Colher de sopa de psílio

Alimentação 
Para uma perda de peso rápida, siga uma 
dieta restritiva em termos calóricos (cerca 
de 1200 a 1500 kcal diárias) e as seguintes 
indicações que evitam o excesso de apeti-
te e otimizam a perda de gordura. 

Indicações: 
  Inclua em todas as refeições alimentos 
proteicos que, em termos de macronu-
trientes, conferem maior saciedade, como: 
peixe, ovos, alternativas vegetais ao io-
gurte, leguminosas (grão, feijão, lentilhas, 
soja),  frutos secos oleaginosos (amên-
doa, noz, avelã, pinhão, etc.) e sementes 
(cânhamo, chia, girassol, linhaça). 
  Reduza a quantidade de alimentos ricos 
em hidratos de carbono (batatas, cereais 
e derivados) ao longo do dia e evite-os a 
partir do final da tarde. Prefira as opções 
integrais (pão, massas, arroz, cereais de 
pequeno-almoço). Opte por hortícolas 
na sopa ou no prato (salada, legumes 
cozidos, estufados ou salteados).
  Alimentos proibidos: os que têm elevado 
valor energético e baixo valor nutricional, 
ricos em gordura e açúcares. Fornecem 
muitas calorias e têm valores reduzidos 
de nutrientes reguladores e protetores 
como as vitaminas, os minerais, as fibras 
e os antioxidantes. Entre estes incluem-
-se os produtos de pastelaria, refrige-
rantes e batatas fritas.  Evite molhos, 
manteiga ou margarina e prefira azeite 
virgem extra - limitado a cerca de 20 g 
por dia (cerca de 2 colheres de sopa).

Suplementos alimentares
Procure suplementos alimentares à base 
de substâncias que promovam a sacie-
dade e a eliminação de gordura. Para o 
controlo do apetite escolha substâncias 
como o glucomanano, uma fibra solúvel 
natural extraída da raiz da planta Amor-
phophallus konjac, ou o feno-grego que 
tem a capacidade de absorver água e 
forma um gel que preenche o estômago. 
Para a eliminação de gordura, o extrato 
de chá verde, ácido linoleico conjugado 
(CLA) ou café verde promovem a mobi-
lização dos ácidos gordos presentes no 
tecido adiposo, aumentam a oxidação da 
gordura e diminuem massa gorda.

NOTA: Pessoas idosas ou que tenham alguma doença e que tomem 
algum tipo de medicação só devem seguir estas sugestões com 
supervisão médica ou de um técnico de saúde



O metabolismo basal traduz a quantidade 
mínima de energia necessária à manu-
tenção das funções vitais e depende de 
fatores como o sexo, idade, altura e 
peso. Quanto maior for este valor mais 
calorias são gastas, logo, mais calorias 
podem ser ingeridas sem repercussão 
no aumento de peso. Conheça seis 
substâncias que podem induzir o au-
mento do metabolismo basal. 

BCAA
Os aminoácidos L-Leucina, L-Isoleucina e 
L-Valina, também conhecidos por aminoá-
cidos de cadeia ramificada, são aminoácidos 
essenciais. A suplementação de BCAA evita 
a queda do nível de aminoácidos no sangue, 
possibilitando a maximização da síntese 
proteica, e ajuda a reparar e construir mús-
culo. As células musculares são as que mais 
levam ao aumento do metabolismo. 

Chá verde
Por conter cafeína e polifenois (como as 
catequinas), pode influenciar o metabolis-
mo e ajudar no aumento do gasto calórico. 

Malaguetas
A capsaicina é o componente ativo das 
pimentas conhecidas internacionalmen-
te como malaguetas, que são plantas que 
pertencem ao género Capsicum annuum. 
Estudos observaram um maior aumento 
do gasto energético imediatamente após 
uma refeição contendo pimenta-de-caie-
na, bem como uma diminuição da vontade 
de ingerir alimentos. 

Fruta e Legumes biológicos
Alguns estudos indicam que o consumo 
aumentado e cumulativo de pesticidas 
pode influenciar o metabolismo negativa-
mente, podendo dificultar a perda de peso. 
Opte por legumes e fruta biológicos.

Água
A água é o componente maioritário do 
corpo humano, correspondendo a cer-
ca de 75%, variando esta percentagem 
conforme o sexo e idade. É fundamental 
para a regulação da temperatura corpo-
ral, eliminação de resíduos e transporte de 
nutrientes, entre outras funções.
Estudos têm demonstrado que a desidra-
tação pode interferir negativamente ao ní-
vel do metabolismo, tornando-o mais len-
to. Um consumo de água adequado pode 
ajudar a reforçar a taxa metabólica, resul-
tando num gasto calórico mais eficiente. 

Vitamina D
Estudos têm demonstrado que a vitamina D 
desempenha várias funções biológicas para 
além do metabolismo do cálcio, no entanto o 
seu envolvimento no metabolismo da ener-
gia era desconhecido. Um estudo publicado 
no American Journal of Physiology Endocri-
nology and Metabolism faz essa associação 
– níveis adequados de vitamina D têm ação 
positiva sobre o metabolismo energético.

BCAA 
AMINOÁCIDOS 
RAMIFICADOS EM 
PÓ MULTIPOWER
400 g
Aminoácidos BCAA 
(L-leucina, L-valina, 
L-isoleucina) em pó, com 
sabor a cereja.

e31,99

ÁGUA DE COCO 
BIO DR. ANTÓNIO 
MARTINS
500 ml
Bebida isotónica natural 
que hidrata e sacia a sede.

e2,65

FRUTAS E LEGUMES 
BIOLÓGICOS
No Celeiro vai encontrar 
uma grande variedade 
de frutas e legumes 
provenientes de agricultura 
biológica, que tornam a sua 
alimentação mais rica.

Sob 
consulta

CHÁ VERDE
SIR WINSTON
20 saquetas
Famoso pelo seu alto teor em 
polifenóis e antioxidantes. 

e2,60

VITAMINA D3 600 UI 
15ΜMCG SOLGAR
60 cápsulas vegetais
Suplemento alimentar 
com Vitamina D3, ou 
colecalciferol, que é a forma 
de vitamina D com maior 
biodisponibilidade.

e12,36

Gastar mais calorias 
permite-lhe comer 

sem se preocupar 
tanto com o peso. 

Saiba como usar 
o metabolismo 

a seu favor.

   6 Substâncias 
        que aceleram o

metabolismo
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Durante a gravidez é normal haver um au-
mento de peso na ordem dos 11 a 13 Kg. 
Dependendo de pessoa para pessoa, no 
fim da gravidez 3 Kg serão atribuídos ao 
bebé, 2,5 Kg à retenção de líquidos, au-
mento do útero e do peito, 1,5 a 2 Kg ao 
líquido amniótico, 1,5 a 2 Kg ao aumento 
do volume de sangue e 0,5 Kg à placen-
ta. Para um aumento de peso saudável e 
desenvolvimento normal de um bebé é 
importante fazer uma alimentação com-
pleta, equilibrada e variada.

Um regime alimentar 
rico e variado evita 
o aumento de peso 
exagerado, azia e enjoos.

Gravidez
Alimentação 
    durante a

Primeiro Trimestre
Durante estes primeiros três meses 
notará algumas alterações corporais 
e alguns sintomas típicos da gravidez 
como as náuseas e enjoos. As náuseas 
ocorrem sobretudo devido às alterações 
hormonais e a uma maior sensibilidade 
aos odores. 

Nutrientes essenciais durante a gravidez

Ferro   27 mg 
Ácido Fólico  600 mcg 
Iodo   150-200 mg  
Cálcio   1200 mg 
Colina   450 mg 
Crómio   30 mcg 
Potássio   4700 mg 
Cobre   1 mg 
Magnésio   350 mg 
Manganês  2 mg 
Fósforo   700 mg 
Ácido Pantoténico  6 mg 
Zinco   11 mg 
Vitamina A  770 mcg 
Vitamina D  5 mcg 
Vitamina C  85 mg 
Vitamina B6  1.9 mg

De forma a garantir o aporte necessário de 
todos estes nutrientes, recomenda-se um 
suplemento alimentar adequado e completo.
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Para aliviar as náuseas deve:
  Realizar refeições pequenas  
e mais frequentes ao longo do dia  
(5 a 7 refeições/dia).
  Escolher alimentos com baixo teor 
em gordura e de fácil digestão, 
evitando alimentos fritos e muito 
condimentados.
  Beber água em abundância,  
entre as refeições.
  Comer em ambiente calmo  
e descontraído, mastigando  
bem os alimentos.

Para evitar o risco de intoxicação 
alimentar e contaminação com possíveis 
patogénicos, entre os quais o parasita 
responsável pela toxoplasmose, deve:

  Evitar alimentos crus ou mal 

cozinhados (marisco cru, carne  
crua ou mal passada, ovos crus  
ou mal cozinhados, queijos moles  
ou patés, enchidos e carnes frias).
  Conservar bem os alimentos:  
os restos de comida não devem  
estar fora do frigorífico durante  
mais de duas horas.
  Lavar bem os alimentos que vai 
consumir crus (saladas, legumes  
e fruta).

As melhores fontes naturais 
para as vitaminas de que precisa:

  Vitamina C: pimento vermelho,  
batata, salsa, brócolos, grelos,  
couve, ervilhas, tomate, cenoura,  
feijão, milho, morangos, laranja, 
tangerinas, limão, melão.

  Vitamina B12: peixe, iogurtes, queijo, 
leite, manteiga, gérmen de trigo, ovos,  
cereais enriquecidos.
  Ácido fólico: lentilhas, cereais  
integrais, feijão e outras plantas 
leguminosas, vegetais de folha verde  
- espinafres, espargos, brócolos -, 
sementes de girassol, fígado,  
citrinos, leite, ovo.
  Ferro: leguminosas, frutos secos, 
saladas, vegetais de folha verde  
e peixe.
  Cálcio: vegetais de folha verde, 
iogurtes, queijo, leite, manteiga,  
uvas passas, amêndoas.
  Iodo: peixe, marisco e algas.
  Magnésio: vegetais de folha  
verde, nozes e tâmaras.

8h  Pequeno-Almoço
40 g de cereais Muesli + fruta fresca 
(ananás, banana ou frutos vermelhos)  
+ 1 iogurte natural bio + 1 colher de 
sobremesa de sementes de chia

11h  Meio da manhã
1 barra de cereais  
+ 1 peça de fruta

13h  Almoço
2 conchas de sopa de alface  
+ Hambúrguer de soja  
com lentilhas no pão  
+ 1 peça de fruta

16h  1.O Lanche da tarde
1 yofu de soja + 1 colher de sopa  
de sementes de linhaça + 1 colher  
de chá de sementes de sésamo

18h  2.O Lanche da tarde
1 pêssego médio + 1 tosta integral

20h  Jantar
2 conchas de sopa de legumes  
+ massa chinesa salteada  
com cogumelos 

22h  Ceia
200 ml de infusão de camomila  
+ 2 bolachas de aveia

Sugestão para um plano alimentar saudável no 1.º trimestre

DOCE EXTRA MORANGO 
COM FRUTOSE LIHN
330 g
Doce extra de morango adoçado 
com frutose: ótimo para dar sabor 
ao seu pão ou tostas, ao pequeno-
-almoço ou nos lanches da manhã 
e da tarde.

€4,05

PÃO ALEMÃO INTEGRAL 
CENTEIO BIO PEMA
500 g
100% biológico e elaborado apenas 
com massa lêveda natural, preparada 
tradicionalmente, o que torna este pão 
saudável e com um aroma especial.

€2,19

PRENATAL NUTRIENTES 
SOLGAR
60 comprimidos
Rica em vitamina C e E, selénio, 
zinco, magnésio, ferro, niacina, ácido 
pantoténico e folato, esta fórmula 
é ideal para  grávidas, lactantes e 
mulheres que desejem engravidar. 

€10,71

MUESLI CROCANTE COM 
SEMENTES DE ABÓBORA 
BIO NATUREFOODS
375 g
Com alto teor em fibra, é ideal 
para começar o dia de forma 
equilibrada.

€3,55

PRODUTO 

ELEITO 

CELEIRO
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Segundo Trimestre
Durante o segundo trimestre haverá um 
aumento mais significativo das necessi-
dades calóricas da mãe, mas os sintomas 
mais desconfortáveis irão atenuar-se e 
poderá realmente desfrutar do seu es-
tado. Deverá ter atenção ao aumento do 
peso corporal, que deve ser adequado ao 
peso inicial antes de engravidar. 
Poderá sentir obstipação e flatulência.  
O efeito das hormonas na gravidez relaxa 
os intestinos, fazendo com que funcio-
nem de um modo mais lento. 

Para prevenir a obstipação deve:
  Consumir alimentos com alto teor 
em fibra (verduras, cereais integrais). 
  Ingerir água em abundância.
  Manter uma atividade física adequada.

8h  Pequeno- 
-Almoço

2 fatias de pão pema  
+ creme toffuti para 
barrar + 1 infusão de 
menta + fruta fresca 
(ananás, banana  
ou outra)

11h  Meio da 
manhã

1 barra de cereais  
+ 1 puré de fruta  
+ 1 infusão de rosa

13h  Almoço
2 conchas de creme  
de alho-francês  
+ salada de batata  
+ 1  peça de fruta 

16h  1.O Lanche  
da tarde

200 ml de bebida de soja 
natural Bio + 1 barrinha  
de sementes

18h  2.O Lanche  
da tarde

6 morangos  
+ 4 galetes de milho

20h  Jantar
2 conchas de sopa  
de ervas frescas picadas   
+ salmão no forno 

22h  Ceia
200 ml de infusão  
de limão + 2 bolachas  
sem açúcar de laranja

8h  Pequeno- 
-Almoço

1 pão rústico com 
sementes de girassol  
e linho +  creme de sésamo 
para barrar + 1 iogurte 
natural bio + 1 peça  
de fruta

11h  Meio da 
manhã

2 tostas crocantes com 
trigo espelta e sementes  
+ 2 fatias de queijo gouda

13h  Almoço
3 conchas de creme  
de cenoura + massa 
chinesa salteada  
com cogumelos  
+ 1  peça de fruta

16h  1.O Lanche  
da tarde

1 yofu de soja + 1 colher  
de sopa de sementes de 
linhaça + 1 colher de chá 
de sementes de sésamo

18h  2.O Lanche  
da tarde

1 maçã média + 1 barra  
de sementes de abóbora  
+ 200 ml de bebida de soja

20h  Jantar
3 conchas de sopa  
de brócolos  + tortilha  
de arroz

22h  Ceia
200ml de infusão  
de funcho + 3 tostas  
de sésamo com compota 
sem adição de açúcar

Sugestão para um plano alimentar saudável no 2.º trimestre

Sugestão para um plano alimentar saudável no 3.º trimestre

Terceiro Trimestre
O aparecimento de uma sensação de ar-
dor ou queimadura na parte superior do 
abdómen, é um problema comum sobre-
tudo, nos últimos meses, devido à com-
pressão do estômago pelo útero e devido 
ao efeito das hormonas da gravidez, fa-
vorecendo a passagem do suco gástrico 
para o esófago, com a consequente irri-
tação da mucosa. 

Para atenuar os sintomas da azia deve:
  Ingerir pequenas porções, mastigando 
bem os alimentos.

  Evitar posições que favoreçam  
a compressão do estômago.
  Evitar deitar-se logo após as refeições.

TOSTAS TRIGO 
ESPELTA+SEMENTES BIO 
NATUREFOODS
200 g
Com 25% de sementes e azeite 
virgem extra, fonte de proteína  
e alto teor em fibra.

€3,15

BEBIDA ARROZ COCO 
ANANÁS BIO PROVAMEL
200 ml/ 1 l
Bebida fresca e de sabor exótico à 
base de ingredientes provenientes 
de agricultura biológica.

€0,99/€2,99

SOPA DE ERVILHAS BIO 
DANIVAL
50 cl
Sopa de ervilhas, 100% vegetal, de 
agricultura biológica. Fonte de proteínas, 
sem conservantes, sem aromas 
artificiais, sem corantes e sem aditivos.

€4,30

INFUSÃO MÃES BIO HOLLE
20 saquetas
A infusão pode ser tomada no final 
da gravidez e durante o período  
de amamentação.

€3,49
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Alho-francês: constitui 
uma fonte de fitoquímicos à 
base de enxofre, denomina-
dos sulfuretos de alilo, que 
possuem propriedades antio-
xidantes. 94 kcal/100 g.

Agrião: pela sua riqueza 
em vitaminas A e C é um ex-
celente alimento antienve-
lhecimento, sobretudo para 
a pele, e contribui para refor-
çar as defesas do organismo.  
17 kcal/100 g.

Alface:  rica em sais mi-
nerais como potássio, cálcio, 
fósforo e magnésio e com  
elevado teor de água. 
15 kcal/100 g.

Tomate: tem vitamina A, C 
e ácido fólico, sendo também 
rico em minerais como cálcio 
ou fósforo. 19 kcal/100g .

Leguminosas
As leguminosas são o grupo de alimen-
tos (grãos) que crescem em vagens, 
nomeadamente ervilhas, favas, feijões, 
grão-de-bico, lentilhas e soja. Além de 
proteínas, as leguminosas fornecem hi-
dratos de carbono complexos, fibras, vi-
taminas (sobretudo ácido fólico) e sais 
minerais (como potássio, cálcio, fósforo, 
magnésio, ferro e zinco). Relativamente à 
presença de gorduras, as ervilhas, favas, 
feijões e lentilhas apresentam um baixo 
teor (menos de 3 g por cada 100 g). É pre-
ferível adquirir as leguminosas secas pois 
preservam a sua composição nutricional, 
procedendo posteriormente à sua demo-
lha, antes da confeção propriamente dita.

Soja: os rebentos de soja 
fornecem proteína e são ricos 
em compostos anticancerí-
genos. 122 kcal/100 g.

Ervilha:  contém mine-
rais, fibras e proteínas, o que 
contribui para o controlo do 
apetite e favorece a função 
hepática. 84 kcal/100 g.

Lentilha: rica em hidratos 
de carbono, possui agentes 
anti-inflamatórios como a 
vitamina C, o zinco e o folato. 
101 kcal/100 g.

Feijão Azuki: rico em 
proteínas, fibras, ferro, po-
tássio, zinco e vitaminas do 
complexo B, o feijão azuki 
age como estimulante do 
sistema imunológico e con-
tribui para melhorar o fun-
cionamento do sistema car-
diovascular. 128k cal/100 g.

Cada vez mais pessoas desejam ter uma 
vida mais saudável. Quando estamos bem, 
sentimo-nos melhor e conseguimos viver 
a vida em pleno, de corpo e alma. Mas nem 
sempre é possível fazer as melhores opções 
todos os dias, quer seja por causa do stresse, 
falta de tempo ou até mesmo por desconhe-
cimento. Agora que o tempo quente chegou, 
abuse das saladas para ter uma alimentação 
mais saudável, completa e equilibrada. Co-
nheça os ingredientes que não podem faltar 
quando preparar as suas receitas.

Hortícolas
São uma excelente fonte de água e fibras 
alimentares, vitaminas (folatos e outras vi-
taminas do complexo B, vitamina C, vitami-
na E, vitamina K), minerais (cálcio, potássio, 
magnésio), fitoquímicos protetores como 
antioxidantes (carotenoides, antocianinas) 
e compostos sulfurosos. O seu consumo 
abundante e regular está associado à re-
dução das doenças cardiovasculares, da hi-
pertensão e de alguns tipos de cancro (boca, 
faringe, laringe, esófago, pulmão, estômago, 
rim, cólon, reto, ovário e bexiga). São benéfi-
cos para o funcionamento do tubo digestivo 
(funcionamento da vesícula, regulação da 
flora intestinal, prevenção da obstipação e 
da diverticulose), no controlo dos níveis de 
gordura no sangue (colesterol e triglicéridos) 
e na manutenção ou perda de peso. 

Cenoura: rica em betaca-
roteno, precursor da vitamina 
A, importante para a saúde da 
pele, olhos e sistema imuni-
tário. Por terem propriedades 
antioxidantes, os carotenos 
podem ajudar a reduzir o ris-
co de desenvolvimento de 
alguns processos celulares 
degenerativos. 41 kcal/100 g.

Saladas
para todos
A salada é, por natureza, um prato onde a mistura 
é esperada. Use alguns destes ingredientes 
que a tornarão ainda mais rica e saborosa.
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Proteínas
As proteínas são estruturalmente utili-
zadas pelo organismo na construção de 
enzimas, hormonas e células, sendo es-
senciais para o crescimento e reparação 
muscular. Alguns alimentos fornecem 
uma maior quantidade de proteínas mas 
também uma maior quantidade de gordu-
ra saturada (como é o caso da carne ver-
melha), outros dão-nos um extra de fibras 
e vitaminas (leguminosas e frutos secos). 
Varie as suas escolhas, assegurando assim 
a ingestão de quantidades adequadas de 
aminoácidos essenciais.

Atum: uma das melhores 
fontes de ómega-3, contém 
selénio, zinco e vitaminas B12, 
B6 e A. 214 kcal/100 g.

Tofu: substituto ideal para 
a carne, é rico em magnésio e 
contribui para regular os níveis 
de colesterol no sangue. 76 
kcal/100 g.

Ovo: a clara fornece proteína, 
enquanto a gema é rica em lí-
pidos, vitaminas A e B e luteí-
na. 149 kcal/100 g.

Seitan: Isento de gordura 
e com um baixo teor de glú-
cidos, tem uma textura muito 
semelhante à da carne. 370 
kcal/100 g.

Grão-de-bico: fonte de 
fibra, possui vitamina B1, B2 e 
B3, bem como ferro, potássio 
e cálcio. Ajuda a baixar os ní-
veis de colesterol e a controlar 
a pressão arterial. 
330 kcal/100 g. 

Cereais
Devido às suas propriedades nutritivas, 
energéticas e fortificantes, que se ma-
nifestam plenamente quando consumi-
dos integrais, os cereais são um alimento 
importante. Contêm todos os elementos 
necessários para compensar as energias 
despendidas pelo organismo. Além da sua 
função alimentar propriamente dita, os 
cereais integrais são ainda benéficos para 
a saúde. De acordo com a investigação, o 
consumo de uma a três porções diárias 
(16 a 48 g) de cereais integrais contri-
bui para o aporte diário de ácidos gordos 
essenciais, vitaminas (complexo B e E), 
minerais (magnésio e potássio), oligoe-
lementos (ferro, zinco e selénio), fibras e 
antioxidantes. 

Frescas e nutritivas, nas 
saladas pode misturar 
legumes, fruta, sementes  
e muita imaginação.

Milho: ótimo para o siste-
ma nervoso, tem proprieda-
des anticancerígenas e é rico 
em ferro, magnésio, potás-
sio, zinco e vitamina B3. 371 
kcal/100 g. Escolha varieda-
des sem açúcar adicionado.

Bulgur:  excelente fonte 
de fibra e magnésio, tem pou-
ca gordura, colesterol e sódio. 
83 kcal/100 g.

Cuscuz: excelente fonte de 
selénio e de hidratos de car-
bono, contém pouca gordura 
saturada, colesterol e sódio. 112 
kcal/100 g.

Quinoa: fonte de proteínas 
e hidratos de carbono, con-
tém ferro, magnésio, fósforo 
e manganésio. 374 kcal/100 g.

Trigo Sarraceno: não 
é propriamente um cereal 
mas uma semente. É extre-
mamente rico em magnésio e 
rutina. 343 kcal/100 g.

Amaranto: contém pro-
teínas de elevado teor bioló-
gico, é extremamente rico em 
ferro, cálcio e apresenta bom 
teor de antioxidantes. 371 
kcal/100 g.
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Frutos e sementes
Os frutos possuem um alto valor nutricional 
e são, geralmente, ricos em fibras, água e vi-
taminas. A fruta contém também diversos 
fitoquímicos que são fundamentais para a 
saúde e preservação dos tecidos celulares 
e prevenção de doenças relacionadas com 
a má circulação. O consumo regular de fruta 
está relacionado com a redução do risco de 
cancro, doenças cardiovasculares, Alzheimer, 
cataratas e senilidade. As sementes e frutos 
secos estão, por norma, associados a um 
elevado teor de gorduras benéficas para o 
organismo, sobretudo ómegas-3 e 6, assim 
como a uma riqueza em minerais.

Ananás: rico em vitami-
na C, betacaroteno, cálcio, 
magnésio, potássio e fósfo-
ro. Contém uma enzima com 
propriedades antivirais. 
44 kcal/100 g.

Mirtilo: faz parte do grupo 
de alimentos mais ricos em an-
tioxidantes, é laxante e melhora 
a circulação. 57 kcal/100 g.

Maçã: rica em fibra e pec-
tina, ajuda a reduzir o apetite, 
a vontade de comer doces e 
ajuda a regular os níveis de 
colesterol sanguíneo. 
57 kcal/100 g.

Amêndoa: rica em ferro  
e ómega-3, ajuda a melhorar  
a transmissão cerebral. 
576 kcal/100 g.

Castanha-do-brasil:
rica em ómega-3, selénio e 
vitamina E, ajuda a prevenir o 
envelhecimento e a combater 
a oxidação do colesterol HDL. 
656 kcal/100 g.

Sementes de sésamo:
ricas em antioxidantes, são 
extremamente benéficas para 
o funcionamento do sistema 
nervoso. 573 kcal/100 g.

Sementes de abóbora:
as sementes de abóbora 
contêm ácidos gordos da fa-
mília ómega-3 (importantes 
pelas suas propriedades an-
titrombóticas) e zinco, que é 
importante para a imunidade 
e fertilidade. 541 kcal/100 g.

Molhos e temperos
Ervas aromáticas, especiarias, sal e cebola 
são alguns exemplos de temperos comuns. 
Além destes, para apaladar os mais diver-
sos pratos utilizam-se molhos, que consis-
tem em preparados, fermentados ou não, 
na forma líquida, pastosa, em emulsão ou 
em suspensão, que se preparam com espe-
ciarias, azeite e óleos vegetais, limão, lima e 
laranja, vinhos e vinagres e outros temperos 
ou ingredientes, como por exemplo a soja. 

Mostarda Dijon:  à 
base de sementes de mostar-
da, vinagre, sal e ácido cítrico, 
muito utilizada enquanto in-
grediente base para maione-
ses, liga bem com queijos.

Pasta de tomate: 
à base de tomate maduro, uti-
lizada em molhos para mas-
sas, sopas e guisados.

Molho de soja: de ori-
gem asiática, pode ser utiliza-
do como substituto do sal.

Tamari:  molho de soja 
que se obtém a partir da pre-
paração do miso. Este líquido 
que fica por cima da pasta de 

miso, com sabor salgado e picante é útil 
em qualquer prato, para realçar o seu sa-
bor.

Vinagre balsâmico: 
de origem italiana, com um 
sabor ligeiramente adocicado 
e envelhecido durante vários 
anos em tonéis de madeira. 
Devem ser utilizadas apenas 
umas gotas na preparação de 
molhos para tempero.

QUINOA BIO
NATUREFOODS
500 g
Rica em proteínas, a quinoa 
pode ser consumida como 
acompanhamento simples 
ou misturada em saladas.

€6,64

SEITAN FRESCO 
BIO NATURSOY
250 g
Excelente alternativa à 
proteína animal, o seitan é 
de fácil digestão e rico em 
nutrientes essenciais.

€5,40

LENTILHAS 
CASTANHAS BIO 
NATUREFOODS
500 g
Passe as lentilhas por água e coza 
em água a ferver com sal, durante 
1 hora, em lume brando. Escorra 
e misture na sua salada favorita!

€2,05

FEIJÃO 
VERMELHO 
AZUKI BIO 
LATA BIONA
400 g
Feijão cozido sem sal. 
Pronto a consumir.

€1,89

CASTANHA- 
-DO-BRASIL BIO 
NATUREFOODS
250 g
Um snack que irá dar 
mais vida às suas saladas 
e pratos frios. Alimento 
com alto teor em fribra.

€6,15

Os frutos secos e 
as sementes são 
cada vez mais 

utilizados numa 
salada equilibrada.
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Menopausa
Viver na

É mais uma fase da vida 
da mulher, que pode e 
deve ser vivida em pleno, 
com conforto e felicidade. 
Conheça os nutrientes que 
podem ajudá-la.

Esta etapa começa quando termina a mens-
truação, mas de facto a menopausa é defini-
da quando não há menstruação durante pelo 
menos 12 meses. A idade média em que se 
inicia é por volta dos 50 anos, embora possa 
aparecer a partir dos 40 anos. 
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O que ocorre?
Há uma diminuição da atividade ovárica 
e da secreção da hormona estrogénio e 
progesterona, levando à cessação da li-
bertação de óvulos.

Menopausa e principais sintomas
Embora os sintomas sentidos pela mulher 
estejam dependentes de vários fatores 
como hereditariedade, patologias, idade 
e estilo de vida, os mais comuns são:

  Afrontamentos (duração  
entre 30 segundos e 5 minutos).
  Suores noturnos.
  Irritabilidade, oscilações de humor, 
ansiedade, depressão.
  Dificuldade de concentração  
e perda de memória.
  Diminuição da massa óssea.
  Diminuição da líbido e secura vaginal.

Reduzir sintomas e prevenir 
complicações

Ossos
Durante os cinco anos posteriores à 
menopausa a mulher perde entre 3% a 
5% de massa óssea por ano, o que pre-
dispõe para a fragilidade óssea e para a 
incidência de osteopenia e osteoporo-
se. Nutrientes como o cálcio, magnésio, 
boro, vitamina K e vitamina D são im-
portantes para evitar a redução e perda 
da massa óssea.

Sistema cardiovascular
A incidência de doenças cardiovascula-
res também aumenta depois da meno-
pausa, visto a diminuição de estrogénios 
provocar um aumento dos níveis de co-
lesterol (denominado mau LDL) e uma 
diminuição dos valores de colesterol 
HDL – chamado de bom. Nesta fase, a 
mulher deve estar mais atenta aos seus 
níveis lipídicos no sangue, e se necessá-
rio recorrer a suplementação com óme-
ga-3 ou arroz vermelho fermentado de 
modo a procurar uma solução.

Cérebro - memória
A lecitina de soja e a fosfatidilserina po-
dem ajudar no aumento da capacidade 
de atenção e memória. As vitaminas do 
complexo B, além de apoiarem a função 
cerebral, podem ser responsáveis pela 
redução de níveis de homocisteína – um 

fator determinante no risco de doença 
cardiovascular.

Cérebro - depressão
As alterações hormonais decorrentes 
da menopausa também aumentam a 
suscetibilidade a situações de depres-
são. Assim,  a mulher poderá melhorar 
o estado de humor ao optar por suple-
mentos que naturalmente aumentam 
níveis de serotonina no cérebro (como 
o aminoácido 5-HTP ou 5 – hidroxitrip-
tofano).

Fitoterapia
As plantas como a angélica chinesa,  sal-
va, cimifuga e inhame selvagem podem 
ajudar a atenuar os sintomas da meno-
pausa e constituir um aliado nesta fase 
de mudança. 

O dong quai (Angelica sinensis), é um tónico 
tradicional proveniente da Ásia, utilizado nas 
várias afeções do sistema reprodutor femi-
nino. A utilização do cohosh-preto (Cimicifu-
ga racemosa) pode também ser útil na re-
dução de vários sintomas da SPM (síndrome 
pré-menstrual) e pode constituir uma ajuda 
na manutenção de uma menopausa calma 
e confortável, aliviando sintomas como os 
afrontamentos, a ansiedade e a irritabilidade.

Outra planta que ajuda a manter o equilí-
brio hormonal feminino é a  folha de salva. 
Os seus princípios ativos estão asso-
ciados à diminuição e alívio da sudorese 
e dos afrontamentos, contribuindo para 
o conforto na menopausa. Estudos têm 
também associado o extrato da folha da 
planta a efeitos favoráveis sobre os lípidos 
no sangue. 

Na alimentação procure, nesta etapa, 
ter atenção às escolhas alimentares 

e, porque  o metabolismo se altera, 
faça da cozinha uma aliada 

para melhorar a qualidade de vida.



O morango 

é um fruto rico em 

vitamina C, vitamina 

importante para o 

sistema imunitário 

e proteção contra 

oxidações.

e10,85

LUBRIFICANTE 
NATURAL SYLK
50 ml
Lubrificante natural à 
base de extrato de kiwi. 
SYLK não é gorduroso, é 
incolor e solúvel em água.

Outros conselhos e recomendações
Faça exercício (caminhe ou ande a pé), 
mantenha os seus hobbies e ocupações, 
procure novas aprendizagens, como 
viajar ou explorar um novo idioma, e não 
descure a sua vida sexual. 

Em caso de secura vaginal opte pela apli-
cação de um gel que permita a hidrata-
ção das mucosas e para situações de dor 
durante a relação sexual use um lubrifi-
cante natural.

O tomate é rico em licopeno, um carotenoide que se encontra nos pigmentos de alguns frutos e vegetais.

Batido  
de morango
Ingredientes:

  10 morangos
  3 framboesas para enfeitar
  500 ml de yofu de soja biológica  de morango Provamel

  2 dl de bebida de soja  com cálcio biológico Provamel
Preparação:
1 Lave bem os morangos e retire os pés.2 Corte-os em metades.

3  Deite todos os ingredientes  num copo misturador.
4 Bata bem e sirva em copos altos.

e8,62

CÁLCIO + MAGNÉSIO + BORO 
100 comprimidos
O cálcio contribui para a manutenção de ossos e dentes 
normais, para o normal funcionamento muscular e 
neurotransmissor, assim como para um metabolismo 
produtor de energia normal.

e27,00

RED YEAST RICE 
600 MG SOLGAR
60 cápsulas vegetais
Fornece 600 mg de arroz 
vermelho fermentado 
por cápsula.

e35,43

VM PRIME WOMEN
90 comprimidos
Fórmula Vm-Prime® para 
mulheres com multivitaminas 
e minerais com soja.

Gaspacho
Ingredie

ntes:

  5 tomates grandes

  1 pepino médio

  1 pimento vermelho

  1 pimento verde

  1 cebola média

  1 dente de alho

  Azeite, sumo de limão,

   vinagre, sal e pimenta q.b.

Preparaç
ão:

Descasque o tomate, o pepino, a cebola e o alho. 

Com a ajuda de um liquidificador ou de uma 

varinha mágica, reduza-os até obter uma polpa 

grossa. 

Adicione um pouco de azeite, sal, pimenta, 

vinagre e umas gotas de sumo de limão. 

Conserve no frigorífico. Antes de servir, junte 

água muito gelada até ficar com a consistência 

de um puré mais líquido.

Sirva o gaspacho salpicado com o pimento  

e a cebola picados.

Substâncias e nutrientes 
que deverá consumir nesta fase:

  Cálcio, magnésio e boro

  Vitamina D

  Vitaminas do complexo B

  Lecitina de soja

  Fitoterapia: angélica chinesa, salva, 
cimifuga e inhame selvagem

PRODUTO 

ELEITO 

CELEIRO
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O cancro resulta do crescimento desordenado 
de células e, na pele, pode assumir, entre outras, 
a forma de manchas, caroços, feridas e sinais. 
Um dos tipos de cancro da pele mais grave é o 
melanoma e, em Portugal, estima-se que surjam 
cerca de 700 novos casos por ano.

da pele
Cancro

A pele
É o maior órgão do corpo humano e funcio-
na como barreira, protegendo-o de agres-
sões exteriores como o calor, a luz solar e 
as infeções. Ajuda a regular a temperatura 
corporal, armazena água e gordura e pro-
duz vitamina D através da exposição solar.  
A pele é constituída por três camadas: 
A epiderme é a porção mais exterior da 
pele, formada  por várias outras camadas 
de células, sempre em renovação. Aqui 
encontra-se o pigmento natural que dá 
cor à pele, chamado melanina. A derme é 
uma camada muito rica em diferentes es-
truturas como os vasos sanguíneos, que 
nutrem a pele, o folículo piloso (local onde 
nascem os pelos), as fibras de colagénio 
e elastina (responsáveis pela tonicidade 
e elasticidade da pele), os nervos sensi-
tivos (responsáveis pelo tato), as glându-
las sebáceas (responsáveis por hidratar 
e proteger a pele) e as glândulas sudorí-
paras (responsáveis pela transpiração).  
A hipoderme é a camada mais profunda 
da pele, formada por células gordurosas,  
e é responsável por manter a temperatu-
ra do corpo, além de também funcionar 
como reserva energética.

Sinais e manchas cutâneas
Todos temos sinais e manchas na pele 
que são normais durante o crescimen-
to e envelhecimento. Porém, em alguns 
casos podem significar algo mais grave.
É importante examinar a pele regular-
mente (uma vez por mês) para detetar 
sinais e manchas suspeitas. 
Fique alerta  a sinais e manchas que 
mudem de tamanho, cor e/ou forma, 
pareçam diferentes dos outros, sejam 
assimétricos, ásperos ou descama-
tivos, tenham várias cores e mais de  
6 mm, provoquem comichão, sangrem 
ou deitem líquido, tenham um aspeto 
perolado ou pareçam uma ferida mas 
não cicatrizem.

Exposição solar 
Os melanócitos produzem melanina  
(o pigmento que dá cor à pele) e durante 
a exposição solar estas células produ-
zem mais pigmento para proteger a pele,  
fazendo com que esta fique bronzeada  
e escureça. 
Esta capacidade natural de proteção 
dura apenas um certo período de tempo 
e é insuficiente. 

Protetores solares e FPS
O uso de protetores solares é imprescin-
dível durante todo o ano, sobretudo no 
verão. Há protetores solares químicos 
(absorvem e convertem a radiação em 
calor mas podem desencadear reações 
alérgicas em indivíduos suscetíveis) e fí-
sicos ou minerais (especialmente indica-
dos para crianças e peles sensíveis, re-
fletem a radiação e não são absorvidos 
pela pele). Os protetores apresentam 
um fator de proteção solar (FPS) que é 
usado para descrever a “intensidade” 
com que protegem das radiações UVB, 
ajudando a prevenir queimaduras. Além 
da proteção contra os UVB, também de-
vem proteger contra os raios UVA. Este 
tipo de produto deve ser adequado à 
idade (as crianças necessitam sempre 
de um FPS mais elevado), ao tipo de pele 
e ao índice ultravioleta. Assim, importa 
conhecer o tipo de pele (fotótipo) e a 
respetiva reação à radiação solar. Re-
comenda-se um FPS sempre superior a 
15, independentemente do tipo de pele, 
pois segundo a Organização Mundial de 
Saúde os cremes com índice inferior não 
previnem o cancro da pele.
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Mesmo que não se 
enquadre neste grupo de 
pessoas mais vulneráveis 
não deixe de examinar 
regularmente a pele, pois 
qualquer pessoa pode 
desenvolver cancro da pele.

     Pele clara ou propensa  
a queimaduras solares.

     Queimaduras solares durante  
a infância.

     Exposição solar prolongada  
(por   trabalho ou lazer).

     Exposição solar intensa durante 
curtos períodos de tempo (férias).

     Utilização de solários.

     Mais de 50 sinais no corpo.

     Antecedentes familiares  
de cancro da pele.

     Mais de 50 anos.

     Em caso de transplante de órgão.

TENHA ESPECIAL 
ATENÇÃO A

23

OUTRAS MEDIDAS ESSENCIAIS

ADVANCED 
CAROTENOID 
COMPLEX SOLGAR
60 cápsulas moles
Fórmula única e avançada 
de diversos carotenoides 
extraídos de frutos e 
vegetais.

e35,65

LOÇÃO CORPORAL  
ALOE VERA JASON
454 g
Enriquecida com extratos de plantas 
e vitamina E, esta loção nutre e 
protege a pele, dando-lhe nutrientes 
essenciais que proporcionam 
hidratação.

e10,90

PROTETORES SOLARES 
JASON
FACIAL FPS20 128 G 10,90€  
CRIANÇA FPS45 113 G 12,60€ 
FAMÍLIA FPS45 113 G 10,90€
SPORT FPS45 113 G12,40€

ÓLEO DE CENOURA 
BIOLÓGICO HAUT SÉGALA
50 ml
Vegetal obtido de primeira pressão 
a frio das cenouras. Puro, natural 
e biológico. Sem conservantes 
e sem perfumes adicionados.

e8,95

Proteção elevada. Sem parabenos.  
Não testados em animais.

Uso correto do protetor
O protetor solar deve fazer parte dos 
cuidados diários durante todo o ano, 
em especial durante as atividades ao ar 
livre, e ser reforçado nos dias de mais 
calor. Deve ser aplicado 30 minutos an-
tes da exposição, repetindo a aplicação 
frequentemente (a cada 2 ou 3 horas) e 
após o banho, mesmo que o rótulo refira 
que é à prova de água. Deve ser aplicado 
generosamente - para proteger o corpo 
de um adulto de estatura média, é ne-
cessária pelo menos uma quantidade de 
35 g, o que equivale a 6 colheres de chá. 
Não esqueça as zonas mais sensíveis 
como o rosto e orelhas. Para os lábios 
use batom com proteção solar.

 Exposição gradual, para adaptação da pele.

  Evitar a exposição entre as 11h e as 15h.

  Evitar a exposição direta de bebés  
e crianças pequenas.

   Usar chapéus, óculos de sol e ter sempre 
uma sombra disponível.

  Aplicar sempre um bom hidratante à base  
de aloé vera após a exposição solar.

   Ter cuidado durante dias enevoados, pois as 
radiações atravessam as nuvens e o nevoeiro.

Os protetores solares representam apenas 
uma das medidas de proteção, pelo que deve 
ainda considerar:
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Dicas para preparar 
a pele para o Verão

Água
Com o aumento da 

temperatura ambiente 
é indispensável uma 

boa hidratação, uma vez 
que há maiores perdas 

de água pelo organismo. 
A água é insubstituível. 

Alie a sua ingestão a 
outras bebidas como 

sumos naturais ou chás 
frios. Outra boa opção 

é a água de coco que, 
devido ao seu natural 

equilíbrio eletrolítico, 
ajuda a manter o 

organismo hidratado. 

Salmão
Alimento excelente para 

ajudar a cuidar e hidratar 
a pele a partir do interior. 

Rico em ácidos gordos 
ómega-3, 

 ótimo para combater  
as inflamações, prevenir as 
rugas e a acne. Grelhado ou 
frio em saladas, é essencial 

na sua ementa de verão.

Betacaroteno
Também conhecido como 
pró-vitamina  A, ajuda a 
reduzir a desidratação 

da pele, a conservar a sua 
elasticidade e a retardar 

o envelhecimento.  
Encontra-se nas 

cenouras, que pode 
consumir como um snack 

ao longo do dia ou em 
sumos e batidos.

Alimentação, hidratação  
e suplementação

Com o tempo quente 
expomos mais 
o corpo e damos 
mais importância 
à nossa aparência.
A toma de nutrientes 
antioxidantes, 
durante e após a 
época balnear, pode 
ajudar a favorecer 
o bronzeado 
e a retardar o 
envelhecimento 
da pele devido à 
exposição solar.

Vitaminas E e C
 São antioxidantes 

poderosos. A vitamina E 
encontra-se no gérmen 

de trigo, nos óleos 
vegetais, no leite, na 

gema de ovo e em frutos 
secos como as nozes e 

avelãs. A vitamina C está 
presente nos citrinos 

ou em vegetais como os 
pimentos vermelhos 

(que também fornecem 
betacaroteno).

Papaia
É um fruto tropical com 

antioxidantes como 
as vitaminas C e E e o 
betacaroteno. É um 

ótimo alimento para 
ajudar a proteger a pele 
dos danos provocados 

pelo sol. Um snack ideal 
para levar para a praia 
e fazer sumos e batidos 

refrescantes.

saúde e bem-estar

Selénio
É um mineral que ajuda a 

prevenir a destruição das 
células pelos radicais livres.

dicas
úteis
6

1 2

5

6

43

DERMASOL  
BIONAL
30 cápsulas
Com cobre, que contribui para 
a normal pigmentação da pele, 
zinco, selénio e óleo de onagra, que 
mantém a aparência e a elasticidade 
da pele.

e12,99 PRODUTO 

ELEITO 

CELEIRO
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à lupa

Moringa
Planta 100 g de folhas de moringa 

fresca contêm: 4 mg de 
ferro, 147 mg de magnésio  
e 51,7 mg de vitamina C

Com inúmeros benefícios para a saúde, 
pode ser aproveitada das folhas às raízes.

Fonte: USDA Nutrient Database

A moringa (Moringa oleifera), vulgarmen-
te designada acácia-branca, é uma planta 
nativa da Índia e regiões tropicais, ainda 
pouco conhecida na Europa e considerada 
pelos botânicos e biólogos a árvore mila-
grosa da natureza. 
Por ter um sabor agradável, nos países de 
origem é consumida como um legume e 
todas as partes da planta são aproveita-
das: folhas, raízes, sementes, casca, fruta, 
flores e vagens. 

Benefícios 
nutricionais 
A moringa apresenta uma ampla gama de 
nutrientes, o que a torna benéfica para a 
saúde. As suas raízes e folhas secas con-
têm mais de 90 nutrientes diferentes, 
incluindo antioxidantes e aminoácidos.  
É igualmente rica em vitaminas, minerais, 
fitonutrientes e proteínas. 

 Contém as vitaminas B1, B2, B3, B6, 
que contribuem para o normal metabo-
lismo produtor de energia, e as vitaminas 
A e C – que ajudam ao funcionamento do 
sistema imunitário.

 É uma das poucas plantas de folhas 
verdes que contêm vários aminoáci-
dos (unidades estruturais das proteínas) 
que estão presentes no nosso organis-
mo e são essenciais para a manutenção  
e construção dos tecidos.

 É rica em minerais como cálcio, potássio, 
sódio, fósforo, ferro e magnésio, elementos 
essenciais para o organismo.

 As folhas de moringa contêm clorofila e fi-
tonutrientes como a quercetina, um flavonoi-
de que apresenta importantes propriedades 
antioxidantes – componentes que ajudam a 
neutralizar os radicais livres do organismo.

 A raiz da moringa também pode ajudar na 
manutenção de níveis normais de glicose.

Saiba mais:

A utilização desta planta é variada. 
A ingestão de moringa tem sido 
associada a inúmeros benefícios 
para a saúde, como a redução do 
colesterol, a melhoria da pressão 
arterial e dos níveis de glicose no 
sangue e ainda o combate à anemia 
devido ao seu alto teor em ferro. 
Os atletas, como praticam exercício 
físico intenso diário, podem beneficiar 
de um normal funcionamento 
muscular assim como da redução 
do cansaço e da fadiga consumindo 
folhas de moringa, que fornecem 
nutrientes como o magnésio. 
Experimente uma infusão de folhas 
de moringa: ajuda a enfrentar o 
stresse do mundo atual de forma 
saborosa e nutritiva.
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Os enjoos traduzem uma sensação de-
sagradável na zona abdominal que, por 
vezes, é solucionada através do vómito 
(expulsão, através da boca, do conteúdo 
do estômago). 

Porque nos sentimos enjoados?
As náuseas e os vómitos são provoca-
dos pela ativação do centro do vómito 
no cérebro. O vómito é, na verdade, um 
mecanismo de defesa do organismo que 
permite a eliminação de substâncias no-
civas. O vómito pode ser previsto porque 
normalmente é precedido por espasmos 
e aumento da salivação. 
De uma forma geral, os enjoos que cul-
minam em vómitos devem-se à ingestão 
de quantidades excessivas de alimentos, 
alimentos deteriorados, substâncias irri-
tantes ou tóxicas. 

Porém, há outras situações que podem 
provocar enjoos: 

  Saúde comprometida do sistema diges-
tivo (vesícula biliar, fígado, estômago, 
intestino).
  Gravidez.
  Movimento caraterístico associado às 
viagens de carro, comboio, barco ou 
avião.
  Medicamentos (quimioterapia e analgé-
sicos opiáceos).
  Fatores psicológicos (bulimia, ansiedade 
ou conflitos).

Como lidar com os enjoos? 
Na maioria das vezes, os enjoos tendem 
a melhorar espontaneamente num curto 
espaço de tempo. Caso evoluam para vó-
mito, é importante manter a hidratação 
(ingestão de pequenos goles de água, 

infusão, sumo ou sopa, espaçados e re-
petidas vezes). 
Regra geral, quando uma pessoa sofre de 
enjoos não tem vontade de se alimentar 
e assim que recupera o apetite deve inge-
rir alimentos pouco gordos (por exemplo, 
sopa de arroz ou tostas secas). 
Se os enjoos forem recorrentes e associa-
dos ao sistema gastrointestinal, é neces-
sário recorrer a um médico para pedir um 
exame específico (ecografia abdominal, 
endoscopia, análises sanguíneas, etc.), 
formulação de um diagnóstico correto e 
prescrição do tratamento mais adequado.
Na gravidez, durante o primeiro trimestre, 
é comum a mulher queixar-se de enjoos 
matinais. Pensa-se que estes enjoos se 
devem às alterações hormonais da gra-
videz e que podem ter uma ação sobre 
a motilidade do trato gastrointestinal. 

Más digestões, gravidez, 
viagens de carro ou de barco 
e certos medicamentos são 
alguns dos motivos que 
podem desencadear enjoos. 

Enjoos
Lidar com os
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EXTRATO DE RAIZ 
DE GENGIBRE SOLGAR
60 cápsulas vegetais
Cada cápsula fornece 300 mg 
de extrato estandardizado de 
raiz inteira de gengibre em pó.

e21,84

MINESIUM ORTIS
30 comprimidos
Suplemento alimentar 
à base de alteia, gengibre 
e hortelã-pimenta.

e11,99

GENGIBRE CRISTALIZADO 
BIO NATUREFOODS
150 g
Pequenas tiras de gengibre 
cristalizado para mascar ou utilizar 
em culinária.

e4,59 e2,55

CHÁ HORTELÃ- 
-PIMENTA TEEKANE
20 saquetas
Sabor fresco, forte e 
aromático. Sem cafeína.

A digestão tende a processar-se de uma 
forma mais lenta e com sensação de en-
fartamento, o que pode provocar o apare-
cimento de náuseas. 
Quando a causa dos enjoos está asso-
ciada ao movimento (cinetose) durante 
as viagens, o cérebro recebe informa-
ções desconexas dos órgãos da visão, 
do sentido da proprioceção (perceção 
ou sensibilidade da posição, desloca-
mento, equilíbrio, peso e distribuição do 
próprio corpo e das suas partes) e do 
ouvido interno. 
O ouvido interno tem um orgão denomi-
nado labirinto, parte integrante do chama-
do aparelho vestibular, que é responsável 
pela manutenção do equilíbrio do corpo. 
Com o movimento, os líquidos natural-
mente presentes no labirinto passam a 
mensagem ao cérebro, informando-o 

sobre a alteração de posição do corpo. 
Em viagem, se estivermos a ler ou com os 
olhos fechados, o cérebro está a receber 
informações contraditórias dos centros 
responsáveis pelo equilíbrio (a visão não 
acusará movimento, mas o sentido de 
proprioceção indicará alteração da locali-
zação no espaço e o ouvido interno, de-
vido à alteração dos líquidos presentes 
no labirinto, está a registar movimento), o 
que provavelmente irá culminar na sensa-
ção de enjoo.  
Algumas sugestões para evitar enjoos 
em viagem: não ler, olhar para a paisa-
gem através da janela e sentar-se vira-
do no sentido do andamento do veículo.  
No decurso de um tratamento oncoló-
gico, alguns fármacos podem ter como 
efeito secundário a ocorrência de fortes 
enjoos. O mesmo pode suceder no tra-

tamento da dor crónica, devido ao uso 
de analgésicos opiáceos. É comum os 
protocolos de tratamento, nestes casos, 
estabelecerem a prescrição de medi-
camentos antieméticos para reduzir os 
vómitos. Em qualquer dos casos, é fun-
damental recorrer a um médico.
Quando os enjoos e os vómitos estão 
relacionados com fatores psicológicos, 
na maioria dos casos o apoio técnico es-
pecializado (por psicólogo ou psiquiatra) 
também é essencial. 

A fitoterapia e os enjoos
De uso tradicional, as infusões de erva-
-cidreira, camomila e hortelã-pimenta 
são apreciadas por minimizarem o des-
conforto gástrico. Assim, quando as 
causas para a ocorrência de enjoos fo-
rem de origem digestiva, pode recorrer 
à sua utilização. 
Mundialmente conhecido e apreciado 
como especiaria e ingrediente de culinária, 
o gengibre é verdadeiramente um aliado 
em caso de enjoos. Estimula a secreção 
salivar e gástrica, sendo útil quando há 
falta de apetite e digestões difíceis. 
Nos enjoos propriamente ditos, tanto os 
provocados pelo movimento (viagens de 
avião, barco, carro, etc.), como os origi-
nados por situações pós-operatórias 
ou tratamentos oncológicos, será com 
certeza uma planta a considerar. Além 
disso, e por se tratar de uma planta cujos 
efeitos tóxicos são praticamente ine-
xistentes, pode ser utilizada em caso de 
enjoos matinais durante a gravidez. Aliás, 
ao contrário do que sucede com certos 
medicamentos, a caraterística antiemé-
tica do gengibre não desencadeia efei-
tos secundários desagradáveis, como é 
o caso da sonolência.
O gengibre pode ser consumido de diver-
sas formas, por exemplo: ralado sobre a 
salada, em chá ou cristalizado. Também 
o pode encontrar doseado em cápsulas 
ou em comprimidos, pelo que se for ne-
cessário tem sempre várias opções a que 
recorrer. Boas férias sem enjoos!
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Para tonificar o seu corpo faça uma alimentação 
cuidada, exercícios de força e cardiovasculares, 
e procure suplementos adequados. Saiba quais.

tonificar

Para atingir uma melhor definição muscu-
lar e um nível ótimo de massa magra, deve 
aliar um treino de força a exercícios cardio-
vasculares. Este processo deve ser faseado: 
primeiro, ganhar massa muscular; depois, 
intensificar o treino cardiovascular para per-
der a massa gorda que envolve os músculos. 
Aliada a uma alimentação variada e equi-
librada, a suplementação ideal vai ajudá-
-lo a ganhar um nível de massa muscular 
ótimo para o seu corpo e a diminuir os 
níveis de massa gorda acumulada.  Para 
isso, saiba escolher o suplemento mais 
adequado para si.

SUPLEMENTOS PROTEICOS 
 
Proteína Whey vs. BCAA
Proteína Whey: ou proteína de soro de 
leite, que fornece ao corpo todos os 
aminoácidos de que precisa para cons-
truir e reparar tecido muscular após o 
treino. Apresenta uma combinação per-
feita de aminoácidos essenciais para o 
desenvolvimento muscular e tonifica-
ção. Pode encontrá-la na forma hidro-
lisada, isolada ou concentrada. 

BCAA: ou aminoácidos de cadeia rami-

BATIDO LÍQUIDO
BAUNILHA/
CHOCOLATE
FIGUR 
330 ml
Um batido equivale 
a uma refeição.

e3,15

PURE WHEY MULTIPOWER
MORANGO/BAUNILHA/
CHOCOLATE
908 g
Proteína de soro de leite isolada 
de elevada qualidade e com 
aminoácidos essenciais. 

e48,99

BCAA PLUS FREE 
FORM SOLGAR
50 cápsulas vegetais
Fórmula equilibrada 
de aminoácidos na sua 
forma livre: L-leucina, 
L-isoleucina, L-valina.

e20,74

WHEYPROTEIN 
BEBIDA DE LARANJA 
MULTIPOWER
500 ml
Bebida à base de proteína  
de soro de leite e edulcorante. 
Sabor a laranja.

e3,30

TRIPLE 
WHEY AMINO 
MULTIPOWER
300 comprimidos
Proteína de soro de 
leite com vitamina B6, 
em comprimidos.

e43,99

ficada (leucina, isoleucina e valina), são 
aminoácidos essenciais que ajudam na 
reparação muscular e contribuem para 
o crescimento de músculo. Além disso, 
estudos demonstram que a toma de 
BCAA antes do exercício ajuda a evitar o 
catabolismo muscular pós-treino. Têm 
a particularidade de aumentarem a re-
sistência à fadiga muscular, o que per-
mite treinos de alta intensidade durante 
períodos de tempo mais longos, com 
maior poder de concentração.

 O que deve 
saber sobre
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CAFÉ VERDE CRU BIO 
SONNENTOR
18 saquetas
O café verde é feito de grãos 
de café que ainda não foram 
torrados. 

e5,85

CLA MULTIPOWER
90 cápsulas
Cápsulas de ácido linoleico 
conjugado.

e24,99

Os substitutos de refeição à base 
de proteína também são boas 

opções no contexto de uma dieta 
com restrição calórica.

 Facilitadores da destruição de gordura 
L-carnitina: é uma substância derivada de um aminoácido que 
transporta os ácidos gordos de cadeia longa para a mitocôn-
dria (onde se faz a produção de energia), contribuindo assim 
para a utilização de gordura como fonte de energia durante o 
exercício físico e consequente redução de gordura corporal 
acumulada. Além disso, está também associada ao aumento 
da resistência ao treino e da capacidade cardiovascular. 

CLA: o ácido linoleico conjugado é um tipo especial de ácido 
gordo que em estudos tem demonstrado induzir a perda 
de massa gorda. A gordura é absorvida e armazenada nas 
células adiposas com a ajuda de uma enzima chamada li-
poproteína lipase. O CLA bloqueia esta enzima, ajudando 
o músculo a usar a gordura como fonte de energia, especial-
mente durante o exercício. Além disso, existem estudos sobre 
o sistema imunitário que evidenciam o possível papel do CLA, 
essencial para quem pratica desporto frequentemente. 

Termogénicos naturais
Cafeína: a cafeína, naturalmente presente na planta do gua-
raná e na planta do chá verde, demonstrou aumentar a ca-
pacidade das células para utilizarem a gordura como fonte 
de energia. O extrato de café verde reduz a concentração de 
glicose pós-prandial e a absorção da mesma pelo intestino, 
prevenindo a acumulação subsequente de gordura.

Ácido clorogénico: vários estudos demonstram que o ácido 
clorogénico, principal ingrediente ativo do café verde desca-
feinado Svetol, ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue 
e a aumentar a sensibilidade à insulina, prevenindo a acumu-
lação subsequente de gordura. Assim, o café verde pode ser 
um aliado na redução do peso e de massa gorda.

Capsaicina: componente ativo da malagueta - planta que 
pertence ao género Capsicum annuum. Alguns estudos cien-
tíficos demonstraram um aumento do gasto energético ime-
diatamente após uma refeição contendo pimenta-de-caiena, 
bem como uma redução do apetite. A capsaicina estimula a 
ipólise (ou degradação da gordura), contribuindo para a redu-
ção de peso e suporte em programas de perda de peso.
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consultório
por Dr. Pedro Lôbo do Vale
médico de clínica geral

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

perguntas e respostas

Fui mãe há um ano e tive um parto normal. 
Reparei em algumas alterações depois disso, 
nomeadamente no que diz respeito à função 
urinária. Noto que não consigo reter a urina 
da mesma forma, e ocasionalmente perco 
pequenas quantidades quando espirro ou 
faço um esforço maior. Tendo em conta que 
pretendo engravidar novamente daqui a um 
ou dois anos, há alguma coisa que possa fazer 
para melhorar esta situação e até mesmo 
prevenir o seu agravamento?
Madalena, Leiria

Cara leitora,
A incontinência urinária é a perda involun-
tária de urina que pode manifestar-se em 
qualquer idade, mas que normalmente tem 
diversas causas associadas. 
Quando se fala em incontinência urinária 

pensa-se imediatamente na bexiga, no en-
tanto não podemos esquecer os músculos 
do pavimento pélvico. Estes músculos têm 
como principal função o suporte dos órgãos 
pélvicos como o útero, a bexiga e intestinos, 
tendo também influência na manutenção do 
funcionamento da uretra, controlando a saída 
de urina.
 Apesar da incontinência urinária ocorrer em 
várias circunstâncias, a mais comum é a in-
continência de stresse ou de esforço, que se 
carateriza pela perda de urina devido a um au-
mento repentino da pressão intra-abdominal: 
gravidez, tossir, espirrar, rir, pegar em pesos 
ou fazer exercício físico.
Uma das ações que pode fazer para melhorar 
esta situação é treinar os músculos do pavi-
mento pélvico, contraindo-os, o que permi-
te reforçá-los. Para contrair estes músculos 

basta fazer como se estivesse a interromper 
a saída da urina. Pode praticar estes movi-
mentos várias vezes ao dia. Para um acom-
panhamento mais personalizado pode ainda 
procurar a ajuda de um fisioterapeuta. 
Em termos de suplementos alimentares, suge-
rimos extratos estandardizados e concentrados 
de plantas como a abóbora e a cavalinha, que são 
tradicionalmente reconhecidas pelas suas pro-
priedades benéficas ao nível da função urinária, 
possuindo uma ação drenante e tónica e que 
podem ajudar a aliviar a incontinência urinária.  
A vitamina C, antioxidante, é indispensável à for-
mação de colagénio, que ajuda na formação de 
tecido conjuntivo. Já o magnésio permite uma 
melhoria, da atividade muscular de todo o or-
ganismo o que se refletirá também ao nível da 
musculatura de suporte e funcionamento do 
sistema urinário. Ambas são boas opções.

Tenho 20 anos e ultimamente sinto dores de cabeça constantes. 
Serão enxaquecas? Há alguma substância natural que possa 
ajudar a aliviar esta dor tão incómoda?
Ana, Setúbal

Cara leitora,
A enxaqueca é uma dor de cabeça pulsátil que afeta um ou ambos os 
lados da cabeça. Trata-se de uma dor que muitas vezes traz outro tipo 
de sintomas, por exemplo do foro visual, neurológico ou gastrointes-
tinal. Assim, é importante perceber se é apenas a dor de cabeça que a 
incomoda ou se também apresenta outras queixas como, por exemplo, 
sensibilidade à luz, irritação, náuseas, falta de apetite, etc. 
O mecanismo que despoleta uma enxaqueca relaciona-se com a 
contração das artérias que irrigam o cérebro, seguida da respetiva 
dilatação, o que impulsiona os recetores da dor. As causas subjacentes 
a este mecanismo não estão completamente esclarecidas e há hipó-
teses que o relacionam com níveis baixos de serotonina no sangue. 
Na base deste problema a malformação de um vaso sanguíneo é 
raramente descrita, contudo uma avaliação cuidada por parte de um 
neurologista é sempre importante, seja qual for a possível causa para 
a ocorrência de enxaquecas. 
Diversos estudos científicos apontam alguns nutrientes, substân-
cias e plantas como úteis em caso de enxaquecas. Destes, os mais 
referidos são o magnésio, a riboflavina (vitamina B2), a vitamina B6, 
a coenzima Q-10 e a matricária (feverfew). Pode tentar integrá-los 
na sua alimentação, quer reforçando determinados alimentos (tofu, 
gérmen de trigo, sementes de abóbora, iogurte, peixe, levedura de 
cerveja), quer incluindo suplementos alimentares que os contenham.
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O meu avô tem 81 anos e foi 
diagnosticado recentemente com a 
doença de Alzheimer. Embora ainda 
não tenha grandes sintomas e seja 
perfeitamente autónomo, já apresenta 
algum esquecimento e alterações 
de humor. Já está a fazer medicação 
específica para o efeito, mas gostaria de 
saber se há algum suplemento alimentar 
que possa de alguma forma minimizar a 
progressão da doença. 
Luís, Braga

Caro leitor,
A doença de Alzheimer é uma doença 
crónica progressiva e degenerativa que 
se carateriza pela deterioração das células 
nervosas no cérebro, originando falta de 
memória, desorientação e dificuldades de 
comunicação. Numa primeira fase mani-
festam-se os sintomas descritos, que são 
normalmente esquecimento, que por vez-
es associamos apenas à idade; mas tam-
bém podem estar presentes sintomas não 
cognitivos como ansiedade, mudanças de 
humor e mesmo depressão. O diagnóstico 
precoce é importante em qualquer doença. 
Neste caso, além da medicação específica, 
lembramos a importância de manter as 
tarefas diárias e outras, como a leitura de 

um livro e revistas. Socializar e conversar 
bastante, fazer palavras cruzadas, praticar 
algum exercício físico também são tarefas 
que contribuem para a destreza física e 
cerebral. Quanto a suplementos alimenta-
res, a fosfatidilserina é o fosfolípido que se 
encontra em maior quantidade no cérebro, 
participando na estrutura das membranas 
celulares. Este fosfolípido é essencial para 
a saúde cerebral pois promove o metabo-
lismo da glicose pelo cérebro e aumenta os 
níveis de acetilcolina, pelo que a sua utili-
zação está associada a uma melhoria da 
memória, redução do declínio mental e au-
mento da capacidade cognitiva, bem como 
capacidade de concentração.
Existem alguns estudos que mostram a 
relação entre os níveis de homocisteína 
(metabolito proteico que, numa pessoa 
saudável, em geral é rapidamente conver-
tido em cistationina) e o desenvolvimento 
de Alzheimer. As vitaminas do complexo 
B, nomeadamente a B6, B12 e ácido fólico, 
podem ter influência na diminuição dos va-
lores de homocisteína.
Relativamente à alimentação, uma dieta 
rica em fibras, fruta, vegetais e peixe e a 
redução do consumo de açúcares pode ser 
vantajosa. O álcool e a nicotina devem ser 
evitados.

Socializar e conversar bastante, fazer palavras 
cruzadas e praticar algum exercício físico, 
também são tarefas que contribuem para a 

destreza física e cerebral.

Tenho 32 anos e estou a treinar para a 
maratona. Treino várias vezes por semana 
e as dores nos tornozelos e joelhos têm-se 
tornado constantes, o que me preocupa 
bastante. Será que estes treinos estão a 
comprometer a saúde das minhas articula-
ções? Há alguma substância natural que 
possa ser útil no sentido de minimizar estes 
sintomas?
Joaquim, Alcabideche

Caro leitor,
Antes de mais, é necessário salientar a im-
portância de reconhecer o início da dor e não 
prolongar os treinos além desse limite. Gra-
dualmente, será capaz de se exercitar durante 
mais tempo sem sentir dor muscular. Tam-
bém a recuperação pós-treino é fundamen-
tal, porque o excesso de exercício, sem uma 
recuperação adequada, causará mais dor nos 
músculos, tendões e ossos, aumentando in-
clusive o risco de lesões. 
Tendo em conta que o aumento do meta-
bolismo energético cria um aumento da ne-
cessidade de vitaminas (nomeadamente do 
complexo B), pode equacionar a toma de um 
multivitamínico que lhe ofereça uma ampla 
gama de vitaminas, especialmente se no seu 
dia-a-dia for difícil manter uma alimentação 
variada e equilibrada: vitamina C, vitamina E, 
zinco, riboflavina (vitamina B2), cobre, tia-
mina, vitamina B6, ácido pantoténico, ferro, 
manganês, folato, niacina, selénio, vitamina 
B12, crómio, vitamina D, biotina, ácido fólico 
e iodo. 
Além de uma fórmula multivitamínica e mine-
ral, pode ser vantajosa a toma de glucosami-
na e condroitina, componentes úteis à forma-
ção da cartilagem, que promove a mobilidade 
e flexibilidade. Pode ainda complementar a 
sua alimentação com MSM (metilsulfonilme-
tano), pois fornece uma fonte natural e bio-
disponível de enxofre, que contribui para um 
colagénio, tecido conetivo, cartilagem e mo-
bilidade articular saudáveis. 
Para minimizar a dor e prevenir uma eventual 
inflamação, um suplemento alimentar à base 
de curcuma pode ser uma boa opção.



Com a chegada do verão 
aproveite todas as 
vantagens do sol mas 
hidrate-se e proteja-se. 
Em nome da sua saúde.

 Cuide do 
seu corpo 

no verão

Benefícios do sol
O sol é indispensável à nossa saúde e 
pode trazer inúmeros benefícios quando 
bem aproveitado. Mas, se é preciso ter 
cuidado em qualquer altura do ano, nos 
meses de verão a atenção deve ser re-
dobrada, pois estamos mais expostos e 
durante mais tempo ao calor. 
Beba água e hidrate a sua pele - da cabeça 
aos pés. Use óculos de sol, chapéu e pro-
tetor solar: não abuse da exposição aos 
raios ultravioleta e mantenha os insetos 
afastados. Siga estes e mais alguns dos 
nossos conselhos para fazer desta uma 
altura mais saudável e feliz.

Pernas saudáveis
A toma de um suplemento 

alimentar de Gotu Kola, aliada 
à aplicação regular de um 

concentrado adelgaçante com 
ação anticelulítica e/ou de 

uma máscara corporal para o 
mesmo efeito, proporciona um 
melhor aspeto às coxas, áreas 
geralmente mais propensas 
a celulite. Se sofre de pernas 
pesadas e cansadas use um 

creme que ajude a estimular a 
circulação sanguínea e não se 
esqueça de beber muita água.

Cabelo sedoso
Tal como a pele, o cabelo 

também fica mais 
desidratado quando 

exposto ao sol, cloro, sal 
ou vento. Para o proteger 
aplique um óleo vegetal 
nas pontas (amêndoas 

doces, por exemplo) antes 
de ir para a praia, utilize 
um amaciador adequado 
para o seu tipo de cabelo 
e aplique uma máscara 

capilar.

saúde e bem-estar
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Pés macios
Regularmente, faça exfoliação aos calcanhares 

e planta dos pés, onde a pele é mais espessa e 
resistente, acumula células mortas e calosidades. 

Faça-o após o banho, quando a pele está mais 
macia. Use um creme, ou máscara, nutritivo e 

hidratante para amaciar a pele da planta do pé, 
que sofre a fricção constante dos sapatos e meias. 

Hidratando-a irá impedir gretas e fissuras. As 
cutículas protegem as unhas de infeções, por isso 

não as corte: utilize óleo de amêndoas doces para as 
empurrar e hidratar.

Lábios hidratados
O sol também afeta a pele 

dos lábios. Tenha o cuidado 
de aplicar sempre um 

batom hidratante natural 
à base de cera de abelha 

para não ficarem secos e 
gretados.

Sem manchas
Se a sua pele tem tendência 
para queimaduras solares 

e manchas, escolha um 
creme ou gel à base de aloé 
vera, uma planta bastante 

útil para cicatrizar e 
regenerar a pele.

Protetor solar
O protetor solar deve fazer parte dos cuidados 

diários (e não apenas no verão), em especial 
durante as atividades ao ar livre, e reforçado 
nos dias de mais calor. Aplique-o 30 minutos 

antes da exposição, repetindo a aplicação 
frequentemente (a cada 2 ou 3 horas) e após o 

banho, mesmo que o rótulo refira que é à prova 
de água. Recomenda-se um FPS, no mínimo, 

de 15, independentemente do tipo de pele, pois 
segundo a Organização Mundial de Saúde os 
cremes com índice inferior não previnem o 

cancro da pele.

Repelente de insetos
No verão existe uma maior incidência de 

insetos. Para os manter longe use repelentes 
naturais que têm como base óleos vegetais 
de citronela, eucalipto aromático, canela, 
rícino, melaleuca, lavanda, erva-príncipe, 

cedro, hortelã-pimenta, cravinho e gerânio, 
entre outros. Pode também aplicar apenas um 
óleo diretamente na pele, por exemplo óleo de 

melaleuca.

Não às cataratas
Uma exposição crónica aos raios UV aumenta o risco de ocorrência 

de cataratas e degeneração macular relacionadas com a idade. 
Sugerimos que escolha produtos específicos para o cuidado dos seus 

olhos, de preferência isentos de parabenos. Na maquilhagem, as 
fórmulas à base de minerais e hipoalergénicas são uma boa opção.

GOTU KOLA 
SOLGAR
100 cápsulas vegetais 
Suplemento alimentar que 
fornece 100 mg por cápsula 
de extrato estandardizado 
das partes aéreas de gotu 
kola (centella asiática), 
contendo 6 mg de 
glicósidos triterpenos.

€14,49

ÓLEO DE AMÊNDOAS 
DOCES BIO CATTIER
50 ml
Rico em vitaminas A e 
E, possui propriedades 
suavizantes, nutritivas e
protetoras da pele, sendo 
especialmente indicado para 
pele seca e irritada.

€10,99

ALOÉ VERA GEL 
HIDRATANTE JASON
227 g 
O aloé vera é um dos 
melhores hidratantes 
naturais. Neste gel  
encontra-se em elevada 
concentração, resultando 
numa fórmula não óleosa e 
que é bem absorvida pela pele.

€8,40

BATOM BIO 
MEL MANUKA 
DR.ORGANIC
5,7 ml
Batom hidratante com 
vitamina E, cera de 
abelhas e manteiga de 
karité. Contém proteção 
solar UVA e UVB (SPF 15).

€4,69

SOMBRA DE OLHOS 
TRIO 04 OCEAN 
LOGONA
4 g 
Sombra de combinação de três 
cores com extratos naturais 
anti-idade, que cuidam da 
pele mais sensível. Disponível 
nas versões Trio Smokey, 
Cashsmere e Rosewood.

€13,99
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São Tomé e Príncipe é um arquipélago de ori-
gem vulcânica, situado no golfo da Guiné ao 
largo da costa do Gabão, no oceano Atlânti-
co, constituído por duas ilhas principais, São 
Tomé e o Príncipe, e pequenas ilhotas. A se-
guir às Seicheles é o país mais pequeno de 
África, por isso não é de admirar que a ilha 
principal tenha apenas 65 km de compri-
mento e 35 km de largura. Talvez seja a sua 
pequena dimensão que a torna tão especial, 
porque o que lhe falta em tamanho, sobra-
-lhe na diversidade de paisagem.
A Baía Ana Chaves é uma das imagens de 
marca da cidade de São Tomé, mas há mais 
locais imperdíveis como a Praça da Inde-
pendência, o Palácio Presidencial, a Igreja de 
Santa Sé e o Farol de São Sebastião, todos 

exemplos da arquitetura colonial que ainda 
carateriza a pacata cidade. O último alberga 
o museu nacional, que conta a história do 
país, onde não falta sequer uma réplica de 
uma roça, as infraestruturas construídas 
pelos portugueses para o cultivo do cacau e 
do café, o “ouro” de São Tomé. Hoje, muitas 
dessas propriedades estão abandonadas, 
mas outras foram recuperadas e merecem 
ser visitadas. Um bom exemplo disso é a 
Roça Agostinho Neto, a maior do país e que 
ainda produz café, cacau e óleo de palma.
Mas voltando à cidade, há outros lugares 
marcantes como o Mercado do Ponto e o 
Mercado Grande. É nestes dois lugares que 
melhor se sente África: uma autêntica ex-
plosão de cheiros, cores e sons que vêm da 

É entre o verde de diferentes 
tonalidades da floresta e o 
azul do mar, também com 
tons distintos, que se faz 
uma paisagem inesquecível 
de tão opulenta que é. 
São Tomé tem praias 
paradisíacas, cascatas 
imponentes, florestas 
virgens e vive num ritmo 
descontraído que contagia 
quem visita a ilha.

PARAÍSO INESQUECÍVEL

São ToméePríncipe
Como ir

A Tap voa de Lisboa  
para São Tomé.

Preço: consulte TAP.PT

COM O APOIO DA REVISTA SABER VIVER

pé na estrada

lifestyle celeiro
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fruta, das malaguetas – umas das mais pi-
cantes do mundo a que se chama “fura-cue-
ca” –, dos panos garridos e dos pregões dos 
vendedores. É ainda obrigatório ir à CACAU 
(Casa das Artes Criação Ambiente Utopias) 
de João Carlos Silva, o famoso cozinheiro do 
programa “Na Roça com os Tachos”.

A sul
A descoberta do resto da ilha pode ser feita 
de jipe ou contratando um guia. Só tem de 
escolher se vai primeiro para sul ou norte. 
As estradas são estreitas e esburacadas e 
passam por aldeias com casas de madeira 
construídas sobre estacas. Pelo caminho, 
verá crianças a brincarem, mulheres a la-
varem a roupa nos riachos e os animais 
a passearem descansadamente. Não há 
quem não siga o lema do “leve leve”, sem 
pressas para nada. E é neste ritmo lento 
que uma viagem a São Tomé deve ser feita.
O Sul é a parte da ilha mais selvagem.  
O verde da paisagem é denso e a vegeta-
ção só é “cortada” pelo Pico Cão Grande, 
um cume vulcânico que parece querer 
tocar no céu em pleno Parque Nacional do 
Obo, e pelas praias de beleza avassalado-
ra como a Micondó, a Piscina, a das Sete 
Ondas, a Jalé (conhecida pela desova das 
tartarugas nas noites de dezembro) e a 
Inhame. Qualquer uma delas vale bem a 
pena o desvio da estrada. Em São João 
dos Angolares, as atenções viram-se para 
a Roça de São João, cujo proprietário é o já ci-
tado João Carlos Silva .

Ainda na parte sul situa-se o Ilhéu das Rolas, 
um dos locais que mais turistas atrai a São 
Tomé. Está à distância de uma viagem de 
barco de 15 minutos de Porto Baleia e quan-
do se chega entra-se num resort, no qual os 
dias podem ser serenamente divididos entre 
idas à praia privada e mergulhos na enorme 
piscina do hotel. Mas é obrigatório ir à linha 
imaginária do Equador, assinalada devida-
mente por um marco e por um mapa-mun-
do, ao farol e às praias Tambor, Furnas e Café.

Floresta densa
No Norte e no interior da ilha - com uma 
floresta cerrada e o paraíso das caminha-
das no Parque Nacional de Obo - situa-se 
o ponto mais alto da ilha, o Pico de São 
Tomé (2024 m). O parque cobre quase 
60% do território e nele desfilam o colorido 
das muitas das 150 espécies de aves que 
vivem no arquipélago, 28 das quais são 
endémicas, e da sua flora intensa (mais 
de 700 espécies nativas, entre as quais 
100 de orquídeas). O parque tem várias 
cascatas, mas é fora dele que se encontra 
uma das mais deslumbrantes, a de São Ni-
colau, que se anuncia pelo barulho muito 
antes da chegada. A meta seguinte são as 
praias do Norte. A Lagoa Azul, circundada 
por embondeiros, é o local ideal para a prá-
tica de snorkling, mas há mais, como a das 
Conchas e do Tamarindo, esta com um ex-
tenso areal branco e coqueiros na sua orla.

Gastronomia

Em mar onde se mete a mão e sai 
peixe, como costumam dizer os São-
-Tomenses, não é de estranhar que o 
pescado e os mariscos sejam a base da 
alimentação, tal como a fruta que nas-
ce em qualquer terreno. Só de banana 
há sete variedades distintas, mas há 
também a fruta-pão, cajamanga, ana-
nás, coco e papaia. A gastronomia do 
país tem uma forte influência angola-
na, cabo-verdiana e portuguesa, pois 
foram estas as nacionalidades que 
povoaram o território. O prato típico 
é o calulu, um ensopado de peixe seco 
(também pode ser feito com carne) 
com legumes e óleo de palma. 

Onde ficar
Pestana Equador

Situado no Ilhéu das Rolas,  
é um resort com bungalows de madeira 
que não ferem a paisagem envolvente. 

Tem uma enorme piscina de água  
salgada e um spa.

Preço: a partir de €118 por noite  
com meia pensão.

Pestana São Tomé
É um hotel moderno na cidade.  

Possui spa, centro náutico,  
discoteca, casino, piscina e praia privada.

Preço: a partir de €172 por noite  
com pequeno-almoço.

Eco Lodge Praia Inhame
Tem 16 bungalows de madeira  

e situa-se mesmo à beira do mar.  
Organiza cursos de cozinha local,  
entre muitas outras atividades.

Preço: a partir de €60 por noite  
com pequeno-almoço.
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AS PRÓXIMAS DATAS DOS CURSOS DE COZINHA CELEIRO IRÃO SER DIVULGADAS 
BREVEMENTE NA PÁGINA DO FACEBOOK:  //www.facebook.com/celeiro.pt

Cursos

Agenda Celeiro

Novas consultas CeleiroPassatempos Celeiro

Nota: Os testes de intolerância não são indicados para o diagnóstico de alergias. As mesmas deverão ser diagnosticadas através de exame médico. Deste modo, os testes de intolerância 
têm como objetivo orientar para determinadas intolerâncias alimentares associadas a diferentes tipos de alimentos.

ATENÇÃO: Envie a sua participação para vidaceleiro@celeiro.pt 
com nome, telefone, e-mail e nome da loja onde gostaria de levantar o 
seu prémio, caso seja um dos vencedores. O nome dos vencedores será 
publicado no Facebook do Celeiro até ao final do mês de setembro.

PASSATEMPO KITS MYSMOOTHIE
Temos dois kits para oferecer constituídos por uma cadeira de praia 
de madeira e um saco mySmoothie. Para se habilitar a uma destas 
ofertas, basta enviar-nos uma frase com as palavras “fã”, “mySmoothie” 
e “Celeiro”. As duas frases mais originais ganham automaticamente um 
destes kits. 

PASSATEMPO KITS AMAZING GRASS
Para se habilitar a um dos três kits Amazing Grass que temos para si, 
basta partilhar connosco a receita e respetiva foto do seu sumo detox 
favorito. As três receitas vencedoras serão publicadas no Facebook 
Celeiro até ao final do mês de setembro.

PASSATEMPO CATTIER COSMÉTICA BIO
Temos kits de cosmética Cattier, constituídos por amaciador, gel duche, 
loção corporal e bálsamo labial. Para se habilitar a ganhar um destes 
kits terá de responder corretamente à questão: “Qual é o principal 
ingrediente utilizado pela marca Cattier nos seus cosméticos?”

Faça um check-up ao seu estado de saúde  
e à sua idade metabólica
PVP: 15€

O que inclui?
Medição do colesterol, triglicéridos, glicose, peso, IMC, % gordura,  
% gordura visceral, % água, massa muscular e óssea, idade metabólica, 
tensão arterial e pulsação, perímetro abdominal, urina (pH, densidade, 
glicose, proteínas, leucócitos, nitritos, bilirrubina, urobilinogénio, 
eritrócitos), diagnóstico e acompanhamento por um profissional de saúde.

Lojas aderentes:
1ºDEZEMBRO (primeira e terceira 3ªfeira do mês)
REPÚBLICA (primeira e terceira 4ªfeira do mês)
OEIRAS (primeira e terceira 5ªfeira do mês)
TEJO (segunda e quarta 3ªfeira do mês)
SINTRA (segunda e quarta 4ªfeira do mês) 
MONTIJO (segunda e quarta 5ªfeira do mês)

Horário: 10h-13h / 15h-18h
(Indisponível de 6 a 31 de agosto)

Check-up

Testes de intolerância
1 – António Augusto de Aguiar
2 – Braga Parque
3 – Av. da República
4 – Amoreiras Shopping/Parque Nascente
8 – C.C. Alvalade
10 – Arena Shopping (Torres Vedras)
11 – C.C. Colombo
12 – Cascais Shopping
13 – Guimarães Shopping
15 –  António Augusto de Aguiar/Shopping 

Cidade do Porto 
16 – Braga Parque
17 – Oeiras Parque
18 – Dolce Vita Coimbra
20 – Gaia Shopping
22 – Forum Montijo
23 – Galerias Campus S. João
24 – Campo de Ourique
25 – C.C. Colombo/Dolce Vita Porto

Workshops de maquilhagem
8 - Cascais 
23 – Amoreiras

Workshops Mamãs&Bebés
9 – Av. da República

Julho Agosto Setembro

Testes de intolerância
1 – Parque Nascente
6 – Braga Parque
8 – Dolce Vita Coimbra/C.C. Colombo
9 – Cascais Shopping
10 – Guimarães Shopping 
12 –  Shopping Cidade do Porto/António Augusto  

de Aguiar
13 – Dolce Vita Porto
14 –  Gaia Shopping/Arena Shopping (Torres 

Vedras)
15 – Forum Montijo
16 – Almada Forum
19 – Av. da República
21 – C.C. Alvalade
22 – Gaia Shopping/Amoreiras Shopping
26 –  Galerias Campus S. João/ António Augusto 

de Aguiar
27 – Braga Parque
29 – Dolce Vita Porto/C.C. Colombo
30 – Cascais Shopping
31 – Parque Nascente

Workshops de maquilhagem
11 – Algarve Shopping
26 – Shopping Cidade do Porto

Workshops Mamãs&Bebés
27 – Gaia Shopping

Testes de intolerância
2 – Campo de Ourique
4 – Arena Shopping (Torres Vedras)
5 – Almada Forum
7 – Guimarães Shopping
9 – Shopping Cidade do Porto
12 – Dolce Vita Coimbra/Forum Montijo
14 – Dolce Vita Porto
16 - António Augusto de Aguiar
17 – Braga Parque
18 – Av. da República
19 – Parque Nascente/C.C. Colombo
20 – Cascais Shopping
23 – C.C. Alvalade
25 – Oeiras Parque
26 – Gaia Shopping/Amoreiras Shopping
27 – Cascais Shopping
30 – Galerias Campus S. João/Alegro Alfragide

Workshops de maquilhagem
17 – Colombo
29 – Campus S. João

Workshops Mamãs&Bebés
10 – Dolce Vita Porto
23 – Cascais

FIQUE ATENTO/A!

Novidade
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   1,2 kg de batatas para cozer

   Bebida de soja natural sem açúcar bio 
Provamel

   Noz-moscada bio Sonnentor q.b.

   Sal q.b.

   1 kg de espinafres ultracongelados Bioinside

   500 g de seitan Natursoy

   1 cebola

   3 dentes de alho

   Azeite Vida Celeiro q.b.

   1 folha de louro

   Polpa de tomate ou dois tomates bio 
triturados

   Vinho branco sem álcool Carl Jung q.b.

   Especiarias e ervas aromáticas a gosto 
Sonnentor (colorau, tomilho, cominhos, 
pimenta)

   1 gema de ovo bio Vida Celeiro ou 100 g  
de “queijo” de soja ralado Tofutti

ingredientes

À mesa 

Nesta edição decidimos 
inovar e convidámos todos os 

colaboradores das lojas Celeiro a 
partilharem uma receita saudável 

connosco. Recebemos muitas 
sugestões interessantes e foi 

verdadeiramente difícil optar por 
apenas quatro receitas vencedoras. 
Experimente as iguarias dos nossos 

Chefs Celeiro e delicie-se!

6 pessoas45 min.

Empadão de seitan  
com espinafres 
Por Susana Correia loja Celeiro 
SpacioShopping Olivais

os nossos

chefs
com 

celeiro na cozinha

lifestyle celeiro
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PREPARAÇÃO
Coloque as batatas a cozer com 
um pouco de sal. Assim que 
estiverem cozidas, deixe 
arrefecer e reduza a puré. 
Acrescente a bebida de soja 
natural aos poucos até obter a 
consistência desejada e tempere 
com noz-moscada e sal a gosto.

Num tacho à parte coloque os 
espinafres a cozer com um pouco 
de sal. Assim que estiverem 
cozidos, deixe-os escorrer até 
libertarem toda a água em 
excesso.

De seguida prepare o seitan: 
pique-o numa picadora (ou 
processador de alimentos) e faça 
um refogado com a cebola, o alho 
picado, um pouco de azeite e a 
folha de louro (sem o veio do 
meio). Assim que estiver 
alourado, junte a polpa ou o 
tomate bio triturado e acrescente 
o vinho branco. Tempere com as 
especiarias e ervas aromáticas  
a gosto e, de seguida, acrescente  
o seitan. Deixe cozer por 10 
minutos, até o vinho evaporar  
e o seitan ganhar o sabor do 
tempero. Retifique os temperos 
se achar necessário.

Num tabuleiro de ir ao forno, 
disponha camadas com puré de 
batata, depois o seitan e por cima 
os espinafres. Repita esta 
sobreposição, sendo que a última 
camada deverá ser de puré. Por 
fim, pincele o empadão com uma 
gema de ovo batida ou polvilhe 
com um pouco de queijo ralado. 
Leve ao forno até ficar 
douradinho.

Para a massa Struddel

   150 g de farinha de trigo

   1 ovo bio Vida Celeiro

   50 g de margarina Vitarine Vitaquell

   3 colheres de sopa de água

   Sal q.b.

   50 g de margarina derretida Vitarine 
Vitaquell

Para o recheio

   1 molho de acelgas bio

   1 colher de sopa de azeite bio Vida Celeiro

   1 dente de alho

   1 embalagem de queijo ricota

   Sal q.b.

   Pimenta moída na hora q.b.

   Ervas aromáticas a gosto (manjericão, 
orégãos, etc.)

   70 g de pinhões

ingredientes PREPARAÇÃO
Para a massa 
Struddel: 
Junte a farinha, o 
ovo, a margarina, a 
água e o sal e mexa 
tudo com um garfo. 
Quando estiver tudo 
bem envolvido, 
amasse a massa com 
as mãos até obter 
uma consistência 
elástica.

Para o recheio: 
Corte as acelgas em 
juliana e refogue  
em azeite e alho 
durante 5 minutos. 
Misture o queijo 
ricota em pedaços, 
tempere com sal, 
pimenta e ervas 

aromáticas a gosto. 
Acrescente os 
pinhões.

Aqueça o forno a 
180ºC. Entretanto, 
estenda a massa e 
corte em retângulo. 
Pincele as 
extremidades com 
azeite e disponha o 
recheio sobre a 
massa, deixando 
uma pequena 
margem para 
enrolar. Por último, 
pincele a massa com 
a margarina 
derretida e leve ao 
forno durante 35 
minutos.

Sugestão: 
Substitua o seitan por 

tofu e obtenha uma 
versão sem glúten 

desta receita.
Use batata-doce para 

fazer o puré, em 
alternativa à batata 

branca.

Sugestão: 
Pode substituir o queijo ricota por 
“queijo” de soja tipo mozzarella, 
da marca Tofutti.

Empadão de seitan  
com espinafres 

Struddel de acelgas e ricota
5 pessoas30 min.

Por Leonor Silva loja Celeiro CascaiShopping
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Bolo de cenoura com 
creme de caju 6 pessoas20 min.

Para a massa

   200 g de farinha de trigo bio

   50 g de farinha integral bio

   6 g de fermento bio 

   1 colher de chá de frutose 

   1 pitada de sal

   150 ml de água morna

Para o recheio

   1 cebola

   2 tomates

   Sal q.b.

   Azeite bio Vida Celeiro q.b.

   Frutose

   1 queijo mozzarella bio

   1 lata de atum ao natural

   Manjericão seco q.b.

   Orégãos secos q.b.

   Azeitonas sem caroço q.b.

ingredientes

Para o bolo

   1 chávena de cenoura picada

   1 chávena de nozes

   1 chávena de tâmaras sem caroço

   ½ chávena de coco ralado

   ¾ de colher de chá de canela

   ½ colher de chá de noz-moscada

   1 pitada de sal

Para o creme de caju

  1 chávena de caju (demolhado na véspera)

   ¼ de chávena de água

   3 colheres de sopa de geleia de agave

   1 colher de chá de essência de baunilha

   Sumo de ½ limão

   1 pitada de sal

    1/3 de chávena de óleo de coco derretido

ingredientes

Piza de Mozzarella com 
Manjericão

5 pessoas75 min.

Por Ana Gil loja Celeiro Amadora

PREPARAÇÃO
Para a massa:  
Misture todos os 
ingredientes pouco  
a pouco, juntando 
primeiro as farinhas e o 
fermento. Adicione uma 
colher de chá de frutose 
e uma pitada de sal, vá 
misturando a água e 
amasse até a massa 
deixar de se colar às 
mãos. Deixe levedar 
durante 30 minutos num 
recipiente com um pano 
por cima.

 

PREPARAÇÃO
Para o bolo: 
Forre uma forma com 
abertura lateral com 
papel vegetal. Triture  
as cenouras num 
processador de 
alimentos, deite numa 
tigela e reserve. Misture 
as nozes e as tâmaras  
até que a mistura fique 
homogénea, mas com 
alguns pedaços 
pequenos para dar 
textura. Adicione o coco, 
as especiarias, o sal e 
misture. Acrescente as 
cenouras e bata tudo até 
ficar bem misturado. 
Coloque o preparado na 
forma, alise a superfície 
e leve ao frigorífico.

Por Susana Paulino e 
Vera Alves loja Celeiro 
Av. da República

Para o recheio: 
Triture a cebola com o 
tomate, tempere a gosto 
com sal e azeite e uma 
pitada de frutose. 

De seguida estique a 
massa bem fina, pique  

a base com um garfo e 
recheie com o molho de 
tomate e cebola. Deite os 
restantes ingredientes 
por cima e leve ao forno 
pré-aquecido a 180. ºC 
durante 30 minutos.

Para o creme de caju: 
Escorra e lave o caju 
demolhado em água 
limpa. Num processador 
de alimentos junte o caju, 
a água, a geleia de agave, 
a essência de baunilha,  
o sal e o sumo de limão. 
Misture bem até obter um 
preparado cremoso (este 
processo pode levar até 
10 minutos, dependendo 
da potência do aparelho). 

Adicione o óleo de coco 
derretido e junte ao 
creme. Barre o bolo com 
este creme e alise a 
superfície. Leve ao forno 
durante 3 horas.

Para servir: 
Retire o bolo da forma, 
e polvilhe com a canela 
e algumas nozes picadas 
e corte em pedaços.

 (inclui 30 min. para 
levedar + 30 min. no forno)





BANCO DO BEBÉ 
Este projeto surgiu em 1997, a partir do 
momento em que um grupo de voluntá-
rias da Maternidade Dr. Alfredo da Costa 
se apercebeu dos problemas económicos, 
sociais e de desenvolvimento que algumas 
crianças das famílias utentes da Maternida-
de enfrentavam no seu dia-a-dia. Foi aí que 
decidiram criar uma instituição que lhes 
permitisse assegurar uma melhor quali-
dade de vida. Hoje, o Banco do Bebé presta 
auxílio a todos os recém-nascidos e bebés 
carenciados, através do apoio em géneros. 
O Celeiro apoia com papas e fórmulas de 
leite para bebés  da marca Holle.
Visite o site www.bancodobebe.org e faça 
também o seu donativo. 

AJUDAR QUEM MAIS PRECISA 
ATRAVÉS DE QUEM MAIS AJUDA
O Celeiro contribui para várias causas com 
a doação de produtos alimentares. Estes 
produtos são direcionados para três insti-
tuições de caridade, privilegiando os lares 
de idosos, uma vez que os nossos produ-
tos, pela sua natureza e composição, se 
adequam muito a este público.
Com os bens doados, as instituições 
podem prestar auxílio aos mais caren-
ciados e continuar a sua missão de ajuda 
ao próximo.

MOVIMENTO “ZERO DESPERDÍCIO”
Este movimento nasceu da necessidade 
de, tal como o nome indica, acabar com 
o desperdício. Hoje em dia verifica-se a 
produção excessiva de produtos alimen-
tares que, muitas vezes, acabam no lixo. 
Para evitar esta situação, a organização 
deste movimento estabelece parcerias 
com vários estabelecimentos comerciais, 
entre eles o Celeiro, que asseguram que 
as refeições que nunca foram servidas, 
e cujo prazo de validade é curto, depois 
possam ser distribuídas por várias famí-
lias carenciadas. Este trabalho é realizado 
graças a uma equipa de voluntários que 
se dedica todos os dias a pôr um pon-
to final a qualquer tipo de desperdício. 
Anualmente são várias as toneladas de ali-
mentos doados.
Saiba mais em www.zerodesperdicio.pt 
e participe neste movimento!
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Celeiro
solidário
Por detrás de milhares  
de produtos saudáveis, 
de uma equipa com mais  
de 400 colaboradores 
e de 32 lojas em todo o país, 
há também um Celeiro 
solidário. É mais um projeto 
saudável que visa evitar 
o desperdício e ajudar 
quem realmente precisa. 
Para o Celeiro, dar uma 
ajuda já é natural!
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CAFÉ MEMÓRIA
O Café Memória é um local de encontro 
destinado a pessoas com problemas de 
memória ou demência, bem como aos res-
petivos familiares e cuidadores, para parti-
lha de experiências e suporte mútuo. 
Este projeto abre portas semanalmente. 
As sessões iniciam-se com o acolhimento 
individual de cada um dos participantes e 
prosseguem com a apresentação de um 
tema por um orador ou com a realização de 

atividades. De seguida, faz-se uma pausa 
para o café destinada a promover um mo-
mento de convívio entre todos. É aqui que 
entra a contribuição do Celeiro, através da 
oferta de snacks para o lanche e de kits 
para cada participante.
A participação nos Cafés Memória é gratui-
ta e não necessita de marcação prévia.
Conheça os locais e datas em 
www.cafememoria.pt
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em foco
Todas as novidades preparadas especialmente  
a pensar em si. Conheça os produtos que destacamos  
para este verão.

em foco

PLANO BOA FORMA 2015

Já chegou o Plano Boa Forma Celeiro. 
Aqui poderá encontrar dicas e infor-
mações importantes para desintoxicar, 
tonificar, emagrecer, combater a celulite 
e a gordura localizada. Vá já a uma loja 
Celeiro e peça grátis o seu plano e des-
cubra como pode ficar em forma página 
a página. 
GRÁTIS EM TODAS  
AS LOJAS CELEIRO

NOVA SOBREMESA PROVAMEL COCO E CHOCOLATE

A Provamel acrescentou à sua gama de sobremesas de soja um novo e guloso sabor: 
chocolate e coco! Feita à base de soja biológica, esta sobremesa pode ser consumida 
fresca ou à temperatura ambiente, sendo um snack delicioso para levar para o trabalho, 
para a praia, para a escola ou para um piquenique. 
SOBREMESA SOJA BIO COCO E CHOCO PROVAMEL  
4X125 g
€3,45

O gel anticelulítico redutor 
Bactinel mudou de nome, de 
imagem e melhorou a sua fór-
mula. Agora chama-se Diacti-
ve e chegou mesmo a tempo 
de “atacar” a casca de laranja 
ainda este verão. Este gel é fácil 
de aplicar, tem uma rápida ab-
sorção e deixa uma sensação 
de frescura intensa. Estudos 
clínicos demonstram a sua efi-
cácia: menos 3 cm nos glúteos 
e menos 3,5 cm nas coxas em 
28 dias. Sem parabenos.
ANTICELULÍTICO 
REDUTOR DIACTIVE 
200 ml
€12,70

PREPAR ADO PAR A PÃO DE ARROZ INTEGR AL  
SEM GLÚTEN

Especialista em farinhas e preparados panificáveis, a Bauck Hof lança 
agora mais um produto de fácil preparação. Com este preparado para 
pão de arroz integral, sem glúten, irá obter um pão fresco e delicioso 
com aproximadamente 800 g. 
PREPARADO PARA PÃO DE ARROZ INTEGRAL BIO  
SEM GLÚTEN BAUCK HOF 
500 g
€4,59

PÃO DE CEREAIS VITAL 
SCHÄR

O novo pão de cereais Vital da Schär 
tem sementes de linho e de girassol 
e é uma alternativa mais saudável ao 
pão branco. Com alto teor em fibra e 
isento de glúten e lactose, este pão 
está pronto a comer e não necessi-
ta de ser torrado ou pré-aquecido, 
apresentando-se fresco como um 
pão acabado de fazer.
PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN 
VITAL SCHÄR 
350 g
€3,99

BACTINEL PASSA A “DIACTIVE” 
ANTICELULÍTICO REDUTOR

GAMA DE COSMÉTICA  
SEM GLÚTEN JASON

A Jason lançou uma gama de produtos sem 
glúten, a pensar nos consumidores com 
maior nível de intolerância ao glúten ou 
para quem quer simplesmente evitar este 
tipo de componente. Esta gama apresenta 
champô, amaciador e loção mãos e corpo. 
CHAMPÔ 473 ml
€8,90

AMACIADOR 454 ml 
€8,90

LOÇÃO MÃOS+CORPO 227 g
€14,99

PAPA MILHO  
E TAPIOCA HOLLE

A Holle acaba de lançar uma 
nova papa, a acrescentar à 
sua vasta gama de alimen-
tação biológica para bebé. 
A papa milho e tapioca não 
láctea é feita a partir dos me-
lhores ingredientes selecio-
nados e não contém glúten 
nem adição de açúcares. O 
seu bebé vai adorar!
PAPA MILHO  
E TAPIOCA BIO  
4 MESES HOLLE 
250 g
€3,95



47

VERÃO 2015

Não vá de férias sem antes verificar que leva 
estes itens essenciais na sua mala de viagem!

Dicas 
essenciais em viagem

Notícias

DIETA MEDITERRÂNICA PODE REDUZIR 
RISCO DE DOENÇA CARDÍACA PARA 
CERCA DE METADE

Um estudo grego sugere que a adesão a 
uma dieta mediterrânica pode ter um efeito 
mais protetor sobre o risco de doença car-
díaca do que praticar exercício físico. Adul-
tos que seguiram a dieta mediterrânica num 
período de 10 anos estiveram menos 47% 
propensos a desenvolver doença cardíaca 
do que adultos que não seguiam esta dieta. 
Este estudo de 10 anos é o primeiro a ana-
lisar o efeito da dieta estilo mediterrânico, 
que enfatiza o consumo de fruta e vegetais 
frescos, cereais integrais, leguminosas, fru-
tos secos oleaginosos, peixe e azeite. 
Além dos benefícios ao nível do coração, 
a adesão a esta dieta mostrou benefícios 
indiretos, relacionados com o controlo da 
diabetes, hipertensão e inflamação. 
O estudo teve como amostra representati-
va mais de 2500 adultos, com idades com-
preendidas entre os 18 e os 89 anos, entre 
2011 e 2012, período durante o qual os par-
ticipantes forneceram informações.

DEFICIÊNCIA EM VITAMINA D 
ASSOCIADA A ATEROSCLEROSE 

De acordo com um estudo publicado no pe-
riódico Endocrine Society´s Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, níveis baixos 
de vitamina D durante a infância encontram-
-se associados a aterosclerose subclínica  
passados 25 anos, já na idade adulta. 
A deficiência ou insuficiência em vitamina D 
é bastante prevalente entre as crianças por 
todo o mundo e este estudo visou examinar 
a relação entre níveis baixos de vitamina D, 
durante a infância, e uma espessura de IMT 
(camada interna da artéria carótida) superior 
na idade adulta. A espessura de IMT é um 
marcador de aterosclerose estrutural que 
se pode correlacionar com fatores de risco 
cardiovascular e ajudar a prever episódios 
cardiovasculares. 
De acordo com os investigadores, “a asso-
ciação encontrada é independente de fato-
res de risco cardiovasculares convencionais, 
incluindo lípidos séricos, tensão arterial, ta-
baco, alimentação, atividade física, índices 
de obesidade e situação socioeconómica”. 
Este estudo analisou 2148 indivíduos (jo-
vens finlandeses), com idades compreendi-
das entre os 3 e os 18 anos. À data de início.
Os indivíduos voltaram a ser avaliados entre 
os 30 e os 45 anos. Aqueles que apresen-
tavam níveis de vitamina D mais baixos na 
infância tinham uma prevalência significa-
tivamente superior da espessura de IMT na 
idade adulta. 
O investigador responsável pelo estudo 
observou ainda que os resultados “realçam 
a importância de fornecer às crianças uma 
alimentação que inclua teores suficientes 
de vitamina D”. 

Sun Stick FPS 50 Arnidol
Protetor solar pequeno, leve e prático  
para levar na carteira e estar acessível  
em qualquer altura. Com proteção UVA  
e UVB, combina a ação das flores de arnica e a 
manteiga de karité com filtros solares minerais. 
Ainda mais indispensável se viaja com crianças, 
pois é adequado para a pele sensível.

Melatonina Plus Solgar 
Se viajar para destinos com fusos horários 
diferentes pode experienciar sintomas  
como insónia, irritabilidade e fadiga, o chamado 
jet-lag. A melatonina tem apresentado bons 
resultados na promoção de um sono repousante 
e reparador e é essencial na manutenção de um 
ritmo sono-vigília adequado.

Frutos e Fibras Ortis
Se costuma ter problemas 
intestinais quando muda de ambiente e de 
hábitos alimentares, nomeadamente prisão de 
ventre, não se esqueça de reforçar a ingestão 
de fibras. A nossa recomendação? Frutos e 
Fibras – uma gama de suplementos alimentares 
em cubos ou comprimidos, práticos, fáceis de 
transportar e de rápida atuação. À base de 
ruibarbo, tamarindo e figo, ajudam a promover  
o trânsito intestinal.

Gel de aloé vera Lifestream
Gel de aloé vera para pequenas  
queimaduras e queimaduras solares.  
As propriedades medicinais do gel desta  
planta são conhecidas há séculos, sendo 
particularmente eficaz na pele lesionada: alivia  
a dor, acelera o tempo de cicatrização e pode 
ainda evitar a formação de bolhas e marcas.

Gengibre cristalizado Bio 
Sonnentor
O gengibre é uma planta com propriedades 
antieméticas eficazes, sendo por isso muito útil 
em caso de enjoos provocados pelo movimento 
(viagens de avião, barco, carro, etc.). Ao 
contrário do que sucede com certos 
medicamentos, a caraterística antiemética do 
gengibre não produz efeitos secundários 
desagradáveis, como é o caso da sonolência. 

Bálsamo refrescante para  
os pés Gehwol
Se planeia fazer muitos passeios  
a pé nestas férias não esqueça este bálsamo. 
Elaborado com óleos naturais de hortelã- 
-pimenta e mentol, para refrescar pés e pernas 
que sofrem de cansaço, ardores e esforços 
intensos. Oferece uma revitalização imediata, 
com um efeito refrescante e desodorizante 
duradouro. Também proporciona hidratação  
da pele e restitui a elasticidade nas áreas 
endurecidas, ao mesmo tempo que protege  
pés e pernas.
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SUPLEMENTO 
ALIMENTAR 
IDEAL PARA 
QUEM SOFRE  

DE AZIA

Minacia Gel  
da Ortis

produto eleito

lifestyle celeiro

 Minacia Gel é um suplemento 
alimentar à base de plantas como 
alcaçuz, alginato de sódio, groselha-
-da-índia (amla) e alteia. 

 Atua ao nível do refluxo gástrico.
  Protege a membrana mucosa do 
estômago.
  Aumenta a secreção do suco  
digestivo.
 Reduz a produção de ácido.

 Extrato fluído de alcaçuz (Glycyr-
rhiza glabra L. - 1,25 g por 4 saque-
tas, equivalente a 5 g de raízes).
Alginato de sódio (1000 mg por 4 
saquetas).
Extrato seco de amla (Emblica 
officinalis Gaertn - 600 mg por  
4 saquetas, equivalente a 3 g de fruto).  
Alteia (Althaea officinalis L. - 500 
mg por 4 saquetas, equivalente  
a 4 g de raízes).

 O alcaçuz ajuda a manter o equilí-
brio e conforto do sistema digestivo 
das pessoas com digestões sensí-
veis. Promove a proteção da mucosa 
gástrica contra acidez.

 O alginato de sódio é obtido a 
partir de algas castanhas. Forma 
uma película na superfície do fluido 
gástrico, protegendo a mucosa em 
caso de refluxo e, consequentemen-
te, diminui a sensação de azia.

 A amla (groselha-da-índia) ajuda 
na digestão. Promove a diminuição 
da produção de ácido no estômago 
e, consequentemente, a diminuição 
da acidez gástrica. 

 A alteia contribui para o normal 
funcionamento do sistema diges-
tivo e para o conforto e bem-estar 
do estômago. Althaea officinalis L. 
é rica em pectina e mucilagens que 
formam uma película protetora da 
mucosa. 

 Através das ações benéficas das 
plantas (alcaçuz, amla e alteia), Mina-
cia Gel contribui para o bem-estar e 
conforto do estômago.

Ações benéficas 
das plantas:

Caraterísticas 
do produto:

Ingredientes ativos:

  Suplemento alimentar em gel, 
fácil de tomar.
  Em saquetas individuais para 
levar consigo para qualquer lado.
  Com sabor agradável (aroma 
natural a framboesa).
  Sem conservantes.
  100% natural.

MINACIA GEL ORTIS  
12 saquetas 
€10,99



- 30% - 30%

ELIXIR DE BABA DE 
CARACOL BIO PARA 
MÃOS E UNHAS  
DR. ORGANIC
50 ml
Com baba de caracol, Helix Aspersa Muller 
promove a elasticidade e revitalidade  
da pele.
PVP: €20.95
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- 15%- 15%

GENCIFIT  
BIONAL
30 cápsulas mastigáveis
Com chá verde e vitamina C  
para a manutenção  
de umas gengivas sãs.
PVP: €8.99

NERVOVIT  
COM VALERIANA  
BIONAL
90 comprimidos
Com valeriana que ajuda  
a lidar calmamente com o stresse  
e a manter um sono natural.
PVP: €14.85

HAPPY & GO  
ORTIS
60 comprimidos
Com hipericão e magnésio.  
Para a manutenção da boa 
disposição ao longo do dia.
PVP: €15.90

- 15%
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Nota: Os preços dos produtos indicados nos vales podem sofrer alterações. O valor do desconto mantém-se.

- 15%

GRANOSSON DE 
FARELO DE TRIGO 
FAVRICHON
250 g
A fibra de farelo de trigo 
contribui para acelerar 
o trânsito intestinal.
PVP: €3.39

CAFÉ VERDE  
DR. NATURAL
60 cápsulas
Cada 3 cápsulas fornecem 
 1200 mg de café verde.
PVP: €21.49
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- €2,50- 10%

WORKSHOP DE COZINHA  
SAUDÁVEL CELEIRO
PVP: €25

LIVRO DE 
RECEITAS 
COZINHAR 
COM ALMA 
CELEIRO
Snacks, saladas, sopas, pratos 
principais e sobremesas. 
50 receitas certificadas e 
avaliadas por nutricionistas.
PVP: €4.95

- 10%
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- 10% - 10%

SEMENTES DE CHIA 
NATUREFOODS
170 g
Contém mais cálcio que o leite, mais 
fibra que o farelo de aveia, mais 
ómega  3 que o salmão do Atlântico.
PVP: €5.39

SEMENTES DE CHIA 
NATUREFOODS
90 g
Contém mais cálcio que o leite, mais 
fibra que o farelo de aveia, mais ómega 
3 que o salmão do Atlântico.
PVP: €2.99

PÃO DE FORMA 
CARRÉ SCHÄR
2x200 g
Sem glúten  
nem lactose.
PVP: €3.45

- 30%

CÁLCIO + 
MAGNÉSIO + BORO 
SOLGAR
100 comprimidos
Para a manutenção de ossos 
e dentes normais e normal 
funcionamento muscular 
e do sistema nervoso.
PVP: €8.62



ELIXIR DE BABA  
DE CARACOL BIO  
PARA MÃOS E UNHAS  
DR. ORGANIC
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

HAPPY & GO  
ORTIS
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

CAFÉ VERDE  
DR. NATURAL
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

LIVRO DE RECEITAS 
COZINHAR COM ALMA 
CELEIRO
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

NERVOVIT  
COM VALERIANA  
BIONAL
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

PÃO DE FORMA CARRÉ 
SCHÄR
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

WORKSHOP  
DE COZINHA SAUDÁVEL  
CELEIRO
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por pessoa. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

SEMENTES DE CHIA 
NATUREFOODS
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

SEMENTES DE CHIA 
NATUREFOODS
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

GENCIFIT  
BIONAL
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

GRANOSSON  
DE FARELO DE TRIGO  
FAVRICHON
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

CÁLCIO + MAGNÉSIO  
+ BORO SOLGAR
Válido em todas as lojas Celeiro de 15 de 
junho a 30 de setembro. Oferta limitada 
a um vale por unidade. Não acumulável 
com outras promoções nem pontos do 
cartão cliente. Recorte pelo picotado e 
apresente o vale ao efetuar o pagamento 
do respetivo produto.

- 15%- 10% - 10%
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- 30%

- 15% - 15%

v
a
l
e
 d
e
s
c
o
n
t
o

v
a
l
e
 d
e
s
c
o
n
t
o

v
a
l
e
 d
e
s
c
o
n
t
o

Nota: Os preços dos produtos indicados nos vales podem sofrer alterações. O valor do desconto mantém-se.
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- 15%

- 15%

- €2,50

v
a
l
e
 d
e
s
c
o
n
t
o

v
a
l
e
 d
e
s
c
o
n
t
o

v
a
l
e
 d
e
s
c
o
n
t
o






