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Verão é sinónimo de dias maiores, temperaturas mais altas, 
férias e muito sol. Como já é hábito, a revista Vida Celeiro
acompanha todas as estações do ano com sugestões e dicas 
práticas para os nossos leitores, e esta estação não é exceção. 
Para começar já a preparar o seu verão em grande, damos-
-lhe a receita de quatro smoothies que vão ajudar a acelerar 
o metabolismo e que são uma ótima opção para um snack
a meio da manhã ou da tarde. Para quem procura tonificar 
o corpo, sugerimos ainda 6 medidas fáceis de implementar 
que irão fazer toda a diferença no seu dia-a-dia.
A boa forma é uma preocupação mais forte nesta época do 
ano, por isso abordamos o tema da dieta vegetariana para 
quem pratica desporto regularmente. A procura de opções 
de origem vegetal, que ao mesmo tempo possam fornecer 
a dose diária recomendada de proteína a um atleta, é uma 
questão por vezes desconhecida, que vamos procurar escla-
recer nesta edição. 
Não deixe ainda de ler o artigo sobre a importância de hi-
dratar e reparar o seu corpo nesta altura do ano. A pele é o 
maior órgão do corpo humano e é no verão que é exposta 
quase na sua totalidade, pelo que é necessário tomar aten-
ção redobrada. Explicamos como se deve proteger do sol, 
manter a pele sempre hidratada e sobretudo como poderá 
prolongar o efeito bronzeado em segurança.
E se ainda não tem um destino para as suas férias, siga a 
nossa sugestão das páginas 36 e 37 e viaje até Essaouira, cidade 
marroquina banhada pelo oceano atlântico. Com esta ou outra 
opção, não se esqueça do essencial a levar na sua bagagem: 
protetor solar, muita água e a sua Vida Celeiro n.º 30, claro, 
para os melhores momentos de lazer deste verão!

Boas férias,

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.

 : A Vida Celeiro é uma revista de alimentação, saúde e bem-estar.
A Vida Celeiro visa promover um estilo de vida saudável. A Vida Celeiro pauta-se pela 
divulgação de estratégias alimentares e de estilo de vida que seguem as melhores práticas 
da investigação científica.
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Hormonas em 
equilíbrio

Sabia que as hormonas são 
“mensageiros químicos” 
no nosso organismo? Estas 
e outras funções que vai 
aprender ao ler este artigo. 

18
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Dieta vegetariana
desportistaspara

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  

“
fomos à loja!

                     www.facebook.com/celeiro.pt  

Adoro os vossos produtos 
vegan, bio, sem glúten  
e sem açúcares artificiais. 
Bem haja, Celeiro!

Joana Ferreira
(via Facebook)

”

A dieta vegetariana 
alimenta os 
verdadeiros 
atletas? É possível 
conseguir um 
corpo atlético e 
musculado tendo 
apenas como 
base uma dieta 
vegetariana?

10
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�Eat Love� significa 
respeito pelo corpo 
e espírito. É este o 
mantra que o blogue nos 
transmite e que Samanta 
tão bem preconiza. 
Fomos conhecer a fundo o 
�Eat Love� e de que forma 
a sua autora nos ensina 
o que é isto de �estilo de 
vida saudável�! 

Sempre teve a preocupação de ser 
saudável ou sente que no século 
XXI  é uma tendência cada vez mais 
acentuada e, por isso, apenas uma 
moda?
Desde a adolescência que sempre tive 
tendência para engordar e ao mesmo 
tempo adorava comer de tudo, o que 
se tornava complicado quando cometia 
exageros. A minha relação com a comida 
era um tanto ou quanto desequilibrada: 
ora estava uma semana a fazer uma dieta 
maluca, ora outra semana a alimentar-me 
de fast food e sobremesas hipercalóricas. 
Pouco antes de sair de casa, no ano em 
que criei o “Eat Love”, apercebi-me que 
a principal função dos alimentos não era 
fazer-nos momentaneamente felizes mas 
saudáveis a longo prazo. Como sempre 
fui “boa boca”, juntei as minhas qualidades 
de cozinheira amadora aos ingredientes 
saudáveis para continuar a ser feliz com 

o sabor das minhas refeições e, ao mesmo 
tempo, saber que me iriam ajudar a ser 
saudável e a prevenir doenças.
Acho que o século XX foi um século 
de revolução em todos os aspetos, 
nomeadamente na forma como nos 
alimentávamos. A novidade de ter uma 
refeição já pronta depois de a aquecer no 
micro-ondas falava mais alto do que as 
doenças provocadas por essas mesmas 
refeições, doenças que só começaram a 
aumentar após muitos anos de consumo 
inconsciente da chamada fast food, 
produtos altamente processados e cheios 
de ingredientes artifi ciais.

“Não uma dieta, mas um estilo
de vida que vos vai ajudar a sentir 
melhor.” É este o principal mantra 
do “Eat Love”? 
Sem dúvida! Sei que pode parecer 
clichê mas a palavra “dieta” sempre me 

aborreceu. Ao adotarmos um estilo de 
vida saudável acaba por ser muito mais 
fácil porque nos habituamos a comer 
determinado tipo de ingredientes que nos 
vão fazer sentir bem e cheios de energia a 
longo prazo. É claro que dentro do conceito 
saudável há uma palavra muito importante: 
equilíbrio. Como um doce e um frito de vez 
em quando. Não sou fundamentalista!

Receitas saudáveis, dicas e truques 
de uma boa alimentação e muito 
desporto. São estes os ingredientes 
para adquirir um estilo de vida 
saudável. A Samanta sente que se 

Samanta 
McMurry
�Eat Love� significa 

McMurryMcMurryMcMurryMcMurry
O nome associado 
a comida + amor

“(..) Dentro do 
conceito saudável há 
uma palavra muito 
importante: equilíbrio”
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promovermos este estilo viveremos 
mais e com melhor qualidade? 
Salvo alguns azares (como uma lesão 
no treino, por exemplo), posso dizer que 
sim! São, sem dúvida, os ingredientes 
principais para conquistarmos 
a longevidade. Tudo  isto sem 
absolutismos nem fundamentalismos!
 
“Somos o que comemos”, é, sem 
dúvida, cada vez mais uma verdade. 
De que modo podemos garantir que 
o que comemos é saudável? O que 
devemos saber reconhecer nos 
rótulos como sinal de alerta?
Para mim, o açúcar está no topo dos 
piores ingredientes para a nossa saúde. 
Posso afirmar que leio todos os rótulos 
de qualquer produto novo que quero 
adquirir. O açúcar e a gordura trans são 
os ingredientes que me impedem de 
comprar um determinado produto. Sou 
adepta do “quanto mais natural melhor”.
  
Comer bem e saudável leva-nos de 
imediato ao Celeiro. Como descreve 
a sua relação com o Celeiro?  

Sempre foi cliente? 
Comecei a ir ao Celeiro para comprar a 
camomila para aloirar o cabelo. Como 
não gosto de produtos artificiais, opto 
por este produto para aclarar algumas 
madeixas. Desde que optei por este estilo 
de vida vou à loja e compro um pouco de 
tudo. Confesso que adoro experimentar 
produtos novos, como barrinhas e 
novas massas integrais. Gosto muito do 
atendimento nas lojas onde vou e já enchi 
o cartão de cliente uma série de vezes, 
por isso faz parte da minha rotina.

Tem preferência por alguma loja 
Celeiro? 
A primeira loja onde fui foi a de Cascais, no 
Cascais Shopping, mas como agora vivo 
em Lisboa gosto de ir à das Amoreiras.

Para a Samanta, o que não pode faltar 
numa loja Celeiro?
Adoro os produtos de cosmética porque 
cada vez mais aposto em produtos sem 
parabenos e químicos. A marca Dr. Organic 
é habitual lá em casa. Gosto também 
da variedade de massas e cereais e das 

“(..) a principal 
função dos alimentos 
não era fazer-nos 
momentaneamente 
felizes mas saudáveis 
a longo prazo”

barritas energéticas, superpráticas para 
levar na carteira.

Que produtos Celeiro aconselha 
aos leitores do “Eat Love” para  
que possam começar a promover  
o estilo de vida saudável?
Em primeiro lugar acho importante 
aconselharem-se com um funcionário da 
loja. Além de simpáticos, sabem muito sobre 
o assunto e são indispensáveis para nos 
explicarem as diferenças entre cada produto.
O passo seguinte é começar pelos 
ingredientes mais simples como os do 
pequeno-almoço, por exemplo como a 
aveia ou o trigo sarraceno. Como referi, 
os produtos de cosmética também são 
muito bons!
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Um olhar

É essencial prevenir as doenças visuais, 
que provocam a diminuição da qualidade 
de vida e têm repercussões quer a nível 
familiar, quer a nível profissional. 
Vários estudos realizados em Portu-
gal permitem-nos estimar que cerca de 
metade da população sofre de altera-
ções da visão.
Nos países subdesenvolvidos os proble-
mas de visão associam-se à malnutrição 
como, por exemplo, deficiência em vita-
mina A e acesso limitado aos cuidados 
de saúde. Nos países desenvolvidos, 
as condições que afetam a visão são as 
doenças degenerativas crónicas, nas 
quais as escolhas de estilo de vida e ali-
mentação têm um papel determinante. 

No adulto, as doenças mais frequentes 
suscetíveis de causarem, a médio/ longo 
prazo, perda de visão, são as cataratas, 
a retinopatia diabética, o glaucoma e as 
doenças maculares.

Stresse oxidativo e glicemia
Os processos degenerativos do olho es-
tão intimamente relacionados com a die-
ta e outros hábitos de vida. São essen-
cialmente dois os desequilíbrios que mais 
contribuem para a alteração das estrutu-
ras do olho: stresse oxidativo e controlo 
glicémico deficiente. 
As estruturas do olho são sensíveis aos 
danos causados pelos radicais livres, não 
apenas por estarem constantemente 

protegido
A visão é um dos sentidos 
mais importantes, por isso 
deve ser bem preservada 
desde o nascimento. 

Medidas para 
visão raio-X:

  Realize exames oftalmológicos 
periódicos (de quatro em quatro anos 
para as pessoas com idade igual  
ou superior a 46 anos).

  Ajuste o topo do monitor do computador 
de modo a que fique situado ao nível  
dos olhos ou ligeiramente mais baixo. 

  Pisque regularmente os olhos para  
os lubrificar e prevenir a secura.

  Evite ambientes pouco arejados  
e com fumo de tabaco.

  Proteja os olhos com óculos de sol 
adequados, com lentes com proteção UV.

expostas aos raios UV mas também por-
que são compostas principalmente por 
ácidos gordos (a retina é a estrutura do 
corpo com maior concentração de ácidos 
gordos), que são especialmente propen-
sos à oxidação. 
Os olhos também são particularmente 
vulneráveis às flutuações da glicemia (açú-
car no sangue). As elevações constantes 
dos valores de glicose no sangue podem 
causar danos ao nível dos capilares, que 
são responsáveis pelo fornecimento de 
oxigénio e outros nutrientes à retina, com-
prometendo desta forma a integridade dos 
tecidos. 
A abordagem nutricional deve passar por 
evitar grandes picos glicémicos, reduzindo 

Couve

Mirtilo

Framboesa

AbóboraCenoura
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os alimentos com muito açúcar e fazendo 
várias e equilibradas refeições durante o 
dia, não muito abundantes. 
Por outro lado, o consumo de alimentos 
ricos em antioxidantes, como os que são 
naturalmente verde-escuros (por exem-
plo, a couve), azuis (por exemplo, o mirtilo), 
vermelhos (por exemplo, as framboesas) 
ou laranja (por exemplo, a abóbora e a ce-
noura), assim como a sua suplementação, 
pode ser benéfi co para minimizar os danos 
do stresse oxidativo.

Vitamina D
Com propriedade potencialmente antio-
xidante, anti-infl amatória e potenciadora 
da sensibilidade da insulina, não é de sur-
preender que nos últimos anos tenham 
surgido vários estudos que evidenciam as 
capacidades protetoras da vitamina D para 
a saúde ocular.

Pycnogenol
Há números que apontam para que cerca 
de 45% dos diabéticos já tenham algum 

€34,99 €29,49 €7,42 €5,85 €20,82 €33,88€24,30

No adulto, as doenças 
mais frequentes 
suscetíveis de causarem 
perda de visão são as 
cataratas, retinopatia 
diabética, glaucoma 
e doenças maculares.

grau de retinopatia. Caso não se imple-
mentem medidas efetivas para a nor-
malização da glicemia, a grande maioria 
dos diabéticos poderá vir a sofrer desta 
patologia. 
Estudos associam a suplementação com 
pycnogenol a um aumento da resistência 
dos capilares e consequente proteção dos 
danos causados à retina.

Luteína e zeaxantina
São pigmentos amarelos (carotenoides) 
que se encontram na mácula, uma estru-
tura localizada na retina que é responsável 
pela visão de detalhe. Estes pigmentos 
fi ltram a quantidade de luz que chega aos 
fotorrecetores, nomeadamente a luz azul 
(luz emitida pelos ecrãs de computadores, 
smartphones, tablets), e atuam como an-
tioxidantes minimizando os danos causa-
dos pela luz. 
Estes pigmentos amarelos não são pro-
duzidos pelo organismo, sendo necessá-
ria a sua introdução através da alimenta-
ção e/ou suplementação.
Os alimentos que contêm estas substân-
cias incluem vegetais (couve, espinafres, 
abóbora), fruta (laranja, manga), ovos e 
milho. A cozedura e a presença de gordura 
na dieta normalmente aumentam a sua 
biodisponibilidade.

Mirtilo
O mirtilo (Vaccinium myrtillus), uma baga 
de cor azul-violeta escuro, é rico em tani-

nos, antocianósidos, fl avonoides e hidro-
quinonas, constituintes que são conside-
rados úteis para a microcirculação da retina.

Vitamina A e Betacaroteno
A vitamina A (retinol) é um componente 
necessário à formação de rodopsina, res-
ponsável pela visão noturna. 
A crença antiga de que as cenouras são 
importantes para a visão deve-se à sua 
composição em betacaroteno, uma pró-
-vitamina que o nosso organismo con-
verte em vitamina A à medida das neces-
sidades. No entanto, alguns estudos pa-
recem mostrar que esta conversão nem 
sempre é muito efi ciente.  
É importante prevenir, através da alimen-
tação, a defi ciência em vitamina A. Esta 
está naturalmente presente nos ovos 
e produtos lácteos, essencialmente na 
manteiga, de preferência biológica.

Ginkgo biloba
É uma planta tradicionalmente utilizada 
para problemas de circulação que melhora 
esta função em todo o organismo, per-
mitindo um melhor fornecimento de nu-
trientes e oxigénio às células. 

Zinco
O zinco tem um papel fundamental na 
conversão da vitamina A em retinol (for-
ma ativa). Tem ainda ação antioxidante, 
contribuindo para a manutenção de uma 
visão normal. 

MIRTILO EM PÓ 
E EXTRATO 
DE MIRTILO
SOLGAR
60 cápsulas vegetais

O mirtilo (Vaccinium 
myrtillus) é uma 
planta cujos frutos 
são bagas de cor 
azul-violeta escuro.

BILBERRY 
GINKGO 
EYEBRIGHT 
COMPLEX 
SOLGAR
60 cápsulas vegetais

Nutrientes 
antioxidantes com 
mirtilo, ginkgo 
e eufrásia.

ÓLEO DE FÍGADO 
DE BACALHAU 
SOLGAR
100 cápsulas vegetais

O óleo de fígado 
de bacalhau é uma 
fonte natural de 
ácidos gordos 
ómega-3. Contém 
ainda vitamina A e D.

FLAVO-ZINC 
ZINCO PARA 
CHUPAR 
SOLGAR
50 comprimidos

Fornece 23 mg 
de zinco sob 
a forma de citrato 
e gluconato.

COMPLEXO 
DE LUTEÍNA E 
CAROTENOIDES 
SOLGAR 
30 comprimidos

Luteína extraída da 
calêndula. Fornece 
ainda outros 
carotenoides. 

VISION GUARD 
PLUS 
SOLGAR
60 cápsulas vegetais

Nutrientes 
antioxidantes com 
mirtilo, ginkgo 
e luteína.

MULTIPLUS VISION
SOLGAR
90 comprimidos

Suplemento 
alimentar de última 
geração baseado 
nas propriedades 
nutritivas dos 
alimentos.
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   1 toranja descascada

     2 laranjas descascadas

     1 mão-cheia de folhas 
de hortelã-pimenta

       6 folhas de alface

Triture todos os 
ingredientes numa 
máquina de fazer 
sumos e sirva bem 
fresco.

Sumos
com sabor

e menos 
calorias

A pensar na 
estação mais 
desejada do ano, 
a Vida Celeiro 
partilha um dos 
seus segredos mais 
bem guardados.
Sumos com todo 

o sabor e menos 
calorias do que é 
habitual. 
Conheça estas 
quatro receitas 
que vão tornar 
o seu verão ainda 
mais desejado.

Sumo
BOA FORMA

   2 chávenas de 
ananás descascado 
e cortado em cubos

     5 folhas de couve

    1 pepino descascado

      1 pimento de 
Padrón pequeno

Triture todos os 
ingredientes numa 
máquina de fazer 
sumos e sirva bem 
fresco.

Sumo
TERMOGÉNICO

   1 maçã sem caroço 

     1 pepino descascado

    1 beterraba descascada

      1 talo de aipo

      1 cenoura descascada

      1 rodela de gengibre 
fresco descascada

Triture todos os 
ingredientes numa 
máquina de fazer 
sumos e sirva bem 
fresco.

Sumo
ANTIOX

   Meia lima descascada 

     2 maçãs verdes sem 
caroço

    Meio ananás 
descascado e cortado 
em cubos

      Meio pepino

      1 colher de chá de 
erva trigo em pó

Triture todos os 
ingredientes numa 
máquina de fazer 
sumos e sirva bem 
fresco.

Sumo
DETOX

  Para usufruir ao máximo 
de todos os ingredientes, 
consumir de imediato 
após preparação.

  Dependendo do gosto, 
optar por 1 destes sumos 
por exemplo a meio 
da manhã ou no lanche 
da tarde.

  A quantidade a beber 
deve ser 1 copo por dia.

tome nota
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Alimentação 
vegetariana 
para

Atletas mundialmente conhecidos como 
Serena Williams, Mike Tyson e Mac 
Danzig têm vindo a provar-nos que uma 
dieta vegetariana é capaz de manter 
um corpo nutrido, musculado e forte. No 
entanto, uma das perguntas que mais 
ouvimos relativamente a este assunto 
é: “Será que consigo construir músculo 
apenas com alimentos vegetais?” 

Doses recomendadas
Para desmistifi carmos este assunto é 
preciso lembrar que a dose diária reco-
mendada de proteína é de cerca de 0,8 g 
por cada quilograma de peso corporal. 
Mesmo que façamos alguns ajustes para 
uma dieta vegetariana tendo em conta 
a diferente digestibilidade dos aminoá-
cidos presentes nas plantas, esta dose 
aumenta apenas para 0,9 g de proteína 
por quilograma de peso corporal, valor 
que representa cerca de 10-12% do valor 
calórico total que devemos consumir. 
No entanto, estas doses são calculadas 
de forma segura para indivíduos seden-
tários ou que praticam atividade física 
moderada. Para pessoas ativas que pra-

tiquem exercício físico regular ou mesmo 
para atletas, a dose diária recomendada 
de proteína pode ir de 1,2 a 2,0 g 
de proteína por quilograma de peso. 
Tudo depende da regularidade, da inten-
sidade e do objetivo de cada pessoa.
De uma forma geral, a proteína ve-
getal provém de alimentos mais ricos 
em vitaminas e fi bras (leguminosas e 
vegetais) do que de alimentos ricos em 
gordura saturada. No entanto, a proteína 
vegetal apresenta uma desvantagem, 
que é a de ter por norma um valor bioló-
gico mais baixo e uma menor digestibili-
dade. Ou seja, proteínas de carne, peixe, 
leite ou ovo são mais ricas em aminoáci-
dos essenciais (que não são produzidos 
pelo corpo) e consideradas proteínas 
de elevado valor biológico. Idealmente 
a proteína deve ser ingerida ao longo 
do dia, incluída em todas as refeições 
principais e nos lanches realizados entre 
estas. A altura em que deve sempre 
assegurar uma adequada quantidade 
de proteína é após o exercício físico 
de modo a promover a recuperação 
muscular. Os hidratos de carbono não 

devem ser esquecidos pois também 
são nutrientes necessários nesta etapa 
para ajudar na reposição de glicogénio 
ao nível muscular.

Quantidade diária de aminoácidos
É bastante fácil conseguir atingir a dose 
diária recomendada numa dieta vegeta-
riana. Quase todos os vegetais, legumi-
nosas, cereais, sementes e frutos secos 
contêm proteína. A fruta, pelo contrário, 
assim como os alimentos açucarados 
e ricos em gordura, praticamente não 
fornecem qualquer teor de proteína. 
O truque, neste regime alimentar, 
é saber combinar os alimentos para 
que se consigam obter todos os ami-
noácidos necessários. Alimentos como 
a soja, a quinoa e os espinafres contêm 
proteínas ainda consideradas de elevado 
valor biológico, no entanto os cereais 
são mais pobres em lisina e os legu-
mes em metionina. Apesar de parecer 
demasiado complexo, saberemos como 
combinar os alimentos necessários se 
seguirmos uma alimentação variada, 
completa e equilibrada. 

desportistas
A dieta vegetariana alimenta 
os verdadeiros atletas? 
É possível conseguir um corpo 
atlético e musculado tendo apenas 
como base uma dieta vegetariana? 
Neste artigo vai encontrar todas 
as respostas para o ajudar a tomar 
decisões adequadas aos seus objetivos.
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FEIJÃO PRETO 
BIO BIONA
400 g

Feijão preto 
cozido biológico 
enlatado, de 
agricultura 
biológica.

€1,89

TOFU BIO FIRME 
E AVELUDADO 
CLEARSPRING
300 g

Tofu de “longa duração” 
que tem a textura 
de um tofu fresco 
acabado de fazer.

€2,55

BEBIDA BIO 
AMÊNDOA 
NÃO ADOÇADA
PROVAMEL
1 l

As bebidas Bio Provamel 
proporcionam uma 
experiência de verdadeira 
frescura, diretamente 
a partir do coração da 
natureza. 

€2,99

CREME DE 
AMÊNDOA 
BIOLÓGICO
NATUREFOODS
300 g

Ideal para barrar. Sem 
glúten nem açúcar 
adicionado (contém 
açúcares naturalmente 
presentes). Com alto 
teor em fibra e gorduras 
insaturadas. 

QUARK 
DE SOJA BIO
PROVAMEL 
400 g

Cremoso, rico em 
proteínas vegetais 
e sem açúcares! 
Delicioso por si só ou 
para utilizar num ilimitado 
número de receitas. 
A versatilidade 
no seu melhor!

€9,49 € 2,80

QUINOA BIO
NATUREFOODS
500 g

Ideais para quem 
não prescinde de 
uma alimentação 
à base de produtos 
biológicos.

€5,80

Para pessoas ativas que 
pratiquem exercício 
físico regular ou mesmo 
para atletas, a dose diária 
recomendada de proteína 
pode ir de 1,2 a 2,0 g de 
proteína por quilograma 
de peso. Tudo depende 
da regularidade, da 
intensidade e do objetivo 
de cada pessoa

 Leucina  Abóbora, 
ervilhas, arroz integral, 
sementes de sésamo, 
rúcula, soja, sementes 
de girassol, feijão azuki, 
abacate e nabo.

 Isoleucina  Centeio, 
soja, caju, amêndoa, aveia, 
lentilhas, couve, espinafres, 
sementes de abóbora 
e quinoa.

 Lisina  Leguminosas, 
sementes de cânhamo, 
agriões, sementes de chia, 
espirulina, salsa, abacate, 
soja, amêndoa e caju. 

 Metionina  Sementes 
de girassol, sementes de 
cânhamo, sementes de chia, 
castanha-do-brasil, aveia, 
algas marinhas, trigo, cebola 
e cacau.

 Fenilalanina  Espirulina, 
algas marinhas, sementes 
de abóbora, arroz, abacate, 
amendoins, quinoa, vegetais 
de folha verde e azeitonas. 

 Treonina Agrião, 
espirulina, feijões de soja, 
abóbora, vegetais de 
folha verde, sementes 
de cânhamo, sementes 
de chia, amêndoa, abacate 
e alimentos germinados.

 Triptofano  Aveia, 
algas, sementes de chia, 
espinafres, agriões, feijões 
de soja, batata-doce, 
salsa, beterraba, espargos, 
cogumelos, alface, aipo, 
pimentos, cenouras, grão-
-de-bico, lentilhas e ervilhas.

 Valina  Feijões, espinafres, 
brócolos, sementes de 
sésamo, sementes de 
cânhamo, soja, amendoins, 
cereais integrais e vegetais 
germinados.

 Histidina  Arroz, trigo, 
centeio, algas marinhas, 
feijões, sementes de chia, trigo 
sarraceno, couve-fl or e milho.

Alimentos que contêm os aminoácidos 

PRODUTO 

ELEITO 

CELEIRO
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SEMENTES 
DE CÂNHAMO 
DESCASCADAS BIO
NATUREFOODS
250 g

Fonte de ferro, 
naturalmente com 
ómega-3, 6 e 9-. Com alto 
teor em fibra, proteína, 
magnésio e vitamina E.

€6,69

AVEIA 
DESCASCADA 
BIO
NATUREFOODS
500 g

Ideal para quem não 
prescinde de uma 
alimentação à base de 
produtos biológicos.

€1,55

BARRA 
PROTEÍNA
ROOBAR
Chia e spirulina /
Chia e chocolate
30 g

Barritas com 
ingredientes “raw” 
prontas a comer.

€1,25/
€1,50

NUT MIX
ACTI-SNACK
40 g

Amêndoas, 
castanhas-de-caju, 
pistácios e castanhas-
-do-brasil torrados 
no forno. Elevado
teor em fibra, fonte 
de proteína.

MULTI I 
MULTI-
-VITAMINAS 
E MINERAIS 
SOLGAR
30 comprimidos

Fornece ao organismo 
uma fórmula 
equilibrada de 
vitaminas e minerais.

€1,50 €15,99

PROTEINAMIX 
PREPARADO 
EM PÓ BIO
SHINE
150 g

Com moringa, spirulina, pro-
teína de cânhamo e proteína 
de ervilha. Adicionar 5g a 
10g ao seu batido, sumo, 
leite, iogurte ou cereais.

€9,95

 Ferro O ferro encontra-se presente 
em vários legumes (em especial nos de 
folha verde-escura, como os espinafres), 
nos cereais e nas leguminosas. Para 
ajudar o organismo a absorver ferro deve 
consumir alimentos ricos em vitamina C 
(morangos, citrinos, tomate, couve e 
brócolos) e outros ricos em ferro. Devido 
à biodisponibilidade reduzida de ferro, 
recomenda-se que os vegetarianos 
e vegans consumam 1,8 vezes mais a 
dose diária recomendada de ferro. Esta 
dose consegue alcançar-se consumindo 
leguminosas, cereais integrais, sementes, 
germinados e alimentos fermentados.

 Cálcio  Alguns vegetarianos podem 
necessitar de cálcio devido ao facto de 
o leque de alimentos fonte de cálcio que 
têm à disposição ser menos variado. 
Os legumes de folha verde, como os 
brócolos e as couves, são ricos em cálcio. 
O tofu, as bebidas de soja ou de cereais 
enriquecidas com este mineral são 
uma alternativa. As sementes de chia 
e de sésamo também fornecem uma 
quantidade signifi cativa deste mineral.

 Vitamina B12  A vitamina B12 
encontra-se em poucos vegetais, como 
as algas, e na levedura de cerveja. No 
entanto, a sua absorção pelo organismo 
é mais difícil.

 Proteína de Soja A proteína 
de soja, tal como a proteína de soro 
de leite, contém todos os aminoácidos 
essenciais, que são necessários para 
a síntese das proteínas e a reparação 
muscular. 

 Proteína de Ervilha  A ervilha é 
considerada uma das melhores fontes 
de proteína vegetal devido ao perfi l de 
aminoácidos equilibrado e pelo facto 
de ser uma proteína fácil de digerir. 
Tem uma quantidade elevada dos 
aminoácidos lisina e arginina, embora 
seja pobre noutros aminoácidos como 
a cisteína.

 Proteína de Arroz  Através do 
arroz é possível produzir uma proteína 
hipoalergénica, altamente digerível, 
com um valor biológico elevado 
e uma velocidade de absorção rápida. 
É bastante rica em fenilalanina, tirosina, 
metionina e cisteína mas pobre em lisina. 

 Proteína de Cânhamo  A proteína 
de cânhamo resulta da moagem das 
sementes da planta macho da Cannabis 
sativa. Este tipo de cânhamo não tem 
THC, o ingrediente ativo da marijuana, 
logo não altera o estado da mente. 
É uma excelente fonte de proteína, 
fi bras e ácidos gordos ómega-3.

Outros nutrientes 
igualmente importantes

Suplementos proteicos 
vegetarianos

A prática de 
exercício físico 
regular conduz 

a um aumento 
do metabolismo 

energético e à 
necessidade em 
vitaminas, pelo 

que a toma de um 
multivitamínico 

poderá ser uma 
opção. Saiba 

mais sobre os 
multivitamínicos 
vegetarianos e/ou 

vegan da Solgar, 
em www.celeiro.pt

PRODUTO 

ELEITO 

CELEIRO
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O ditado �antes prevenir 
do que remediar� nunca 
fez tanto sentido como nos 
dias de hoje. No que diz 
respeito a doenças graves 
como o cancro, este ditado 
aplica-se mais do que nunca. 
Descubra porquê neste 
artigo.

Saiba como 
prevenir

Alimentação 
saudável!

Um estudo de janeiro de 2016, publica-
do na revista Nature, concluiu que existe 
uma forte influência de fatores externos 
no risco de desenvolvimento de cancro. 
Este estudo estima que os fatores ex-
trínsecos (como os hábitos alimentares e 
o estilo de vida) contribuem em cerca de 
70% a 90% para o desenvolvimento dos 
tipos de cancro mais comuns na nossa 
sociedade, fornecendo evidências de que 
os fatores de risco internos contribuem 
modestamente para o desenvolvimento 
desta doença.
Os resultados deste estudo demonstram 
a urgência da implementação de estra-
tégias de prevenção e a necessidade de 
melhorarmos as escolhas alimentares no 
nosso dia a dia.

Números que marcam 
Em Portugal os tumores malignos são a 
segunda causa de morte, logo a seguir às 
doenças do aparelho circulatório (nomea-
damente AVC), representando quase um 
quarto (24%) do total de óbitos registados 
no país. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que o número de mortes por 
cancro em Portugal poderá chegar perto 
dos 31 mil em 2025. 
O envelhecimento da população e a evo-
lução dos meios de diagnóstico e deteção 
são as principais explicações para o au-
mento da incidência e deteção da doença. 
Contudo, este número elevado de mortali-
dade poderia ser evitado se existisse uma 
maior capacidade para prevenir o apareci-
mento de fatores de risco promovendo, 
por exemplo, hábitos alimentares preven-
tivos, equilibrados e mais saudáveis. 
Sabemos que as frutas e os vegetais são 
alimentos ricos em compostos bioativos, 
designados por fi toquímicos. Estes com-
postos definem o sabor e a cor do ali-
mento e têm a capacidade de alterar de-
terminadas funções fi siológicas no nosso 
organismo. Os polifenois, que incluem os 
flavonoides (antocianidinas, catequinas, 
quercetina), o resveratrol ou o ácido elá-
gico são exemplos destes fi toquímicos e 
encontram-se em muitos frutos, legumes 
e plantas.

Vegetais aos molhos
Ao aumentar o consumo de vegetais pode 
proteger-se contra certas doenças, in-
cluindo alguns tipos de cancro. O maior 
destaque neste grupo são os vegetais 
crucíferos – que incluem brócolos, couve-
-de-bruxelas, couve-fl or, repolho, couve 
pok choy, kale (ou couve frisada), rúcula, 
rabanetes, agrião e nabo.
Estes vegetais são ricos em nutrientes, 
incluindo carotenoides, vitaminas C, E, K, 
folato e minerais. São fonte de fi bra e de 
substâncias fi toquímicas, entre as quais 
os glicosinolatos – compostos ricos em 
enxofre e responsáveis pelo sabor ligeira-
mente amargo. Os glicosinolatos são con-
vertidos em formas biologicamente ativas 
como o indol-3-carbinol e sulforafano, 
compostos que têm sido exaustivamente 
estudados pelos seus efeitos na redução 
do risco de cancro.
Os vegetais crucíferos encontram-se 
ainda entre os vegetais com maior teor de 
fi bra e menor índice glicémico, assumindo 
assim um papel de relevo para promover a 
manutenção de um peso corporal adequa-
do ao longo dos anos. 
Outros vegetais, como o alho e cebola, são 
ricos em fl avonoides. O sabor e cheiro ca-
raterístico provêm dos compostos de en-
xofre formados a partir da alicina. A alicina 
tem um papel no combate aos radicais li-
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SUMO 100% 
FRUTA MIRTILO 
MYSMOOTHIE
250 ml

Sumo de fruta sem açúcares 
adicionados. 

€1,45

FEIJÃO COZIDO 
BIO (FRASCO)
Branco/manteiga/
vermelho/verde
340/360 g

Sem glúten, sem lactose 
e com alto teor em proteína.

A partir de 
€1,35

KEFIR DE VACA 
BIO EL CANTERO 
DE LETUR
420 g

Leite fermentado de vaca, 
original de caucáso.

€2,99

LIGHTER GRANOLA 
FRAMBOESA+MAÇÃ
JORDANS
550 g

Granola com teor de lípidos 
reduzido (redução de 30% 
em média em relação a 
outros cereais Jordans).

€8,45

Dar ênfase 
ao consumo 

de alimentos 
de origem 

vegetal (como 
produtos 

hortícolas 
e frutas).

Ajustar a 
ingestão 

calórica e o 
nível de exercí-
cio físico, o que 

permite 
manter um 

peso corporal 
adequado, 
dentro do 
intervalo 

normoponderal. 

Limitar 
o consumo 
de gordura 

saturada 
e carne 

processada 
(bacon, 

salsichas, 
presunto, 
chouriço, 

carnes 
fumadas).

5 porções de 
fruta+hortícolas 
variadas todos 

os dias (cada 
porção 

equivale a 
1 chávena 

almoçadeira 
de hortícolas 

cozinhados 
e a 1 peça de 

fruta tamanho 
médio).

Escolher 
produtos 

integrais, em 
vez de versões 

refinadas e 
branqueadas.

tome nota já

€6,39

FRAMBOESAS 
LIOFILIZADAS 
NATUREFOODS
50g

Com alto teor em fibra e 
biológicos.

A OMS estima 
que o número de 

mortes por cancro 
em Portugal 

poderá chegar 
perto dos 31 mil 

em 2025. 

vres, tornando assim o alho e os alimentos 
da família uma variedade de vegetais a se-
rem incluídos na recomendação alimentar 
para a redução do risco de cancro. 
Por outro lado, não podemos esquecer 
que o consumo de alimentos ricos em ca-
rotenoides – o tomate, rico em licopeno 
(responsável pela cor vermelha), e a ce-
noura e batata-doce, ricas em betacaro-
teno (responsáveis pela cor alaranjada) 
–, pode representar um fator de proteção 
contra o desenvolvimento de alguns tipos 
de cancro.

Ricas leguminosas 
As leguminosas (feijão, ervilhas e lenti-
lhas), alimentos consumidos há pelo me-
nos 10 mil anos, são ricos em hidratos de 
carbono complexos, fornecem proteínas 
e fibra e são fonte significativa de vita-
minas e minerais, como o zinco, folato e 
magnésio. 
Apesar de pratos como a feijoada e, por 
exemplo, o bacalhau com grão, serem mui-
to populares no nosso país, o consumo de 
leguminosas mantém-se reduzido. Deste 
modo, as suas potencialidades para a saú-
de não são aproveitadas, nomeadamen-

te na ajuda para prevenir doenças como a 
obesidade, a diabetes e o cancro. Com o 
objetivo de aumentar a consciência acer-
ca dos benefícios destes alimentos, a Food 
and Agriculture Organization (FAO) decla-
rou o ano de 2016 o Ano Internacional das 
Leguminosas.
Consumir meia chávena de feijões ou er-
vilhas por dia pode aumentar a qualidade 
da dieta alimentar devido ao aumento da 
ingestão de nutrientes e de alguns ingre-
dientes ativos como as saponinas – com-
postos fitoquímicos que se encontram 
naturalmente nas plantas e parecem pro-

31
mil

Na alimentação para prevenir o cancro deve: 
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teger as nossas células contra da-
nos. Estudos sugerem que estes 
componentes afetam o sistema 
imunitário, ajudando na proteção 
contra o cancro e na redução dos 
níveis de colesterol. 

Fruta essencial
O grupo das frutas também é rico 
em compostos protetores antioxi-
dantes, como o ácido elágico e as 
antocianinas, capazes de neutrali-
zar os radicais livres responsáveis 
por alterações celulares. Estudos 
realizados sobre o consumo das 
bagas (como morangos, fram-
boesas, mirtilos, amoras, cerejas, 
romã) associam estes frutos a uma 
lista de benefícios, entre os quais a 
prevenção de doenças cardiovas-
culares e cancro. 

Plantas 
A planta do chá (Camellia sinensis) 
é uma das plantas mais conheci-
das no mundo e a bebida prove-
niente da folha da planta possui 
um historial de consumo muito 
antigo. O polifenol mais potente 
no chá é a substância denomina-
da galactoepigalocatequina, um 
dos vários ingredientes ativos 
presentes e considerado um po-
deroso antioxidante.
A graviola (Annona muricata L), 
uma árvore de fruto que se en-
contra nas regiões tropicais e uti-
lizada tradicionalmente por comu-
nidades indígenas, tem sido alvo 
de alguns estudos sobre as suas 
possíveis propriedades antican-
cro. Contudo, serão necessá-
rias mais investigações em 
humanos para concluir a uti-

Lista de compras
lização das suas atividades bioló-
gicas nesta doença.
O açafrão-da-índia (Curcuma 
longa), também conhecido como 
curcuma, é uma planta de onde 
se obtém uma das mais antigas 
especiarias orientais usada tradi-
cionalmente na culinária na Índia 
e Sudeste Asiático. A cor amarela 
do açafrão provém dos pigmentos 
lipossolúveis conhecidos por cur-
cuminoides, sendo a curcumina o 
principal curcuminoide presente. 
As ações benéficas da curcumi-
na estão sobretudo relacionadas 
com as suas propriedades anti-
-infl amatórias, antioxidantes e ci-
toprotetoras. 

Produtos fermentados
Os produtos fermentados como o 
kefi r podem ter igualmente um pa-
pel protetor. Embora sejam neces-
sários mais estudos sobre o efeito 
benéfi co do kefi r na prevenção do 
cancro, há que ter em conta que é 
sobretudo uma fonte de probióti-
cos – microorganismos vivos que 
regulam de modo benéfi co a fl ora 
intestinal e podem infl uenciar vá-
rias funções do intestino: absorção, 
desintoxicação e estado do siste-
ma imunitário. 

Porquê biológicos?
Ao optar por alimentos biológicos 
está a escolher alimentos cultivados 
em solos equilibrados, sem vestígios 

de pesticidas, com exce-
lentes caraterísticas 
nutricionais e de sabor 
único, que respeitam 

o meio ambiente e o 
equilíbrio da natureza.

Vegetais
□ Couve-de-bruxelas 
□ Couve-flor 
□ Brócolos 
□ Couve Pok choy 
□ Alho 
□ Cogumelos 
□ Abóbora 
□ Batata-doce

Bebidas
□ Chá verde 
□ Sumo de romã

ou mirtilo 
□ Kefir

Proteínas
□ Frutos secos

Grãos 
□ Feijão 
□ Lentilhas 
□ Ervilhas

Fruta
□ Mistura de bagas 
□ Laranja 
□ Uva 
□ Maçã
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As hormonas têm uma função 
essencial no nosso organismo. 
São “mensageiros químicos” que 
se encontram na corrente sanguínea, 
responsáveis pela transmissão 
de determinadas instruções a células 
específi cas. Têm uma função reguladora 
no sentido em que aumentam 

Sabe-se hoje que o sistema hormonal é de extrema complexidade e abrangência. Tem como função coordenar e integrar a atividade celular no 
organismo, regulando as funções 

celulares e dos órgãos. Regula o crescimento, o metabolismo corporal, a reprodução, comportamento, etc. 

ou diminuem determinada atividade. 
Quando as hormonas se encontram 
desreguladas podem originar 
determinados sinais e/ou sintomas, 
nomeadamente SPM (síndrome 
pré-menstrual), alterações de peso, 
irritabilidade e mesmo depressão. 
Por vezes a “desregulação” pode 

constituir um processo fi siológico 
normal derivado da idade, como 
a menopausa (o organismo deixa 
de produzir, de forma gradual, 
as hormonas femininas estrogénio 
e progesterona), ou uma situação 
pontual como SPM, que representa 
uma desordem cíclica recorrente.

As hormonas têm uma função essencial 
no nosso organismo. Conheça melhor 
estes �mensageiros químicos�.

Hormonas
em equilíbrio

Glândula 
pineal

Hipófise 
ou glândula 
pituitária

Ovários e 
Testículos

Hipotálamo

Tiroide e 
Paratiroide   

Pâncreas

Suprarrenais
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Glândula

Pineal

Hipófise ou 
glândula 
pituitária

Ovários e 
Testículos

Hipotálamo

Tiroide e 
Paratiroide

Pâncreas

Suprarrenais

Hormonas produzidas

  GHRH – hormona que liberta a hormona 
do crescimento

  TRH – hormona que liberta a tirotropina

  CRH – hormona que liberta a corticotropina

  GnRH – hormona que liberta as gonadotropinas (LH e FSH)

  Ocitocina

  Vasopressina

  Melatonina

  Prolactina

  Hormona de crescimento

  ACTH

  TSH

  LH, FSH

  T3 e T4

  Calcitonina

  PTH

  Adrenalina, noradrenalina e norepinefrina

  Aldosterona

  Cortisol

  Estrogénios

  Progesterona

  Testosterona

  Insulina

  Glucagon

  Somatostatina

Principais funções

  Controlo do sono

   Estimulam ou inibem a produção de hormonas 
pela hipófise

   Contração uterina durante o parto

  Equilíbrio hídrico

  Produção de leite

   Crescimento ósseo

   Estimulação da secreção do cortisol

  Estimulação da secreção das hormonas da tiroide

  Regulação da secreção da secreção de testosterona, 
estrogénios, fertilidade

  Regulação do metabolismo

  Regulação do cálcio e metabolismo ósseo

  Regulação do cálcio

  Controlo da pressão arterial, reação ao stresse

  Equilíbrio da água e eletrólitos

  Reação ao stresse

  Características sexuais femininas

  Características sexuais masculinas

  Regulação da glicose 

Principais glândulas, hormonas e suas funções

FAÇA EXERCÍCIO FÍSICO
Praticar exercício físico, de uma forma 
moderada, ajuda na regulação hormonal: 
liberta a tensão, melhora 
a densidade óssea 
e a massa muscular. 
Não tem tempo para ir 
ao ginásio? Ande o mais 
que conseguir.
  
APRENDA A GERIR 
O STRESSE
Cada vez mais, os estudos enfatizam 
a importância que o stresse tem a nível 
geral. Um pouco de stresse parece 
ser positivo, no entanto, quando 
em demasia, estimula a produção 
de cortisol originando o aumento 
da tensão arterial e da gordura abdominal 
e pode, inclusivamente, causar 
problemas de memória, assim como 
ansiedade e depressão.

Uma ajuda no seu equilíbrio 

De certa forma, é possível, em determinadas situações, ajudar a equilibrar as hormonas de um modo natural:

1

2
TENHA UM SONO DE QUALIDADE
Necessitamos de 8 horas de sono 
para permitir uma recuperação efetiva 
do organismo, nomeadamente no que diz 
respeito às hormonas suprarrenais. 
Caso tenha difi culdade em adormecer isso 
pode signifi car elevados níveis de cortisol, 
que impede a cabeça de descansar, 
o que suprime a secreção de melatonina 
– a hormona do sono. 

MODIFIQUE A SUA ALIMENTAÇÃO 
Uma das causas do aumento da obesidade 
é a adoção de dietas muito ricas em 
hidratos de carbono e pobres em gorduras. 
Além do aumento de peso, o excesso 
de hidratos de carbono simples predispõe 
ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 
e outros distúrbios hormonais. Os hidratos 
de carbono simples são digeridos 
e absorvidos de um modo muito rápido, 
o que implica uma secreção constante, 

3

4
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€8,78 €43,41 €17,34 €34,86 €17,17€20,08€26,04

RODIOLA � 
EXTRATO 
DA RAIZ
SOLGAR
60 cápsulas vegetais

Fornece extrato 
estandardizado 
de raiz de rodiola 
(250 mg) e 
rodiola em pó 
(100 mg).

MELATONINA 
PLUS (COM 
L-TEANINA) 
SOLGAR
30 cápsulas vegetais

Fornece 1,9 mg 
de melatonina 
e 100 mg de 
L-teanina, 
aminoácido 
presente quase 
exclusivamente 
na planta 
do chá verde.

CIMICIFUGA 
� EXTRATO 
ESTANDAR-
DIZADO DA 
RAIZ SOLGAR 
60 cápsulas vegetais

Fornece extrato 
estandardizado 
de raiz de 
cimicifuga e 
gérmen de soja.

ÓLEO DE 
ONAGRA 
1300 MG
SOLGAR
30 cápsulas moles

Fornece 960 mg 
de ácido linoleico 
e ácido gama-
-linolénico (GLA).

ÓMEGA-3 
EPA E DHA 
SOLGAR
60 cápsulas moles

Fornece ácidos 
gordos polinsa-
turados ómega-3 
livres (EPA – ácido 
eicosapentaenoico 
e DHA – ácido do-
cosahexaenoico), 
que se encontram 
sob uma forma 
“pré-digerida”.

EXTRATO 
DE FOLHA 
DE SALVA 
SOLGAR
60 cápsulas vegetais

Fornece 150 mg 
de extrato de 
folha de salva 
(equivalente a 
600 mg de Salvia 
officinalis.

VITAMINA 
B6 50 MG 
SOLGAR
100 comprimidos

Cada cápsula 
vegetal fornece 
50 mg de 
cloridrato de 
piridoxina.

por parte do pâncreas, de insulina, 
na tentativa de manter os níveis 
de açúcar estáveis. O corpo pode não ter 
a capacidade de produzir continuamente 
quantidades de insulina tão elevadas, 
o que eventualmente pode levar ao 
desenvolvimento de diabetes tipo 2. 
 Assim, são de evitar alimentos que 
fornecem hidratos de carbono simples, 
como bolos, bolachas, massas e pão 
confecionados com farinhas refi nadas. 
Por outro lado, para contribuir para 
o equilíbrio hormonal são necessárias 
fontes de proteínas de alto valor biológico 
como peixe, ovos, carnes brancas e soja, 
assim como gorduras “boas” que incluem 
óleo de peixe, azeite virgem extra ou óleo 
de coco. É necessário haver uma adequada 
ingestão de ácidos gordos essenciais – 
ómega-3 e 6 – pois são essenciais 
para o equilíbrio hormonal.

SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES

Stresse e sono

Raiz de Rodiola (Rhodiola rosea) 
É considerada uma planta pertencente 
ao grupo das plantas adaptogénicas. 
Isto signifi ca que aumenta a resistência 
a diferentes tipos de stresse (mental, 
físico, ambiental).

Melatonina
Os níveis de melatonina no organismo 
são muito importantes, pois proporcionam 
a calma que assegura um sono repousante, 
apoiando o ritmo circadiano natural.

Menopausa

Salva (Salvia offi  cinalis)
Contém isoflavonas e tem sido 
positivamente associada a uma melhoria 
dos sintomas associados à menopausa, 
especialmente hiperidrose 
(suor excessivo – afrontamentos).

Raiz de Cimicifuga (Cimicifuga racemosa)
Devido ao conteúdo em isofl avonas, 
é uma planta com propriedades 
estrogénicas reconhecidas, ajudando 
ao nível da melhoria dos sintomas 
associados à menopausa.

SPM (Síndrome pré-menstrual)

Óleo de onagra
Das maiores fontes naturais de ácidos 
gordos polinsaturados essenciais, 
nomeadamente de ácido gama-linolénico 
(GLA) – ómega-6. Associado à melhoria 
dos sintomas relacionados com a SPM.
 
Ácidos gordos essenciais ómega-3
Os ácidos ómega-3 – EPA e DHA – 

possuem a habilidade de modelar 
a produção de prostaglandinas 
(substâncias semelhantes às hormonas 
que intervêm no processo infl amatório).

Vitamina B6
É essencial para a regulação da atividade 
hormonal, sendo co-fator no metabolismo 
do estrogénio. 

As hormonas regulam 
o crescimento, o metabolismo 
corporal, a reprodução
 e o comportamento
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Incontinência 
urinária
A incontinência ainda é um assunto tabu que precisa 
de ser abordado para um diagnóstico atempado. 
Leia as nossas sugestões a caminho da resposta.
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A incontinência urinária é uma condição clíni-
ca extremamente comum apesar de muitas 
vezes subdiagnosticada. Carateriza-se por 
perdas de urina involuntárias, que podem ser 
muito ligeiras e ocasionais ou perdas mais 
abundantes e regulares. É um problema que 
resulta do relaxamento da musculatura ure-
tral e da contração dos músculos da bexiga, o 
que permite a saída de urina (micção). Ocor-
re predominantemente nas mulheres devido 
à anatomia feminina.
Apesar das implicações deste problema na 
qualidade de vida do indivíduo, não só a nível 
físico mas também social, sexual e emocio-
nal, apenas 10% dos doentes recorrem ao 
médico para diagnóstico e tratamento efe-
tivo. A incontinência é, ainda hoje, um as-

Os vários tipos de 
incontinência urinária

 Incontinência de esforço: perdas de uri-
na previsíveis quando existe um aumento 
de pressão dentro do abdómen (tossir, 
espirrar, rir, pegar em algo pesado) e de-
riva da fragilidade dos músculos pélvicos 
que suportam a bexiga e a uretra.

 Incontinência por urgência: ocorre re-
pentinamente, acompanhada de uma 
vontade intensa e imprevisível de urinar 
devido a contrações súbitas na bexiga. 
Pode estar relacionada com o envelheci-
mento ou doenças neurológicas em ida-
des mais jovens.

 Incontinência mista: combinação da in-
continência de esforço com a de urgência.

sunto tabu dominado pelo constrangimento 
de urinar involuntariamente.
São vários os fatores que podem infl uenciar 
o início deste problema de forma temporá-
ria: frequência de infeções urinárias, obsti-
pação, abuso de substâncias irritantes para 
a bexiga (café, citrinos…), excesso de peso 
ou ainda a toma de certos medicamentos 
(sedativos, antidepressivos, diuréticos, an-
ti-hipertensores…). As causas permanentes 
envolvem problemas na próstata (no caso 
do homem), alterações hormonais (no caso 
da mulher, a menopausa), enfraquecimento 
dos músculos da bexiga derivado da gravi-
dez e/ou parto, determinadas cirurgias 
(pélvicas, útero e/ou próstata) ou lesões 
neurológicas.

Esta sequência pode ser repetida 10 vezes, até três vezes ao longo do dia

A incontinência urinária é uma condição clíni- Os vários tipos de sunto tabu dominado pelo constrangimento 

 O que são?
Exercícios regulares e intensos dos músculos 
do pavimento pélvico que se destinam ao 
controlo da bexiga e ajudam a tonifi car os 
músculos envolvidos na micção.
 

 Qual o objetivo?
Técnica com vista a minimizar ou prevenir 
a perda de urina involuntária.

 Para quem?
Mulheres com incontinência urinária de esforço, 
urgência ou mista; em mulheres grávidas e três 
meses após o parto.

 Em que consistem?
Numa forte e repetida contração dos 
músculos do pavimento pélvico, o que permite 
a compressão da uretra e o aumento da 
pressão intrauretral. Devem ser realizados 
várias vezes ao dia para que os músculos 
adquiram resistência e seja possível utilizá-los 
apropriadamente em situações que possam 
provocar incontinência (rir, tossir, espirrar).

 Exemplos:
Em primeiro lugar, procure um local calmo 
onde se possa concentrar e tente identifi car 
corretamente os músculos que deve contrair 
(zona pélvica). Os exercícios devem ser 
realizados sempre com a bexiga vazia.

�   Na posição horizontal, com as costas no chão, 
contraia os músculos pélvicos lentamente 
(como se estivesse a reter a urina).

�   Conte devagar até 5, mantendo a contração fi rme.

�    Relaxe lentamente os músculos.

�   Na posição horizontal, com as costas e braços 
apoiados no chão, eleve lentamente os glúteos 
enquanto contrai os músculos pélvicos e inspira.

�   Volte à posição inicial pela ordem inversa, desta 
vez expirando.

Na posição horizontal, com as costas e braços 

Exercício 2

Exercício 1

Conhece os exercícios de Kegel ?

�  Manter um peso saudável.

�  Ingerir uma quantidade 
adequada de líquidos 
(cerca de 1,5 l durante 
o dia, incluindo água, 
sumos, sopas�).

�  Evitar substâncias 
que possam irritar a bexiga 
(citrinos, cafeína ou álcool).

�  Urinar a intervalos 
regulares, a cada 
duas horas.

�  Assegurar o aporte 
adequado de nutrientes 
que contribuem para 
o bom funcionamento 
dos músculos (como o cálcio 
e o magnésio).

�  Auxiliar-se da fitoterapia, 
nomeadamente de produtos 
à base de cavalinha 
e sementes de abóbora.

Alguns conselhos que 
podem prevenir ou 
minorar este problema:
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PENSO HIGIÉNICO 
DE ALGODÃO PARA 
INCONTINÊNCIA 
NATRACARE
20 unidades

Suaves e discretos. Matérias-
-primas naturais. Deixa a pele 
respirar. Sem branqueamento com 
cloro. Sem plástico. Sem perfume. 
Embalados individualmente.

€4,99

GEL HIGIENE ÍNTIMA 
CATTIER
200 ml

Emulsão suave e pH equilibrado. 
Não contém sabão nem perfume.

€8,79

INURIN BIONAL
40 cápsulas

Contém magnésio e vitamina C.

€15,19

CALCIUM MAGNESIUM 
SOLGAR
100 comprimidos 

Fórmula que fornece em conjunto 
os minerais cálcio e magnésio.

€7,96

 Incontinência por extravasamento: as 
perdas de urina acontecem sem que se 
consiga chegar a tempo à casa de banho. 
Ocorre quando a bexiga suporta grandes 
volumes de urina e a pressão do líquido é 
tão grande que não se consegue controlar 
as perdas.

 Incontinência funcional: causada por 
incapacidade motora do doente ou em 
casos de demência ou lesão neurológica 
grave (Parkinson ou Alzheimer).

 Incontinência noturna: perdas de urina 
frequentes em crianças, mas também 
podem ocorrer na idade adulta.

Como saber se tem
 incontinência urinária?
Um diagnóstico atempado é fundamental 
na correta caraterização do tipo de incon-
tinência e adequação da terapêutica, além 
de que permite despistar outros proble-
mas mais graves subjacentes.
A presença de algum destes sintomas 
poderá justificar uma consulta médica 
de especialidade (urologia) para avaliar o 
problema:
�   Perda involuntária de urina.
�   Necessidade de usar pensos ou fraldas 

para absorver as perdas de urina.
�   Urgência em urinar e receio de não che-

gar a tempo.
�   Perdas de urina quando se espirra, tos-

se, ri ou levanta algo mais pesado.
�   Necessidade de urinar mais do que duas 

vezes por noite.

O diagnóstico inclui um exame geral e pél-
vico, análises ao sangue e urina, e poderá 
ainda ser solicitado um diário miccional, 

ecografi a dos rins e bexiga e, se subsisti-
rem dúvidas, um estudo urodinâmico (que 
avalia o comportamento do aparelho uri-
nário inferior).

Abordagem terapêutica
O plano de tratamento inicia-se com al-
terações do estilo de vida (como atingir 
um peso adequado, avaliação da ingestão 
líquidos, incluindo os que são irritantes 
para a bexiga, tratamento da obstipação, 
cessação tabágica), seguido de interven-
ção farmacológica e, fi nalmente, nos ca-
sos em que os sintomas não respondem a 
estes últimos, com tratamentos invasivos 
como a cirurgia. 
Efetivamente, o tratamento irá depender 
do tipo de incontinência urinária. No caso 
da incontinência de urgência, o tratamen-
to de primeira linha inclui, além do referido 
acima, a reeducação da bexiga e exercí-
cios de fortalecimento dos músculos do 
pavimento pélvico. Também se poderá 
recorrer à estimulação elétrica do nervo 
tibial posterior. O tratamento farmaco-
lógico da incontinência de esforço tem 
como objetivo aumentar a força de encer-
ramento uretral ao aumentar o tónus dos 
músculos da uretra. Quando estes trata-
mentos não proporcionam o alívio sinto-
mático esperado, a intervenção cirúrgica 
afi gura-se a única opção disponível, que 
implica a colocação de slings ou esfíncte-
res artifi ciais, uretropexia Marshall-Mar-
chetti-Krantz, entre outros. Além destas 
abordagens é de salientar que, para o bom 
funcionamento dos músculos, nomeada-
mente dos pélvicos, deve ser assegurado 
o aporte adequado de micronutrientes 

como o cálcio, magnésio, potássio e vi-
tamina D. A fi toterapia também pode ser 
uma opção na prevenção e gestão do 
problema, destacando-se os produtos à 
base de cavalinha (que tem propriedades 
diuréticas, aumentando o fl uxo urinário) e 
sementes de abóbora (tradicionalmente 
utilizadas em casos de bexiga irritável e 
distúrbios da micção).

Cavalinha

Sementes 

de abób
ora
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Cardo 
Mariano  
A planta que melhora a função hepática ajudando a manter o fígado saudável.

Também pode 
ser usado 
para ajudar 
a aumentar 
a produção de leite 
materno, através 
da substância  
silimarina que 
pode ser 
encontrada  
nesta planta

Em suma, o cardo-mariano 
pode ser aconselhado: 

   Na melhoria da sintomatologia 
associada a hepatites, cirroses e 
fígado gordo.

   Para desintoxicar o fígado 
e neutralizar os radicais livres, 
metais pesados e fármacos, entre 
outros agentes tóxicos.

   Na ação anti-inflamatória, 
antioxidante, adstringente e 
digestiva.

Dê mais saúde ao seu fígado
O cardo-mariano, cujo nome científico 
é Silybum marianum, é uma planta me-
dicinal também conhecida como cardo-
-de-santa-maria ou cardo-leiteiro. Esta 
planta pertencente à família das Asterá-
ceas e é nativa da Europa e da Ásia. Tra-
ta-se de uma espécie de planta com fl or 
e encontra-se no território de Portugal 
Continental e nos arquipélagos dos Aço-
res e da Madeira. 

Composição do cardo-mariano 
Os seus constituintes compreendem 
uma mistura de três fl avanolinhanos isó-
meros, denominada silimarina (1,5 a 3%); 
fl avonoides; óleo (20 a 30%) com elevada 
proporção de ácido linoleico (60%), oleico 
e palmítico; constituinte amargo; ácidos 
orgânicos; proteínas (20 a 34%) e uma 
pequena quantidade de mucilagem.

Propriedades do cardo-mariano
N a  f i to te ra p i a ,  o  ca rd o - m a r i a n o 
(Silybum marianum) é uma das plantas 
mais utilizadas nas afeções do fígado. 
O extrato de cardo-mariano possui um 
princípio ativo, a silimarina, substância 
que ajuda na proteção e regeneração 
das células hepáticas danificadas pe-
las substâncias tóxicas como o álcool, 
exercendo assim um efeito hepatopro-
tetor, uma ação sobre o parênquima he-
pático em casos de intoxicações.

Benefícios
É uma planta que suporta a saúde he-
pática, contribui para a proteção do fí-
gado e para o seu papel desintoxicante, 
promove a digestão e é útil para manter 
a função fisiológica de purificação. Me-
lhora a função hepática e possui pro-

priedades anti-inflamatórias. O seu uso 
é recomendado em casos de hepato-
patias inflamatórias e cirrose hepática, 
como hepatoprotetor.
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ÓLEO ESSENCIAL 
DE ALFAZEMA 
BIO
DR. ORGANIC
10 ml

Bastam apenas umas 
gotas para aromatizar 
o ambiente. Sem para-
benos, SLS, conser-
vantes ou fragrâncias 
artificiais.

€8,35

Um �detox �não é só importante para 
o organismo mas também para a casa. 

Tome nota do que deve fazer para 
ter a sua casa sempre limpa.

SABÃO 
LÍQUIDO 
TRADICIONAL
ECODOO
1 l

Sabão ecológico 
para a limpeza 
de toda a casa 
e lavagem manual 
da roupa.

VINAGRE 
DE ÁLCOOL 
BRANCO
ECODOO
1 l

Vinagre branco 
ecológico para 
a limpeza de toda 
a casa. Ótimo 
para remover 
o calcário.

CREME DE 
CERA DE 
ABELHAS BIO
ECODOO
250 ml

Creme ecológico 
para nutrir, 
limpar e proteger 
o mobiliário 
de madeira 
e de pele.

AMBIENTADOR 
EM SPRAY
ECODOO
125 ml

Propulsor ecológico 
sem butano nem 
propano. 
Com óleos essen-
ciais de laranja, 
limão e menta 
e aroma a pêssego 
e baunilha.

INSETICIDA 
EM SPRAY
ECODOO
300 ml

Propulsor ecológico 
sem butano nem 
propano. Para todos 
os insetos voadores 
e rastejantes. Com 
extrato vegetal de 
piretro (Chrysanthe-
mum cinerariaefolium).

€7,49 €2,39 €6,99 €7,99 €9,99

BICARBONATO 
DE SÓDIO 
BAULE 
VOLANTE
500 g

Essencial em 
qualquer casa. 
Versátil: na higiene 
pessoal, uso 
alimentar e uso 
doméstico.

€2,65

Abra as janelas e areje 
bem a casa sempre que 

possível
Desintoxique

a sua casa
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DETERGENTES
PLANET PURE
Produtos de limpeza 
biológicos. Adequados 
a vegans. Suaves 
para a pele e testados 
dermatologicamente.
Sem fragrâncias 
sintéticas, enzimas, 
parabenos, OGM, 
branqueadores ou 
derivados do petróleo.

AMACIADOR 
DA ROUPA 
LAVANDA BIO 
PLANET PURE
1 l

€5,80

DETERGENTE 
LOIÇA LIMÃO 
E SALVA BIO 
PLANET PURE
510 ml

€2,50

DETERGENTE 
ROUPA BIO 
ALFAZEMA/
ERVAS DA 
MONTANHA 
PLANET PURE
1,55 l

€8,60

PANOS DE 
LIMPEZA 
BAMBU BIO 
PLANET PURE
1  unidade

€4,20

Muitas pessoas recorrem a substâncias 
“detox” para ajudar a desintoxicar 
o organismo e verem-se livres das 
substâncias indesejáveis que prejudicam 
o equilíbrio. No entanto, por vezes 
esquecem-se que o ambiente que nos 
rodeia, nomeadamente a nossa casa, 
está sujeito a um número considerável de 
toxinas que nos são prejudiciais.
Essas toxinas que se podem encontrar nas 
nossas casas parecem estar relacionadas 
com problemas como alergias, dores 
de cabeça, distúrbios neurológicos e 
depressão, entre muitos outros. O mais 
grave prende-se com o facto de estarmos 
em contacto com estas substâncias 
de uma forma continuada, ou seja, não 
se tratando apenas de uma exposição 
pontual. Com o tempo, estes efeitos 
negativos cumulativos vão-se revelando 
sérios, sobretudo porque nem sequer nos 
apercebemos.

Perigos escondidos
Estamos rodeados por objetos produzidos 
artificialmente que emanam químicos, 
como o mobiliário, carpetes, sofás, 
peças decorativas, produtos de limpeza, 
ambientadores e até cosméticos. 
Eis apenas algumas das substâncias 
nocivas com as quais convivemos: DEET 
(nos repelentes), ftalatos (em cosméticos 
e artigos plásticos), bisfenol A (BPA) 
(recipientes plásticos), compostos 
orgânicos voláteis (presentes em tintas, 
materiais de construção e detergentes), 
formaldeído (materiais de construção, 
móveis, carpetes, tintas, vernizes, 
desinfetantes, tecidos e cosméticos ), 
cloro, amónia, lixívia (comuns em produtos 
de limpeza doméstica), etc.
Não esqueçamos também os campos 
eletromagnéticos, como: eletrodomésticos, 
computadores, micro-ondas, radares, 
emissoras de rádio, televisão, telemóveis, 
wi-fi , etc.

UMA CASA 
MAIS SAUDÁVEL

 Evite os ambientadores. Use óleos 

essenciais para perfumar o ambiente.

 Use recipientes de vidro em vez de 

plástico para armazenar os alimentos.

 Sempre que possível, opte por materiais 

naturais: madeira, linho, algodão, etc.

 Use detergentes e produtos de limpeza 

o mais naturais possível.

 Abra as janelas e areje bem a casa 

sempre que possível.

 Reduza a exposição a telemóveis e 

outros aparelhos. À noite desligue o wi-fi 

e o máximo de eletrodomésticos possível. 

Não durma com o telemóvel ligado na 

mesa de cabeceira.

3 PRODUTOSNATURAIS PARA TER SEMPRE À MÃO
 Vinagre: elimina  gorduras, desinfeta superfícies, limpa vidros e sanitários, desentope ralos, remove nódoas, amacia a roupa e dissolve o calcário.

 Bicarbonato de sódio: absorve os odores, atua como branqueador de superfícies, limpa pratas, remove a sujidade encrustada, limpa carpetes e banheiras.
 Limão: elimina gorduras e odores, remover nódoas difíceis e evita pragas.
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saúde e bem-estar

6 medidas 

Boas ideias tonificam!
Pequenas mudanças no seu estilo de 
vida logo pela manhã podem fazer 
uma grande diferença no controlo do 
peso corporal e na tonificação do seu 
corpo. Confira a lista de ideias para 
aumentar o seu metabolismo logo 
nas primeiras horas do dia.

Comece o dia
com  exercício!
Praticar exercício físico de ma-
nhã promove o aumento do 
metabolismo, levando-o a fazer 
escolhas mais saudáveis duran-
te todo o dia.
Comece bem o seu dia: acorde 
cedo, seja ativo e defina o rit-
mo para o resto do dia. Se sentir 
sono e fadiga, irá ter tendência 
para procurar alimentos mais 
gordos e açucarados ao longo 
do dia na tentativa de aumentar 
os níveis de energia. Inicie o dia 
por exemplo com uma caminha-
da ou corrida a um ritmo lento e 
verá que se sente renovado.

Mude o seu estilo de vida e comece 
a fazê-lo logo pela manhã. Vai ver 
que o resultado é garantido.

1

2 Tome um  pequeno-almoço  
adequado
O pequeno-almoço repõe os 
níveis de energia,  influencia 
positivamente o humor, evita a 
fraqueza e a quebra do rendimento 
físico e intelectual no final da 
manhã e, claro, contribui para uma 
distribuição mais equilibrada da 
energia ao longo do dia.
O pequeno-almoço deve contri-
buir com cerca de 20% a 25% para 
o valor energético total diário, de-
vendo ser constituído pelos se-
guintes grupos de alimentos:

  Laticínios ou bebidas de soja, 
arroz ou de amêndoa.

 Cereais e derivados (de prefe-
rência menos refinados, não açu-
carados e com pouco sal).

 Fruta (de preferência fresca e 
da época).

4 Inove e varie
 No seu saco ou na sua mala: es-

colha uma barra proteica com baixo 
teor em açúcares, ideal para manter 
a saciedade e o corpo alimentado 
nas alturas mais atarefadas do dia 
ou naqueles dias em que não con-
segue mesmo ter uma refeição 
adequada.

 Em casa: abasteça o seu frigorí-
fi co de vegetais ou frutas prontos 
a consumir ou mesmo congelados, 
pois são uma opção que deve man-
ter sempre acessível, possibilitando 
um maior aporte de fi bra e antioxi-
dantes através da alimentação.
Antes de sair de casa prepare os 
lanches da manhã e da tarde para 
levar consigo e para não se arrepen-
der das escolhas que faz ao longo 
do dia: prepare, por exemplo, para 
o meio da manhã um batido: junte 
50 ml de água + 50 ml de bebida de 
amêndoa + 1 peça de fruta fresca 
(kiwi, framboesas, etc.) + 1 colher de 
chá de açaí.

 No trabalho: tenha sempre à mão 
um iogurte ou uma alternativa ao 
iogurte à base de soja e, se possí-
vel, acrescente mais uma fonte de 
proteína vegetal e fi bra (como se-
mentes de abóbora, sementes de 
cânhamo ou espirulina). 
Tenha sempre alguns frutos secos 
no seu local de trabalho pois são 
snacks práticos, ricos em ómega-3, 
com fi bra e proteínas.
Se leva almoço de casa, prepare 
uma salada fresca ou uma sandes, 
com um molho com elevado teor de 
proteínas e zero açúcares: junte ao 
quark à base de soja um pouco de 
cebolinho, sal e pimenta.

que vão mudar 
a sua vida

Beba líquidos
Para desintoxicar e remover as 
toxinas é imprescindível manter 
uma hidratação adequada: beba 
dois copos de água, por exemplo, 
antes de sair de casa ou durante 
o trajeto para o trabalho. Inclua 
i n f u s õ e s  à  b a s e  d e  p l a n t a s 
que ajudem no processo de 
desintoxicação hepática.

3
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Escolha o suplemento
 adequado
A l i a d a  a  u m a  a l i m e n t a ç ã o 
completa, variada e equilibrada, 
a suplementação pode ajudar a 
adquirir o nível de massa muscular 
ótimo para o seu corpo.

 Os suplementos à base de pro-
teína de soro de leite são os ge-
ralmente os selecionados e mais 
utilizados como fornecedores 
proteicos, isto porque as proteí-

Alongue os músculos
Ao iniciar o seu dia de trabalho, 
faça respirações profundas e 
alongue os músculos. Respire, 
estique os braços acima da ca-
beça e rode-os lentamente, de 
modo a libertar alguma tensão. 
Lembre-se que estará a queimar 
algumas calorias extra e além 
disso, é importante para o seu 
bem-estar manter uma atitude 
calma e positiva.

5

6

que vão mudar 
a sua vida

nas derivadas do leite são classi-
ficadas como fontes proteicas de 
elevada qualidade – de alto valor 
biológico.

 Os termogénicos naturais 
como a cafeína (naturalmente 
presente na planta do guaraná e 
na planta do chá verde) e o ácido 
clorogénico (principal ingrediente 
d o  ca fé  ve rd e  d e s ca fe i n a d o 
Svetol) podem ajudar a atingir 
uma composição corporal mais 
adequada.

 Apesar de uma dieta equilibra-
da e variada ser a melhor fonte de 
vitaminas e minerais, há momen-
tos ao longo do ciclo de vida que 
o organismo poderá necessitar 
de um maior aporte em nutrien-
tes, como por exemplo durante a 
gravidez, em caso de certas con-
dições clínicas ou com o avançar 
da idade. Um estudo de revisão 
recente realça que a toma de 
suplementos multivitamícos e 
minerais poderá ser útil na pre-
venção da anemia ferropénica, 
de defeitos do tubo neural do 

feto, de problemas neurológicos 
em pessoas a partir dos 50 anos, 
de doenças ósseas, respetiva-
mente com a suplementação da 
dieta com ferro, ácido fólico, vi-
tamina B12 e vitamina D. Existem 
já suplementos alimentares que 
reúnem um largo espectro de vi-
taminas, minerais, fito nutrientes 
e também complexos à base de 
alimentos concentrados.

 A escolha do suplemento ali-
mentar mais adequado ao seu 
caso deverá ter em conta fatores 
como idade, sexo, história clínica e 
alimentar. Se persistirem dúvidas 
na escolha específi ca, poderá sem-
pre contar com o apoio diretamen-
te nas lojas Celeiro ou através do 
e-mail: apoioaocliente@celeiro.pt
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Tenho 20 anos e sofro de artrite, 
localizada sobretudo na zona dos 
joelhos devido a uma prática intensa 
de exercício físico. O meu médico já 
me disse que a evolução deste quadro 
passará, muito provavelmente, para 
o desenvolvimento de artrite crónica 
e gostaria de saber quais as opções 
naturais que existem para reforçar 
a saúde das minhas articulações e, 
inclusive, auxiliar no alívio da dor.
Mariana, Alcobaça

Gosto de estar sempre bronzeada 
mas, quando o verão acaba, a 
pele adquire rapidamente o tom 
natural. O que posso fazer para 
prolongar o bronzeado?
Maria, Coimbra 

Cara Leitora, 
As articulações têm como função dar 
estabilidade às zonas de união entre os 
vários segmentos do esqueleto permi-
tindo a sua mobilidade. As extremidades 
dos ossos, ligadas através das articu-
lações, são revestidas por uma camada 
de cartilagem que impede o atrito direto 
quando nos movimentamos, evitando o 
seu desgaste. Alguns fatores contribuem 
para o desgaste das cartilagens e, efeti-
vamente, a prática excessiva de exercício 
físico é um deles. Aumentando o atrito 
entre os ossos, a inflamação decorrente 
pode provocar dor, inchaço, rigidez e até 
a perda de movimentos. 
Para reparação da cartilagem e preven-
ção da sua degeneração pode ser bené-
fica a toma de suplementos alimentares 
à base de glucosamina, que se encontra 
na composição da cartilagem; condroitina, 
substância bloqueadora das enzimas que 
atacam as cartilagens, e MSM para a pro-
dução de colagénio. No combate à infla-

mação podem ser úteis a curcumina (inibe 
os mediadores inflamatórios implicados 
na degradação da cartilagem e auxilia na 
inibição da dor), o harpago (normalmente 
associado à flexibilidade das articulações) 
e o complexo de ácidos gordos esterifica-
dos derivados do sebo bovino (ação anti-
-inflamatória). Adicionalmente, reforce a 
ingestão de óleos de peixe (peixe gordo), 
frutos secos, vegetais de folha verde e fru-
ta e diminua a ingestão de laticínios, carne 
vermelha, gorduras hidrogenadas, alimen-
tos refinados e alergénios. Controle o peso, 
mantendo sempre um IMC (Índice de Mas-
sa Corporal) normal (abaixo de 25 kg/m2). 

Cara Leitora,
A pele bronzeada resulta de uma produ-
ção aumentada de melanina, pigmento de 
cor castanha produzido e libertado pelos 
melanócitos (células presentes na pele) 
em resposta à exposição solar. A mela-
nina tem como função proteger o corpo 
de absorver radiação solar em excesso. 
De facto, para que o bronzeado perdure 
durante mais tempo há que adquiri-lo de 
uma forma gradual, utilizando proteção 
solar adequada. A ingestão de certos ali-
mentos e suplementos alimentares à base 
de carotenos pode ajudar, bem como nu-
trientes que protejam as células contra 
oxidações indesejáveis (vitaminas C, E, 
B2, selénio, zinco, cobre, manganês e po-
lifenois do azeite). 
Os alimentos ricos em betacaroteno são 
sobretudo as frutas e legumes de cor 
vermelha, laranja e amarela (por exem-
plo: citrinos, cenouras, damascos, melão, 
abóbora, tomate, pimento) e os alimentos 
ricos em nutrientes protetores contra as 
oxidações celulares indesejadas são, em 
geral, as frutas frescas, os frutos secos e 
oleaginosas, legumes, cereais integrais e 
produtos hortícolas. 
O cuidado pós-solar não deve ser esque-
cido, podendo optar por loções corporais 
específicas para um bronzeado duradouro, 
à base de óleo de argão e dihidroxiacetona 
(ou DHA, uma substância ativa de origem 
vegetal que ajuda a manter o bronzeado). 
Para melhores resultados poderá ainda usar 
em conjunto mousses autobronzeadoras, 
contendo também óleo de argão e DHA, 
adequadas ao seu tom de pele. Existem já 
opções de fácil aplicação, que permitem uma 
cobertura uniforme, sem corantes artificiais, 
parabenos nem derivados de petróleo.

O consumo de cenoura, 
alimento rico em 
betacaroteno, pode 
ajudar a prolongar  
o efeito pele bronzeada 

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
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Gosto muito de viajar e no verão marco 
sempre uma viagem para fora do país. 
No entanto, tenho medo de andar 
de avião e todos os anos, quando 
chega a altura das férias, sofro muito 
(suo, sinto falta de ar, etc.) no momento 
de o apanhar. Há alguma solução 
natural para me ajudar?
Paulo, Porto 

Caro Leitor,
O que exprime revela ansiedade, uma ca-
racterística biológica do ser humano, nor-
malmente despoletada antes de momen-
tos de medo, perigo ou tensão e, em geral, 
acompanhada por sensações corporais 
desagradáveis. Algumas substâncias 
presentes em suplementos alimentares 
podem ser úteis em caso de ansiedade e 
ataques de pânico associados ao medo 
de voar, permitindo a redução da sua 
ocorrência e uma melhoria do bem-estar. 
A L-teanina, o extrato de Griff onia simpli-
cifolia que contém 5-HTP, o magnésio, a 
rodiola, a valeriana e os fl orais de Bach são 
exemplos de opções a considerar. 
Em todo o caso, é sempre necessário ten-
tar aprender a resolver atempadamente 
os episódios de maior ansiedade/pânico e 
podem ser úteis sessões de acompanha-
mento psicológico baseadas em técnicas 
de dessensibilização e relaxamento.

Tenho 35 anos e começo a notar o aparecimento de rugas, nomeadamente na zona 
dos olhos, e a sentir que, no geral, a pele do rosto está a ficar menos firme. 
Existem formas de retardar este processo? Ouvi dizer que o ácido hialurónico pode 
contribuir para o rejuvenescimento da pele e gostaria de saber a sua opinião.  
Gisela, Beja 

Cara Leitora,
A pele é composta por três camadas: 
a epiderme (camada exterior), a der-
me (camada intermédia) e a hipoderme 
(camada de gordura). Com o decorrer do 
tempo, a pele sofre alterações e, à medi-
da que as pessoas envelhecem, perdem a 
gordura do estrato subcutâneo, a derme 
e a epiderme tornam-se mais finas, as fi-
bras elásticas da derme fragmentam-se 
e a pele tende a enrugar-se. Efetivamen-
te, a pele mais fina do corpo encontra-se 
em redor dos olhos, sobretudo nas pálpe-
bras inferiores. Esta área é muito sensível 
e a primeira a refletir as marcas do stres-
se, cansaço e envelhecimento, portanto 
mais sujeita ao aparecimento de olheiras, 
papos, rídulas e rugas. Os melhores con-
selhos sobre o retardamento do proces-
so de envelhecimento da pele incluem a 
necessidade de evitar a exposição solar 
excessiva, utilizar sempre creme com 
proteção solar no rosto, inclusive no in-
verno, manter a pele bem hidratada e nu-
trida, praticar uma alimentação variada e 
equilibrada, evitar o stresse, descansar o 
suficiente, evitar locais poluídos e ces-
sar o hábito tabágico, bem como utilizar 

produtos cosméticos adaptados ao tipo 
de pele (por exemplo, à base de óleo de 
argão, geleia real e vitamina E).
O ácido hialurónico é um polissacárido, 
pertencendo à família dos glicosamino-
glicanos que são compostos conhecidos 
como mucopolissacáridos que atuam no 
tecido conetivo. É extremamente impor-
tante para a pele porque está envolvido 
no suporte das suas células, além de ser 
necessário à reparação dos tecidos. Está 
presente quer na derme (camada interior 
da pele), quer na epiderme (camada exte-
rior da pele). Atua como que “prendendo” 
as células no respetivo local, ajudando a 
manter a sua textura e elasticidade. Este 
componente tem também a capacida-
de de reter água, o que é fundamental, a 
par da necessária ingestão diária de água 
para hidratar a pele. 
Compostos como MSM (metilsulfonilmeta-
no), aminoácidos ricos em enxofre, vitami-
na C e zinco também podem ser-lhe úteis 
porque estimulam a síntese de colagénio, 
que é a proteína mais abundante do orga-
nismo, sendo o maior componente estru-
tural do tecido conetivo. 

Beber muita 
água e 
hidratar a 
pele do rosto 
diariamente 
ajuda a 
conservar a 
elasticidade 
da pele
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Preparámos para si alguns conselhos para se manter 
hidratada e reparar a pele de um modo rápido. 

Não se esqueça de 
respeitar as horas 

de exposição solar: 
antes das 12h e 
depois das 16h.

ÁGUA DE COCO 
BIOLÓGICA 
DR. ANTÓNIO 
MARTINS
330 ml

100% água de 
coco verde. Sem 
conservantes nem 
corantes.

GELADO DE AÇAÍ 
CORAÇAÍ
500 ml/100 ml

Gelados biológicos com 
polpa de açaí, açaí com 
morango e açaí com 
banana. Vegan e sem 
glúten. Para saborear 
como gelados ou fazer 
batidos. 

€1,99 A partir de 
€2,19

Hidratar 
e reparar

Durante o tempo quente existem duas 
palavras de ordem: hidratar e reparar. 
Com as temperaturas mais elevadas e 
o corpo mais exposto ao sol durante 
as atividades de verão, há uma maior 
perda de líquidos e a pele fica mais 
desidratada. 

H2O
Incontornável durante todo o ano e 
essencial no verão, a água assume 
um papel fundamental. É o principal 
co m p o n e n te  d o  co r p o  h u m a n o , 
correspondendo a cerca de 75%. Tem 
funções importantes como a regulação 
da temperatura corporal, a eliminação 
de resíduos e transporte de nutrientes, 
entre muitas outras. Com o calor e 
durante a prática de exercício físico 
as perdas de água são maiores, daí a 
necessidade de a ingerir em maiores 
quantidades.

Infusões refrescantes
Para quem gosta de variar e não 
beber apenas água, as infusões são 
uma boa opção. Além de hidratantes 
não fornecem praticamente calorias, 
ao contrário dos refrigerantes ricos 
em açúcar. 

Escolha infusões de frutos e plantas 
com sabor refrescante como limão, 
frutos vermelhos, erva-príncipe ou 
menta. Prepare-as com antecedência 
e coloque-as depois no frigorífi co para 
que fi quem geladas. 

Água de coco
É considerada a primeira bebida 
isotónica natural que sacia a sede. 
Contém naturalmente vitaminas e 
minerais e é adequada para todas as 
idades, em particular após o exercício 
físico. Natural ou com sabores, a escolha 
é variada, o importante será escolher 
uma bebida sem açúcar adicionado.

A água nos alimentos 
Para levar para a praia ou outras 
atividades, opte por snacks leves, à 
base de alimentos com elevado teor de 
água, que, além de saborosos, ajudam a 
manter o corpo hidratado. A melancia, 
por exemplo, é um fruto típico do verão, 
constituído maioritariamente por água. 
Experimente tiras de cenoura crua 
ou pepino e inclua o agrião e o tomate 
nas saladas. A polpa de açaí congelada 
também é uma ótima fonte de água, 
além de fornecer outros nutrientes.

A partir de
€2,19

Palavras 
de ordem: 
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PROTETOR 
SOLAR FAMÍLIA 
FPS 45 JASON
113 g

Proteção elevada 
UVB+UVA. 
Resistente à água. 
Sem parebenos. Não 
testado em animais.

EXFOLIANTES 
PRÉ-BRONZEADO 
ARGÃO DR. ORGANIC
200 ml

Cuidado exfoliante preparatório 
essencial para a pele com 
micropartículas de lava vucânica.

LOÇÃO CORPORAL 
DUCHE MANTEIGA 
KARITÉ BIO
SANTÉ
200 ml

Pele suave num instante! 
A fórmula nutritiva desta loção 
pode ser aplicada imediatamente 
na pele molhada no duche. 
É absorvida rapidamente, deixan-
do a pele perfumada e suave. 

ÓLEO DE ARGÃO BIO
DR. ORGANIC
50 ml

100% óleo puro de 
argão bio. O segredo das 
mulheres marroquinas 
para protegerem a pele 
e o cabelo das condições 
adversas do deserto!

DERMASOL BIONAL
30 cápsulas

Com cobre que contribui 
para a normal pigmentação 
da pele, o zinco e o selénio 
que contribuem para a 
proteção das células contra 
oxidações indesejáveis e 
o óleo de onagra que ajuda 
a manter a aparência e a 
elasticidade da pele.

€7,99 €12,99 €12,59€13,99€10,90

Proteção solar,
sempre!

Não é demais relembrar a importância 
dos protetores solares. Recomenda-se 
um FPS 15, no mínimo, que proteja contra 
raios UVA e UVB, seja à prova de água e 
adequado ao tipo de pele. A aplicação 
deve ser repetida ao longo do dia e 
reforçada nos dias de mais calor. Deve 
usar um protetor solar facial mesmo 
quando não vai à praia. Não se esqueça 
de respeitar as horas de exposição solar: 
antes das 12h e depois das 16h.

Pele limpa, fresca 
e hidratada

Deve tomar um banho ou duche de água 
doce quando sair da praia para retirar o 
sal e a areia, que tendem a secar a pele. 
Após a limpeza da pele é essencial a sua 
hidratação. Um gel de aloé vera é uma 
das melhores opções: além de hidratar, 
refresca e repara a pele após a exposição 
solar. Existem produtos cada vez mais 
práticos de aplicar, como loções corporais 
para usar no duche ou até loções corporais 
em spray. Conheça as nossas novidades.

Preparar 
a pele para o sol

Se para si verão é sinónimo de praia, 
então comece o quanto antes a preparar 
a pele para a exposição solar. Opte por 
nutrientes que ajudam a manter a pele 
hidratada e um bronzeado bonito e 
duradouro: biotina, vitamina C, cobre, 
zinco, selénio, betacarotenos ou óleo 
de onagra. Experimente beber um sumo 
de laranja e cenoura antes de sair para 
a praia.

Não se esqueça 
do cabelo

O sol, o sal do mar e o cloro da piscina 
agridem o cabelo, deixando-o seco 
e sem vitalidade. Nesta altura preste 
especial cuidado ao cabelo aplicando 
diariamente um bom hidratante nas 
pontas, como o óleo de argão. 

hidratada e um bronzeado bonito e 
duradouro: biotina, vitamina C, cobre, 
zinco, selénio, betacarotenos ou óleo 
de onagra. Experimente beber um sumo 
de laranja e cenoura antes de sair para 

O sol, o sal do mar e o cloro da piscina 
agridem o cabelo, deixando-o seco 
e sem vitalidade. Nesta altura preste 
especial cuidado ao cabelo aplicando especial cuidado ao cabelo aplicando 
diariamente um bom hidratante nas 

YOGI TEA BIO 
CLASSIC
17 saquetas

€3,89

Classic yogi cooler 
• Prepare uma chávena de YOGI TEA® 
CLASSIC (adicione 250 ml de água acabada de ferver a uma saqueta e deixe em infusão durante 7 minutos).• Deixe arrefecer e coloque no frigorífi co. 
• Adicione o sumo de maçã à infusão fria de YOGI TEA® CLASSIC. • Sirva bem gelado decorando com fatias de maçã ou gengibre e alguns cubos de gelo. 

Ingredientes:
 250 ml de YOGI TEA® CLASSIC 60 ml de sumo de maçã

Tome nota 
da nossa 
sugestão.

PRODUTO 

ELEITO 

CELEIRO
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judeus, ainda hoje é seguida, como nos con-
tou Yassine Fero, um jovem biólogo marinho 
de Chefchaouen que se instalou em Es-
saouira e se encantou pelo artesanato local. 
Na sua loja, Alibaba (Av. Sidi Mohamed Ben 
Abdellah), mostra o seu trabalho em prata e 
o de outros artesãos tradicionais. Mais mo-
derno, mas também muito apelativo, é o ar-
tesanato da loja Côté Orientale (Rue Sqala), 
que também merece uma visita.

Pintura naïf
Não menos famosa que o artesanato, a pin-
tura de Essaouira carateriza-se por um es-
tilo naïf e é repleta de cor. Os habitantes lo-
cais caraterizam-na como um cruzamento 
entre a arte bruta, a arte popular de origem 
árabe, berbere e da África negra. As pinturas 
cobrem telas mas também peles, madeira, 
cobre e mobiliário, como se pode ver na 

A CIDADE LIVRE

Banhada pelo oceano Atlântico e tempe-
rada pelos ventos alísios, Essaouira, antiga 
Mogador na altura em que os Portugueses 
por aqui andaram, é uma cidade de espíri-
to livre. Nos idos anos 60 e 70 era paragem 
obrigatória para estrelas do mundo da músi-
ca como Jimmy Hendrix, Cat Stevens e Sting, 
ou não fosse esta uma cidade musical cuja 
banda sonora é composta, sobretudo, pela 
música gnoua, mas também pelos ventos já 
citados e pelo som das muitas gaivotas que 
vivem nas vizinhas ilhas Purpurina. 
Entre na Medina pela Porta da Marinha, que 
liga a cidade ao porto, e repare no simbolis-
mo: uma lua crescente, uma concha de San-
tiago Compostela e a estrela de David. Os 
três mostram a confl uência de culturas que 
sempre se viveu por estas bandas. Depois, 
perca-se nas ruas e ruelas desta cidade de 
casas caiadas de azul e branco e encontre 
os seus tesouros. Começando no Castelo 
Real, passando pela Skala (muralha) e pelo 
Bastião do Norte, os vestígios portugueses 
estão sempre presentes apesar das modifi -
cações feitas ao longo dos séculos.

Artesanato único
Nos souks de Essaouira dê particular aten-
ção ao artesanato local feito de madeira de 
tuia e prata. A tuia, com um cheiro intenso, 
é um exclusivo desta região e é usada para 
criar caixas, cofres, estatuetas e tabuleiros. 
A prata é trabalhada nesta cidade desde o 
século XVIII e a técnica, que foi trazida pelos 

De alma hippie e cheia 
de musicalidade, a cidade 
dos ventos alísios é 
muito mais do que uma 
praia para os amantes de 
windsurf e kitesurf. Tem 
uma Medina Património 
da Humanidade pela 
Unesco, gentes simpáticas 
e artesanato único...

Galerie Damgaard (galeriedamgaard.com). 
Este tipo de pintura teve origem na década 
de 1960 e 1970, altura em que a cidade con-
quistou artistas vindos de vários pontos de 
Marrocos e de outras paragens. Diziam que 
em Essaouira se podiam expressar livre-
mente, o que ainda hoje acontece, garante-
-nos Aziz, da loja Chez Aziz, enquanto pinta 
animais feitos em cobre.

Música gnoua
Essaouira é a “capital” da música gnoua. De 
origem subsariana, este estilo foi trazido 
para Marrocos pelos escravos negros, e de 
ritual pagão rapidamente se transformou 
em folclore marroquino. Conta-se que era 
um modo de entrarem em transe e ain-
da hoje estes sons têm algo de hipnótico, 
como verifi camos no Chez Salma. Foi neste 
pequeno bar que, de forma inesperada, en-

 e cheia 
de musicalidade, a cidade 

COM O APOIO DA REVISTA SABER VIVER

Caravana de camelos

Essaouira
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Onde ficar

Como ir

Atlas Essaouira & Spa
Localizado em frente à praia, 
este hotel fica a 10 minutos a pé 
da Medina. Tem piscina, spa (com 
um hamam tradicional), um bar 
e um restaurante de cozinha 
mediterrânica e marroquina. 
Preço: a partir de 80€ por noite.
hotelatlasessaouira.com

A Royal Air Maroc viaja todos os dias 
para Casablanca (287,84�) 
e Marraquexe (241�), enquanto 
a TAP voa quatro vezes por semana 
para Marraquexe (267,84�) e seis 
vezes para Casablanca (288,84�). 
Essaouira fica a 351 quilómetros 
de Casablanca e a 176 quilómetros 
de Marraquexe.

Peixe fresquíssimo 

Numa cidade piscatória o peixe é rei 
das ementas dos vários restaurantes, 
mas tudo começa no porto com 
a chegada dos barcos azuis, 
um espetáculo imperdível. Junto ao 
porto há várias tasquinhas ao ar livre, 
onde pode escolher o peixe 
e pedir para o grelhar. Aconselhamos 
também o restaurante Taros, que tem 
um terraço com vista para o porto, 
a praia e a praça principal, Moulain 
El Hassan. Prove a sopa de lagosta e a 
solha grelhada com arroz e legumes 
com especiarias e termine com um 
chá de menta. Para experimentar 
a doçaria típica vá à Chez Driss, 
uma das mais antigas pastelarias 
da cidade. Reza a história que Orson 
Wells era um cliente assíduo aquando 
das filmagens do filme Othello 
e escolhia invariavelmente o mil-
-folhas. Nos souks, prove os frutos 
secos, as azeitonas temperadas, 
o sumo de laranja e as limonadas.

contrámos um dos nomes grandes da mú-
sica gnoua, Maalem Azouz Soudani, que nos 
brindou com o seu repertório. Em junho, a ci-
dade é palco de um dos mais famosos festi-
vais de música do país, o Festival Gnoua e de 
Músicas do Mundo (festival-gnaoua.net).

Praia de aventura 
O areal de Essaouira estende-se por 2 qui-
lómetros e os ventos alísios tornam esta 
praia excecional para a prática de windsurf e 
kitesurf. No Kite Centre Essaouira (kitemo-
rocco.com) há aulas para iniciados e alunos 
com experiência (lições de 2 horas a partir 
de 64€) e aluguer de material para quem já 
não necessita de aulas. É possível ainda an-
dar de dromedário ou de cavalo pelas dunas 
(zouina-cheval.com – a partir de 15€). Fora 
da cidade, uma das praias a visitar é a Sidi 
Kaouki.

Essaouira Artesanato

Porto Música Gnoua
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A Jacarandá Editora em parceria com o Celeiro tem 5 livros para oferecer: 
“Sem adição de açúcar”, da autora de referência internacional, Sue Quinn. 
Para se habilitar a ganhar um destes livros, só tem de nos fazer chegar uma receita 
da sua autoria e que seja “sem adição de açúcar”, juntamente com fotografia 
da mesma e os seus dados pessoais (nome, e-mail e indicação da loja onde quer 
receber o prémio), para vidaceleiro@celeiro.pt. Os resultados serão divulgados 
até 15 de setembro na nossa página de facebook.

Passatempo “Sem adição de açúcar”

Passatempo verão 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. 
Consultas de check-up, testes de intolerências alimentares e cursos de cozinha Celeiro estão sujeitos a marcação prévia mediante preço afixado.

Agenda Celeiro  Faça a marcação na sua loja Celeiro

Testes de intolerância alimentar
1 � Torres Vedras; 2 � Gaia/Amoreiras; 
3 � Campus S. João; 4 � Arrábida; 6 � Parque 
Nascente/António Augusto de Aguiar; 7 � Braga 
Parque; 8 � Braga Nova Arcada/República; 
9 � Colombo; 10 � Cascais; 11 � Dolce Vita Porto; 
13 � Guimarães/Av. de Roma;  14 � Boavista; 
15 � Montijo; 16 � Almada; 20 � António Augusto 
de Aguiar; 22 � Oeiras Parque; 23 � Colombo; 
31 � Cascais

Workshop Mamãs&Bebés
12 � Parque Nascente ; 29 � Av. de Roma

Sessão Express Make-up
4 � Av. da República; 10 � Colombo
30 � Braga Nova Arcada

Cursos de cozinha Celeiro
2 � Introdução à alimentação vegetariana � Nível 1; 
9 � Receitas �raw� (tudo a cru)
16 �Alimentação vegetariana sem glúten
23 � �Sem adição de açúcar� � as receitas 
de Sue Quinn

Agosto Setembro

Testes de intolerância alimentar
1 � Campus S. João; 3 � Parque Nascente/
António Augusto de Aguiar; 4 � Braga Parque; 
5 � Gaia/Torres Vedras; 6 � Colombo; 7 � Cascais; 
8 � Guimarães; 9 � Arrábida; 10 � Dolce Vita 
Porto/Montijo; 11 � Braga Nova Arcada; 
12 � República;13 � Amoreiras; 17� Boavista/
Av. de Roma; 19 � Oeiras Parque; 20 � Colombo; 
21 � Cascais; 24 � António Augusto de Aguiar; 
26 � República; 27 � Almada;  31 � Alvalade

Testes de intolerância alimentar
2 � Torres Vedras; 3 � Gaia/Colombo; 4 � Cascais; 
5 � Campus S. João; 7 � Dolce Vita Porto/
António Augusto de Aguiar; 8 � Braga Parque; 
9 � República/Guimarães; 
10 � Amoreiras; 12 � Parque Nascente; 
13 � Arrábida; 15 � Boavista; 16 � Av. de Roma; 
17 � Colombo; 18 � Cascais; 
21 � António Augusto de Aguiar; 
23 � Oeiras Parque; 24 � Almada; 28 � República; 
30 � Montijo

Workshop Mamãs&Bebés
22 � Av. República; 27 � Boavista

Sessão Express Make-up
16 � Av. de Roma; 25 � Alfragide
30 � C.S. João

Cursos de cozinha Celeiro
10 � Receitas vegetarianas � Nível II ; 
17 � Pão e bolos sem glúten; 
24 � Alimentação vegetariana para crianças

Julho

Ganhe um dos 5 livros que temos para si! 

O Celeiro tem agora aulas de Yoga na sua loja-sede, na R. 1.º de Dezembro 
em Lisboa. As aulas podem ser em grupo ou individuais e são dadas pela 
Professora Carla Shakti, especialista nesta área. Para inscrições e mais 
informações poderá contactar diretamente a loja: 210 306 030

AULAS GRUPO YOGA
Todas as quartas-feiras, às 18h45 (45�/mês)

AULAS INDIVIDUAIS DE YOGA
Por marcação (35�/aula)

Experimente gratuitamente 
os Workshops de Yoga!
Para ajudar a divulgar esta modalidade, 
o Celeiro vai promover 2 workshops 
de Yoga gratuitos! As vagas são limitadas 
e é necessário marcação prévia através 
do contacto 210 306 030. Inscreva-se já!

DATAS WORKSHOP DE YOGA
Julho � 30 de julho
Setembro � 26 de setembro

Novidade – Aulas de Yoga 
Habilite-se a ganhar um dos 3 kits de verão Celeiro que temos 
para si! Basta que nos envie uma frase com as palavras “verão” 
e “celeiro” para o e-mail vidaceleiro@celeiro.pt (juntamente 
com nome, e-mail e indicação da loja onde que receber o prémio). 
Os resultados serão divulgados até 15 de setembro na nossa 
página de facebook. Boa sorte!
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celeiro na cozinha

Com a chegada 
do sol e do calor 
as receitas leves 
ganham destaque. 
Ajudam a manter 
a boa forma física 
e o seu estatuto 
saudável confere-
-lhes uma vontade 

enorme de 
experimentá-las.
O Celeiro foi para a 
cozinha e partilha 
com o leitor os 
resultados de receitas 
com germinados que 
vai querer testar 
neste verão. 

Receitas 
com

  2 colheres de sopa de sementes 
germinadas (girassol, quinoa, amaranto, 
trigo sarraceno)

 2 bananas

 200 g de polpa de açaí congelada

  200 ml de bebida de amêndoa 
não adoçada

 4 colheres de sopa de muesli

 Mel (opcional)

  Amêndoas laminadas para polvilhar 
(opcional)

ingredientes

2 pessoas10 min.

Taça de açaí com 
germinados e muesli 

Coloque as bananas, o 
açaí, os germinados e 
a bebida de amêndoa 
num triturador. 
Misture até formar 
um puré uniforme. 

Divida por duas taças 
e junte cada uma com 
duas colheres de sopa 
de muesli. Por fim, 
junte o mel e 
amêndoas a gosto.

PREPARAÇÃO

Receitas 
comcom

germinados 
Com a chegada enorme de 

germinadosgerminadosgerminadosgerminados
de sabor a verão

Receitas 
germinadosgerminadosgerminadosgerminados
de sabor a verãode sabor a verão

germinados
de sabor a verão

germinadosgerminados
de sabor a verão

germinados
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Sopa de ervilhas com croutons 
de espelta e alecrim

4 pessoas45 min.

   1 colher de sopa de azeite 
+ azeite para temperar

 2 fatias de pão de espelta com 3 ou 4 dias

 2 dentes de alho

 1 colher de chá de alecrim

 400 g de ervilhas frescas ou congeladas

 2 alhos-franceses

 1 cebola

 1 mão-cheia de ervilhas germinadas (rebentos)

 Sal

 Pimenta

ingredientes PREPARAÇÃO

Num tacho, coloque 
as ervilhas, a 
cebola e os 
alhos-franceses 
cortados em 
rodelas. Cubra com 
água, tempere com 
sal e pimenta e 
tape. Cozinhe em 
lume médio 
durante 30 
minutos.

Entretanto, aqueça 
um fio de azeite 
numa frigideira. 

Junte os dentes 
de alho picados 
e o pão cortado aos 
cubinhos. Tempere 
com alecrim e 
salteie até alourar. 
Retire do lume 
e reserve.

Reduza a sopa 
a puré e sirva 
polvilhada com 
os croutons, 
as ervilhas 
germinadas e um 
fio de azeite.



VERÃO 2016

42

lifestyle celeiro

celeiro na cozinha

   1 pepino descascado e ralado

 200 g de noodles de arroz

  4 chávenas de feijão mungo germinado 
(rebentos)

 1 cenoura grande ralada

 2 colheres de chá de açúcar amarelo

 Amendoins picados para polvilhar

 4 limas

 6 colheres de sopa de azeite

 1 colher de sopa de mel

 2 colheres de sopa de vinagre 

 2 colheres de chá de caril em pó

 1 colher de chá de pimentão-doce

 1 mão-cheia de coentros frescos

 Sal

 Pimenta

ingredientes

Noodles de arroz com feijão mungo
2 pessoas30 min.

PREPARAÇÃO
Coza os noodles em água 
fervente e sal durante 2 
a 3 minutos ou de acordo 
com as instruções da 
embalagem.

Numa taça, misture o 
pepino e a cenoura ralados, 
o vinagre e o açúcar. 
Envolva e reserve.

Num frasco, misture 
o sumo das limas, o azeite, 
o caril, o pimentão-doce, 
o mel, sal e pimenta.

Quando os noodles 
estiverem prontos, escorra 
a água, envolva-os nos 
germinados e misture com 
o preparado de cenoura 
e pepino. Regue com 
o molho, polvilhe com 
coentros e amendoins 
e picados e sirva.

   1 beterraba grande

 200 g de abóbora-manteiga

 100 g de rúcula

 100 g de queijo camembert

  2 colheres de sopa de nozes 
picadas

 50 g de massa penne integral

  1 mão-cheia de agrião 
(germinado)

 1 colher de sopa de mel 

  2 colheres de sopa de vinagre 
balsâmico

 Sumo de meio limão

 1 colher de chá de alecrim

 Sal

 Pimenta

 2 colheres de sopa de azeite

ingredientes

Salada de beterraba 
com agrião e camembert 

2 pessoas90 min.

PREPARAÇÃO
Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Descasque e corte a beterraba em 
rodelas e a abóbora em cubos e 
coloque-as no centro de uma folha 
de papel de alumíno. Tempere com 
sal, pimenta, alecrim e vinagre 
balsâmico, feche o papel de 
alumínio como se fosse um 
embrulho e leve 
a assar durante 1hora 
e 30 minutos.

Entretanto, coza a massa em água 
fervente e sal durante 10 
a 15 minutos. Escorra a água 
e deixe arrefecer.

Numa saladeira, coloque a massa, 
a rúcula, o queijo camembert 
cortado em cubinhos, o agrião 
germinado, a abóbora 
e a beterraba. Num frasco misture 
o mel, o sumo de limão, 
o azeite, sal e pimenta e verta por 
cima da salada. Sirva polvilhando 
com as nozes picadas.
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As lojas Celeiro estão a aumentar e, 
com estas, aumenta também a res-
ponsabilidade para com os nossos 
clientes e para com o meio ambiente. 
Há mais de 40 anos que o Celeiro 
abre lojas pelo país. Neste momen-
to são 35 e o objetivo é continuar o 
processo de expansão. No entanto, 
o grupo quer que o seu crescimento 
seja feito de uma forma sustentável 
e tem vindo a implementar medidas 
que permitem uma maior poupan-
ça ambiental, tanto nas lojas novas 
como nas lojas remodeladas. 

Áreas de frio renovadas
Uma das principais e mais signifi ca-
tivas mudanças foi a alteração dos 
murais frigoríficos. “Até há pouco 
tempo todas as lojas tinham o sis-
tema de frio com murais abertos”, 
explica o arquiteto Bruno Marques, 
um dos arquitetos responsáveis 
pelas alterações nas lojas Celeiro. 
“Essa estrutura, além de causar um 
desconforto térmico no interior da 
loja, produzia ainda um desperdício 
energético desnecessário.” É por 
esse motivo que, neste momen-
to, muitas lojas têm já o sistema de 
murais de frio fechado instalado. 
Além de um consumo energético 
substancialmente mais baixo, esta 
medida visa uma diminuição signifi -
cativa dos gases fl uorados presen-
tes nestes equipamentos, uma vez 
que o sistema permite uma atmos-
fera controlada. Mas as vantagens 
desta medida não se fi cam apenas 

por aqui. Em consequência desta im-
plementação, a atmosfera das lojas 
torna-se mais agradável e ligar o ar 
condicionado é cada vez menos usual. 
Estas áreas, que anteriormente eram 
zonas frias e desconfortáveis, agora 
apresentam uma temperatura amena, 
entre os 21 ºC e os 22 ºC.
A medida já está em vigor nas lojas 
Celeiro das Amoreiras, Colombo, Boa-
vista, Arrábida, Forum Coimbra, Forum 
Algarve, Oeiras e Nova Arcada e “per-
mitiu uma poupança de cerca de 40% 
em gastos energéticos”, assegura o 
arquiteto Bruno Marques. E acrescen-
ta: “Em 2016 esta medida será esten-
dida aos restantes pontos de venda.”

Materiais ecológicos
Sabia que 5 watts de luz LED equi-
valem a 50 watts de consumo num 
equipamento “normal”? Foi por este 
motivo que um dos grandes investi-
mentos no último ano foi a alteração 
total, em todos os pontos de venda 
Celeiro, das luzes existentes para as 
luzes LED. Esta alteração permite 
uma maior durabilidade ao nível da 
iluminação, conseguindo em média 
cerca de 50 mil horas de duração e 
70% de iluminação garantida.
O cuidado com os materiais durante 
este período também está presen-
te nas tintas e pavimentos, que têm 
certifi cação em termos de qualidade 
do ar – classe A. Isto signifi ca um am-
biente com uma melhor qualidade do 
ar no interior da loja.

Lojas
mais

CERTIFICAÇÃO A 
significa um 

ambiente mais 
respirável e uma 
melhor qualidade 

do ar dentro 
das lojas

Luzes LED

Sistema de murais 
de frio fechado

Portas automáticas

ecológicas
Fique a par de todas as medidas pró-ambiente 

e pró-poupança que temos vindo a implementar 
ao longo do último ano.
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6 MEDIDAS QUE FAZEM 
A DIFERENÇA

Bruno Marques

UM DOS 
ARQUITETOS 
RESPONSÁVEIS 
PELAS 
ALTERAÇÕES 
FEITAS NAS 
LOJAS CELEIRO.

  A loja do Centro Comercial de Alvalade, por ter sido uma 
    construção recente, permitiu a correta implementação 

   de um isolamento térmico no interior da loja.

   Todas as lojas com espaço de refeição têm sistema 
de retenção de gordura para evitar que os resíduos 

vão diretamente para a rede pública.

  Todas as lojas fazem a separação dos lixos
       e resíduos orgânicos.

  As lojas novas ou remodeladas têm torneiras com 
      sistema de temporização, o que permite um controlo 
       no gasto de um recurso tão precioso como a água. 

  A instalação de portas-automáticas já foi
       implementada na loja da R. 1.º de Dezembro 

       e na loja da Av. de Roma, permitindo uma poupança 
       térmica significativa e um maior conforto térmico 

       no interior da loja.

  As lojas de maior dimensão e consumo energético utilizam  
     sistemas de baterias de condensadores de forma a reduzir 

    o consumo da energia reativa.
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em foco
Conheça os novos produtos disponíveis nas nossas 
lojas, que levam até si as melhores soluções 
inspiradas na Natureza.

“IOGURTES” DE COCO
 HARVEST MOON

Chegaram os “iogurtes” BIO Harvest 
Moon, à base de coco BIO. Obtidos a 
partir de leite de coco fresco, estes 
“iogurtes” são isentos de glúten, 
lactose e soja. Além disso não contêm 
açúcares adicionados e são adequados 
a vegetarianos e vegans. Uma alterna-
tiva bem fresca para o seu verão!
SABORES COCO BAUNILHA
/COCO LIMÃO/MANGA 
MARACUJÁ/NATURAL
125 g

PVP: €1,99

ÓLEO MULTIUSO CAMÉLIA E ARGÃO CATTIER 

Óleo multiuso que hidrata, nutre e embeleza a pele e o cabelo. 
É absorvido rapidamente, formando uma película protetora no 
local da aplicação, e não deixa as superfícies oleosas. Por conter 
uma combinação de vários óleos biológicos (camélia, argão, jojo-
ba, etc.), previne a secura, suavizando a pele. Também fortalece 
e repara as fibras capilares, deixando o cabelo brilhante e macio!
PVP:  €16,29

OPERAÇÃO BIKINI 
COM KILOLITE 

Está preparada para voltar a vestir o 
biquíni? Kilolite é o novo suplemento 
alimentar com Sinetrol, um extrato 
natural patenteado e com L-carnitina 
e guaraná. A sua fórmula concentrada 
vai deixá-la pronta para o verão! 
Testado e comprovado através de 
estudo clínico.
KILOLITE BIONAL
40 comprimidos

PVP: €19,99

NOVOS PRODUTOS VITAQUELL

A Vitaquell acrescenta à sua vasta gama mais opções de óleos e cremes para 
barrar: óleo de cânhamo e de coco neutro (isento de sabor e cheiro) e creme de 
cajus e de coco para barrar no pão. Estas são alternativas saudáveis para utilizar 
como base nos seus cozinhados ou para utilizar como snack (por exemplo, 
utilizando o creme de caju para barrar no pão e levar para a praia). 
Experimente e sinta a diferença!

CREME BARRAR 
CAJUS BIO 
250 g

PVP:  €7,79

CREME BARRAR 
COCO BIO 
250 g 

PVP:  €6,75

ÓLEO COCO 
KOKOSOL 
NEUTRO BIO 
200 ml 

PVP:  €3,39

ÓLEO 
CÂNHAMO BIO
250ml 

PVP:  €13,10

UM VERÃO CHEIO DE SABOR COM OS NOVOS 
XAROPES BIOLÓGICOS HÖLLINGER

Chegaram os xaropes biológicos que irão tornar 
tudo mais fácil! Podem ser adicionados em gelados, 
em bebidas cocktails, como topping de sobremesas, 
ou ser diluído em água para obter uma bebida.
SABORES A FRAMBOESA-LIMÃO, FRAMBOESA, 
SABUGUEIRO E GROSELHA-LIMÃO

PVP: €6,49

PANQUECAS DE AVEIA 
BIOLÓGICAS DA NATURSOY

Já se sabe que a aveia está na moda, o que provavelmente não 
sabe é que é uma boa opção para quem pratica desporto!  
Cada panqueca contém 2 colheres de farelo de aveia com alto teor 
em proteínas e em fibra e baixo teor de açúcares e em gordura. Uma boa opção 
para o pequeno-almoço ou lanche, juntando fruta e iogurte, por exemplo.
PVP: €4,99

BIOLÓGICAS DA NATURSOYBIOLÓGICAS DA NATURSOYBIOLÓGICAS DA NATURSOY
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A INGESTÃO DE FIBRA E GORDURA 
SATURADA ASSOCIADOS COM 
QUALIDADE DO SONO 

Um estudo recente publicado no 
Journal of Clinical Sleep Medicine teve 
como objetivo averiguar se, e como, 
os padrões alimentares podem afetar 
o sono. Foram estudados 26 adultos 
com peso normal, que dormiam cerca 
de 7 a 9 horas por noite, tendo sido 
monitorizados durante cinco noites. 
Durante os primeiros quatro dias 
tiveram uma dieta controlada, mas 
no último dia puderam fazer as suas 
próprias escolhas alimentares. Os 
resultados permitiram verificar que, 
relativamente ao sono, no último 
dia as ondas lentas diminuíram e a 
latência prolongou-se. 
Uma maior ingestão de fibra de-
monstrou menos estadio 1 (sono 
menos profundo) e mais ondas lentas 
do sono (caraterísticas do sono pro-
fundo). Uma percentagem maior de 
energia derivada do açúcar e outros 
hidratos de carbono e a fibra foram 
associados a despertares durante o 
sono, isto é, os participantes dormi-
ram pior e demoraram mais tempo a 
adormecer. 
Assim, uma baixa ingestão de fibra 
e ingestões elevadas de gordura sa-
turada e açúcar foram associadas a 
um sono mais leve e menos repara-
dor, com mais despertares durante 
o sono.

A RELAÇÃO ENTRE ALIMENTOS 
RICOS EM FLAVONOIDES 
E A DISFUNÇÃO ERÉTIL
Uma maior ingestão regular de ali-
mentos ricos em flavonoides está 
associada a uma redução da incidên-
cia de disfunção erétil. Esta é a con-
clusão de um novo estudo prospetivo, 
publicado no The American Journal of 
Clinical Nutrition, que teve como obje-
tivo avaliar a relação entre a ingestão 
regular de subclasses de flavonoides 
e a incidência de disfunção erétil. 
A amostra consistiu em 25 096 homens, 
entre os 40 e os 75 anos, acompanha-
dos durante 10 anos. A ingestão de ali-
mentos fontes de flavonoides foi ava-
liada através de um questionário de 
frequência alimentar. Os flavonoides 
estão presentes em muitos alimentos 
como os frutos silvestres e citrinos, 
e ainda em algumas plantas, no chá 
e no vinho. 
Durante o estudo, 35,6% dos par-
ticipantes revelaram, pela primeira 
vez, problemas em ter uma ereção. 
Contudo, os indivíduos que ingeriam 
mais alimentos ricos em antocianinas, 
flavonas e flavanonas apresentaram 
uma menor probabilidade de disfun-
ção erétil. Além disso, uma maior in-
gestão total de frutas, uma importan-
te fonte de antocianinas e flavonoides, 
foi associada a uma redução de 14% 
do risco de disfunção erétil. Os indi-
víduos que eram fisicamente ativos 
também apresentaram um menor 
risco em comparação com aqueles 
que tinham uma vida mais sedentária.

1. Cereais integrais
A aveia, o trigo, a cevada ou o centeio integrais 
fornecem boas quantidades de fibra e são facilmente 
incorporados na alimentação diária em flocos ao 
pequeno-almoço, juntando ao iogurte ou optando 
por pão integral, por exemplo. Além das fibras, 
alguns destes cereais fornecem beta-glucanos 
que contribuem para a manutenção de níveis 
adequados de colesterol no sangue.

2. Chia
Considerada um “superalimento”, é uma das 
maiores fontes de fibras conhecidas. É ainda rica 
em minerais e vitaminas. 
Naturefoods
Sementes de chia 90 g e 170 g. Na elaboração do seu pão, 
juntar aos cereais, ao iogurte, etc. Fibra: 38 g/100 g

3. Linhaça
Além do seu elevado teor de fibra, as sementes de 
linho são ricas em vitaminas, minerais e ácidos 
gordos ómega-3.
Naturefoods
Linhaça moída biológica 250 g. Prática e versátil para 
adicionar a sopas, por exemplo. Fibra: 27 g/100 g

4. Quinoa
Este cereal é maioritariamente apreciado pelo seu 
teor em proteínas, mas é também rico em fibra. 
Além disso, é um cereal sem glúten.
Clearspring
Quinoa instantânea biológica 180 g. Fibra: 6,8 g/100 g

5. Amêndoas
Este fruto seco é rico em fibras e em gorduras 
saudáveis.
Naturefoods
Amêndoa com pele bio 250 g. Um snack saudável 
a qualquer altura do dia.  Fibra: 16,1 g/100 g

6. Grão-de-bico
O grão (bem como outras leguminosas) é um alimento 
versátil e uma excelente fonte de fibra.
Biona
Grão-de-bico biológico 400 g. Cozido em água. 
Fibra: 6,9 g/100 g

7. Framboesa
Este fruto com propriedades antioxidantes é 
uma boa fonte de fibra, de vitamina C, manganês 
e vitamina K.
Naturefoods
Framboesas liofilizadas biológicas 50 g. Um ótimo 
snack ou para sobremesas. Fibra: 29,3 g/100 g

8. Abacate
Este fruto de textura cremosa fornece uma 
quantidade considerável de fibra. É ainda fonte 
de vitaminas C, E, K, e B, bem como folato, 
potássio, magnésio e carotenos.

Este fruto de textura cremosa fornece uma 
quantidade considerável de fibra. É ainda fonte 

Os alimentos ricos em fibra fornecem muitos outros 
nutrientes importantes e o seu consumo é importante 
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produto eleito

Protetores solares 
GAMA JASON

A gama de protetores solares da 
Jason é a escolha natural para uma 
proteção solar que oferece índice 
de proteção entre 20 a 45. Cada 
produto adequa-se a diferentes 
necessidades de proteção solar, 
desde a pele sensível dos adultos até 
crianças ou famílias ativas. Formu-
lados com extratos naturais e óleos 
essenciais que hidratam, nutrem e 
ajudam a proteger a pele dos danos 
provocados pelos radicais livres e 
proporcionam a melhor proteção 
possível contra os raios solares. 

Sabia que...

Recomendamos aplicar o creme 
protetor solar 15 minutos antes da 
exposição solar. Repita a aplicação 
pelo menos de 2 em 2 horas. Após 
o banho ou caso haja um momento 
de transpiração, repita a aplicação. 
Não se esqueça de evitar as horas 
de maior calor (entre as 11h-15h) 
e a exposição prolongada ao sol. 
Nunca exponha bebés ou crianças 
pequenas à luz direta do Sol. 

Além do protetor solar, use roupa 
leve, chapéu e óculos de sol para 
proteger as zonas do corpo mais 
expostas e/ou mais sensíveis.

Protetores solares  Hipoalergénicos.

 Proteção com largo espectro UV 
(UVB+UVA). 

 Sem parabenos, SLS, ftalatos, 
petrolatos (derivados de petróleo) 
nem corantes artifi ciais. 

 Não testados em animais.

 Resistentes à água. 

 Fórmulas não gordurosas e de fácil 
absorção.

 Não promovem comedões (não 
tapam os poros).

Creme facial em spray 
com proteção solar 

média. Enriquecido com 
extrato de grainha de 

uva, aloé vera e camélia, 
que ajudam e protegem a 
pele do envelhecimento 

precoce. Fórmula 
translúcida que pode 

ser aplicada com 
maquilhagem, 

pois não altera o tom 
da base utilizada. 

Creme protetor solar que 
oferece proteção elevada. 
Com extratos naturais de 

aloé vera, camomila e 
calêndula, formulado 

especialmente para a pele 
sensível das crianças.

JASON SUN 
PROTETOR SOLAR 
FPS 45 CRIANÇA

113 g

Creme protetor solar 
com proteção elevada, 
ideal para desportistas. 

Resistente à água e à 
transpiração. Formulado 
com extrato de açaí, um 
antioxidante natural que 
ajuda a proteger a pele 
dos radicais livres e a 
prevenir os sinais de 

envelhecimento 
precoce devidos à 

exposição solar 
prolongada.

JASON SUN 
PROTETOR SOLAR 

FPS 45 SPORT
113 g

Creme com proteção solar 
média, sem fragrância. A mistura 
de extrato de camomila, camélia 
e calêndula ajudam a acalmar a 
pele. Pode ser aplicado na pele 
dos bebés a partir dos 6 meses 
de idade e também em adultos 

com pele sensível.

JASON SUN 
PROTETOR SOLAR 
FPS 30 MINERAL

113 g

Creme protetor solar que 
oferece proteção elevada 

para toda a família. Nutre a 
pele e protege-a dos danos 

dos radicais livres provocados 
pelos raios ultravioleta. 

PROTETOR SOLAR 
FPS 45 FAMÍLIA

113 g

Recomendações

Propriedades gerais:



- 10% - 10%

- 10%

- 10% - 10%

BOLACHA 
CRACKER CHEESE 
BITES SEM 
GLÚTEN
Schär – 125g
Para ter à mão quando a barriga 
dá horas. Fonte de fibra 
e sem trigo.
PVP: €2,69

QUINOA BRANCA 
+ VERMELHA 
BIOLÓGICA
Naturefoods – 500g
Ideais para quem não prescinde 
de uma alimentação à base 
de produtos biológicos.
PVP: €7,49

NÉCTAR DE PERA 
BIOLÓGICA
Höllinger -200ml
Contém apenas açúcares naturalmente 
presentes e tem 60% de pera biológica.
PVP: €0,65

- 10%

SOBREMESA DE SOJA 
BIOLÓGICA BAUNILHA
Provamel – 4x125g
Muito apetitosa e feita com ingredientes 
totalmente naturais. Isenta de produtos 
lácteos e adequada a vegetarianos 
e vegans.
PVP: €3,45

- 10%

- 10%

- 10%

- 10%- 10%

CHÁ VERDE COM MIRTILO 
DESCAFEINADO 
Sir Winston – 20 saquetas
Com a frescura do sabor a mirtilo 
e a adição da vitamina C para ajudar 
o sistema imunitário, esta delícia tem 
ainda a vantagem de ser descafeinado.
PVP: €2,60

PÃO DE FORMA 
CLÁSSICO SEM GLÚTEN
Schär – 300g
Pão de forma elaborado com farinha de 
quinoa e de milho. Pão pronto a comer ideal 
para o pequeno almoço e lanches. 
Sem lactose e com alto teror em fibra.
PVP: €3,15

INFUSÃO BIOLÓGICA BOAS NOITES
Yogi Tea – 17 saquetas
Combina as propriedades do funcho, camomila, valeriana, 
cardamomo, erva-cidreira, erva-príncipe e noz moscada. 
Aprecie esta doce e fragrante mistura como uma forma suave 
de terminar o seu dia.
PVP: €3,89

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

BARRA FRUSLI 
DE BAGAS SILVESTRES
Jordans – 30g
Com frutas suculentas e frutos 
secos estaladiços. Fonte de fibra, 
sem aromatizantes, corantes nem 
conservantes artificiais.
PVP: €0,99

SUMO DE AÇAÍ
The Berry Company – 330ml
Contém polpa de açaí adoçada 
com extrato concentrado 
de frutos. Sem açúcares 
adicionados, aromatizantes, 
conservantes nem corantes 
artificiais.
PVP: €1,35

CHÁ VERDE COM MIRTILO 

ainda a vantagem de ser descafeinado.

CREME PARA BARRAR 
DE AMÊNDOA 
+ ALHO BIOLÓGICO
Vitaquell – 125g
Ideal para barrar e para cozinhar. 
Adequado a vegans, sem glúten 
e sem lactose.
PVP: €3,89

MÁSCARA SLEEP SPA 
BAMBU-FRUTAS
Montagne Jeunesse
Com fibra de bambu, extrato de caule da 
planta do ananás e papaia. Suaviza a pele 
e elimina as células mortas.
PVP: €2,15
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- 10%

ÁGUAS DE COCO BIOLÓGICO
Dr. António Martins – 500ml
Natural / Alperce / Ananás-Acerola / Banana
A água de coco é na verdade uma bebida refrescante que pode ser denominada como a primeira 
bebida isotónica natural que sacia a sede. Sem conservantes e sem corantes.
PVP: €2,65
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- 10%- 10%

- 10%- 10%

- 10%

- 10%

- 10%

- 10% - 10%- 10%

- 10% - 10%

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

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.

Válido de 1 de junho a 31 de julho em 
todas as lojas Celeiro. Desconto de 10%.
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À venda nas
lojas Celeiro.

SUPLEMENTO ALIMENTAR
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