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VIVER DE CORPO E ALMA

Caro(a) leitor(a),

O tão aguardado verão chegou! Sol, calor, férias e 
dias mais longos. Para muitos, é tudo o que o 
corpo pede e a alma precisa. Assim, de forma a 
garantir que aproveita esta estação de corpo e 

alma, preparámos um conjunto de artigos e novidades para si.
Nesta edição, damos especial atenção a uma das 

preocupações que antecede o verão: reduzir a gordura 
abdominal. Fornecemos sugestões e dicas para que possa 
tonificar a barriga de forma saudável e eficaz. Inclusive, 
elaborámos um plano “Detox em dois dias” para que possa 
desintoxicar o seu organismo.

O verão requer, igualmente, cuidados extra. As elevadas 
temperaturas e a exposição solar podem tornar-se um 
problema, se não estivermos conscientes da importância 
da hidratação e proteção constante. Assim, partilhamos 
várias dicas para que toda a família se mantenha hidratada. 
Falando em exposição solar, sabia que os protetores solares 
convencionais têm um forte impacto no nosso ambiente? 
Descubra nesta Vida Celeiro como pode proteger a sua pele 
sem comprometer as praias e recifes do planeta.

Em época de férias, há produtos que se tornam 
companheiros essenciais nas nossas viagens. Seja para 
evitar enjoos ou apenas para levar aquele pequeno snack no 
avião, a mala de viagem requer planeamento e preparação. 
Não se preocupe. Encontre as nossas sugestões no interior 
da revista e assegure uma viagem feliz e despreocupada.

Por fim, resta-nos desejar-lhe umas ótimas férias na 
companhia de quem mais gosta.

Obrigado e boas leituras!

( editorial )( editorial )

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

ESTATUTO EDITORIAL: 
A Vida Celeiro é uma revista de alimentação, saúde e bem-estar. 
A Vida Celeiro visa promover um estilo de vida saudável. 
A Vida Celeiro pauta-se pela divulgação de estratégias alimentares e de estilo  
de vida que seguem as melhores práticas da investigação científica.
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TIAGO LÔBO DO VALE
Diretor da Vida Celeiro
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 PÁG. 4 
MUNDO CELEIRO

Conheça todas as novidades à sua espera nas lojas Celeiro.

  PÁG. 8 
ENTREVISTAS

Os atletas vegan Olena Starodubets e André Machado revelam  
o segredo para ficar em forma e ter um estilo de vida saudável.

O abacate é 
muito calórico, 

mas é uma 
excelente 

fonte de
vitamina E 
e potássio.

NUTRIÇÃO

 PÁG. 10 
PROTEÍNAS VEGAN EM PÓ

Saiba como manter uma dieta vegan, garantindo o consumo  
de proteínas de uma forma equilibrada e saudável.

 PÁG. 12 
ABACATE

Um fruto tão rico em minerais, ácidos gordos  
monoinsaturados e vitaminas, que é solicitado não  
só na alimentação, como na indústria cosmética.

 PÁG. 14 
COMO REDUZIR A GORDURA ABDOMINAL

Sabia que manter um perímetro abdominal adequado está mais 
relacionado com o seu estilo de vida do que com a sua idade?
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BELEZA E SAÚDE
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Na próxima edição escreva-nos 
a contar o que procura nas lojas 
Celeiro e o que achou das novidades 
que preparámos para si. 

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

Estou a preparar-me 
para os exames e as 
vossas dicas sobre como 
alimentar o cérebro e 
estimular a memória 
vieram mesmo na hora 
certa. De qualquer forma, 
tive 11 em 12, no teste que 
a revista trazia!

FRANCISCA SOUSA*, VIA FACEBOOK 

Tenho enxaquecas há 
muitos anos e, apesar 
de ainda não as ter 
conseguido eliminar, 
aprendi uma coisa 
convosco: que os 
alimentos light ou com 
aspartame devem ser 
evitados! Obrigada! 

JOÃO SANCHES*, VIA FACEBOOK

!!

SAÚDE E BEM-ESTAR

 PÁG. 38 
CUIDADOS DE BELEZA PARA DESPORTISTAS
Como fazer exercício regularmente e ao ar livre,  
e tomar cuidado com o envelhecimento precoce.

 PÁG. 40 
RECEITAS FRESCAS PARA ESTE VERÃO

Como tirar o melhor partido dos espinafres, frutos 
vermelhos, quinoa, tofu ou curcuma, neste verão.

IslândiaIslândia
Conheça este país que parece ter sido tirado  

de um livro de aventuras para todas as idades.

 PÁG. 46 
PRODUTO ELEITO

Complexo Garcinia Cambogia, o suplemento 
alimentar que vai ser o seu aliado nesta estação.

 PÁG. 47 
VALES DE OFERTA

Um leque de ofertas imperdíveis.

 PÁG. 50 
AGENDA DE VERÃO

Notícias sobre workshops e terapias holísticas.

LIFESTYLE CELEIRO

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

 PÁG. 34 
ESPECIAL HOMEM

Quando há alterações na libido, é importante 
conhecer as causas e perceber o que pode  

fazer para evitar ou contrariar esta situação.

 PÁG. 36 
CONSELHOS CELEIRO

 Dr. Pedro Lôbo do Vale responde  
às duvidas dos leitores.

 PÁG. 22 
PREPARE AS SUAS FÉRIAS

Não deixe nada ao acaso, sobretudo  
se escolheu um destino longínquo para passar  

as suas férias de verão.

 PÁG. 26 
COMO VIVER MELHOR NA MENOPAUSA

Algumas dicas que podem ajudar a atravessar  
esta nova fase de uma forma mais suave.

 PÁG. 28 
PASTAS DENTÍFRICAS COM OU SEM FLÚOR? 

Avalie as vantagens e desvantagens de usar pastas 
de dentes com e sem flúor.

 PÁG. 30 
ESPECIAL CRIANÇA

A pele de um bebé é imatura e precisa de cuidados 
especiais, sobretudo durante o primeiro ano de vida.

 PÁG.  32 
COMO DEIXAR DE FUMAR

O consumo de tabaco é a principal causa de morte 
evitável. Deixe de fumar e recupere a sua saúde.

 PÁG. 16 
DOIS DIAS DE DETOX

Conheça a nossa sugestão para dois dias diferentes 
e desintoxicantes.

 PÁG. 18 
AS ESCOLHAS MAIS INTELIGENTES 

E NUTRITIVAS
Aprenda a fazer algumas trocas na sua alimentação, 

em nome da sua saúde e da sua família.

 PÁG. 20 
BEBA ÁGUA!

Conheça alguns truques para não desidratar  
nesta época de calor.

44

A GENEROSA NASCEU PARA AJUDAR 
NA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS (CASAS 
PARTICULARES, EMPRESAS, ESPAÇOS 
COMERCIAIS, ETC.) QUE CONFIRAM  
A SENSAÇÃO DE BEM-ESTAR QUE  
SÓ A NATUREZA NOS TRANSMITE.

Aproveite 10% de desconto em todas 
as encomendas em generosa.pt  
ao utilizar o código “Celeiro2019”.

Agarre o espírito Generosa 
e decore o seu espaço  
com plantas
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NOVIDADES

NO CELEIRO O MEIO AMBIENTE É UMA PREOCUPAÇÃO CONSTANTE. 
POR ISSO, PROCURAMOS AJUDAR OS CLIENTES DOS NOSSOS 
RESTAURANTES A DIMINUIR O PLÁSTICO DE UTILIZAÇÃO ÚNICA.

Lojas celeiro 
mais ecológicas

*  FONTE: NATGEO.PT

Todos sabemos que os plásticos, 
sobretudo os de utilização única, 
representam uma ameaça ambiental. 

Palhinhas de plástico, garrafas de água, 
sacos e recipientes de refeições não 
desaparecem simplesmente quando 
os deitamos fora. Este tipo de lixo não 
reutilizável representa mais de 40% do lixo 
plástico à escala mundial e cerca de 8,8 
milhões de toneladas têm como destino os 
oceanos. Este lixo constitui uma ameaça à 
vida selvagem, polui as águas dos oceanos e 
representa um risco para a saúde humana*.

Diminuir a utilização de plástico é um ges-
to que tem de partir de todos nós. Por isso e, 
porque o Celeiro também se preocupa com 
o meio ambiente, vamos ajudar os nossos 
clientes a diminuir o plástico de utilização 
única, ao optarem pelas nossas refeições.

Já a partir deste mês de junho vai começar 
a ver que as refeições Celeiro Takeaway vão 
estar acondicionadas em novas embalagens 

mais amigas do ambiente. Esta mudança 
será gradual e contamos que, no final de 
2019, todas as lojas estejam completamen-
te equipadas com as novas embalagens.

PARECE PLÁSTICO, MAS NÃO É!
O Celeiro aposta na Vegware, uma marca 
visionária especialista em embalagens ali-
mentares feitas de matérias-primas à base 
de vegetais e que, além disso, são compos-
táveis. Todos os novos copos para bebidas 
quentes ou frias e recipientes para refeições 
são feitos de materiais renováveis, com 
baixa emissão de CO2 ou materiais recicla-
dos. Mais do que biodegradáveis, todas as 
embalagens estão preparadas para a com-
postagem industrial/comercial, juntamente 
com o lixo alimentar (em 12 semanas, nas 
condições ideais). Depois de usadas, estas 
embalagens, caso são sejam compostadas, 
devem ser colocadas no lixo comum.

VISITE-NOS E DESCUBRA ESTAS NOVAS EMBALAGENS MAIS 
ECOLÓGICAS, BREVEMENTE NUMA LOJA CELEIRO PERTO DE SI!

 DE QUE SÃO FEITAS ESTAS NOVAS 
 EMBALAGENS QUE VAI PODER 
 ENCONTRAR NO CELEIRO? 

1. COPOS PARA BEBIDAS QUENTES E TAÇAS  
PARA SOPA + CAIXAS DE CARTÃO PARA SANDES  
OU QUICHES COM JANELA:

  De cartão resistente de origem sustentável.  
Com revestimento em PLA - uma alternativa  
ao plástico à base de plantas, biodegradável  
e compostável.

2. COPOS PARA BEBIDAS FRIAS, PALHINHAS, 
RECIPIENTES PARA SALADAS, FRUTA, SOBREMESAS E 
REFEIÇÕES (QUENTES OU FRIAS) E RESPETIVAS TAMPAS:

  De PLA e CPLA, materiais com aspeto de plástico  
mas feitos à base de vegetais, biodegradáveis  
e compostáveis.

3. CAIXAS PARA REFEIÇÕES E ACOMPANHAMENTOS:
  De bagaço da fibra de cana-de-açúcar. 
Biodegradável e compostável.

4. TALHERES DE MADEIRA:
  De madeira de bétula renovável. Biodegradáveis  
e compostáveis.

5. GUARDANAPOS DE PAPEL:
   De fibras sustentáveis não branqueadas, 
compostáveis.

€13,10

  FRUTOS E 
FIBRAS CUBO 
Ortis  
24 unidades

TRÂNSITO 
INTESTINAL 
REGULADO
Conheça “Frutos e Fibras”, da Ortis. 
Ajuda a promover o trânsito intestinal 
regular de forma rápida, eficaz e 
é 100% natural. Além disso, é um 
produto adequado para vegetarianos.

As bebidas 
quentes e frias 
e as refeições 
do Celeiro 
Takeaway vão 
passar a ser 
servidas 
em recipientes
mais amigos 
do ambiente.

https://www.celeiro.pt/425100-frutos-e-fibra-cubo-24-unidades-unid-ortis
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» Exfoliação 
Elimina células mortas à 
superfície da pele e promove a 
renovação celular. Fazer uma vez 
por semana, ou até cerca de duas 
a três exfoliações semanais, para 
peles mais oleosas. Não o faça no 
dia em que vai à praia nem na 
véspera, para que a pele não fique 
muito sensível à exposição solar. 

22
» Proteção solar 
O protetor solar deve ser 
adequado ao tipo de pele. 
Aplique-o generosamente cerca de 
20 a 30 minutos antes da 
exposição solar e, repita a sua 
aplicação, após os banhos ou se 
suar muito. Aplique-o mesmo que 
faça férias na cidade. Evite a 
exposição solar nas horas de 
maior calor.

33
» Hidratação 
Devido à exposição solar, vento, 
água do mar ou da piscina, a pele 
fica mais seca, sensibilizada, com 
vermelhidão ou, até, com 
queimaduras. Reforce a 
hidratação, com cremes ou loções 
hidratantes. O aloé vera é um 
aliado útil para manter a pele 
hidratada e cuidada após o sol.

44
» Cabelos bonitos e cuidados 
Tal como a pele, o cabelo também 
está exposto aos fatores 
agressores. Use um champô mais 
delicado, um amaciador bastante 
hidratante e uma máscara 
hidratante duas vezes por 
semana. O óleo de argão é 
indicado, pelas suas propriedades 
nutritivas, hidratantes e 
protetoras. 

DICAS
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EXFOLIANTE CORPORAL 
EM PÓ CAFÉ BIO
DR. ORGANIC

200 g
Sem parabenos, SLS ou óleos 
minerais. Com café arábica, ideal  
para uma manhã revigorante.

b A Frankonia lançou novos chocolates, 
sem adição de açúcar, que contam 

apenas com os açúcares naturalmente 
presentes. A Tablete Choco Crisp é feita 
com chocolate de leite proteico com 
crocantes proteicos de leite e cacau-soja, 
a Tablete Chocolate Branco proteico inclui 
crocantes proteicos de leite e soja e a 
Tablete Chocolate e Avelã, com chocolate 
branco proteico com pasta de avelãs e 
crocantes proteicos de leite e soja.

DICAS para CUIDar 
DO cabElO e da peLe

Snack prático e delicioso, a Raw Energy 
Bar Framboesa Biológica é enriquecida 
pelo sabor da framboesa e destaca-se 
pelo seu alto teor em fibra e baixo teor em 
gorduras saturadas, oferecendo um boost 
energético a qualquer momento do dia e 
uma sensação de saciedade prolongada.  
A Raw Protein Bar, de Cacau e Amendoim 
Biológico, destaca-se, por outro lado, 
como um snack de alto teor em fibra e 
proteína. Esta barra tem um sabor 
irresistível, conferido pela combinação  
do amendoim com o cacau.

Os novos chocolates 
Frankonia sem açúcar

  TABLETE 
CHOCO CRISP

  TABLETE  
CHOCOLATE  
BRANCO

  TABLETE 
CHOCOLATE 
E AVELÃ 

90 g

pvp. €3,29

  FRAMBOESA 
BIOLÓGICA 
35 g

pvp. €1,29

  CACAU E 
AMENDOIM 
BIOLÓGICO 
PROTEICO 
50 g

pvp. €1,69

NOVAS BARRAS 
ENERGÉTICAS SHINE

EXFOLIANTE FACIAL CAFÉ BIO
DR. ORGANIC

125 ml
Sem parabenos, SLS ou óleos 

minerais. Com ingredientes 
naturais e biológicos, como extrato 

de grãos de café e óleo de menta.

PROTETOR SOLAR 
FAMÍLIA FPS 45

JASON

113 g
Proteção elevada para toda a 

família. Proteção UVB+UVA. Não 
contém parabenos. Vegan.

GEL BIO ALOÉ VERA 
DR. ORGANIC

200 ml
Gel refrescante. Usar após exposição 
solar e para suavizar a pele seca. Sem 
parabenos, SLS ou óleos minerais.

LOÇÃO CORPORAL 
MANTEIGA DE KARITE BIO

DR. ORGANIC

200 ml
Sem parabenos, SLS ou óleos 
minerais. Loção rica e intensa 
que hidrata profundamente.

AMACIADOR ÓLEO 
DE ARGÃO BIO
DR. ORGANIC

265 ml
Sem parabenos, SLS ou óleos 
minerais. Amaciador nutritivo para 
cabelos finos, secos e desvitalizados.

SÉRUM CAPILAR ÓLEO 
DE ARGÃO  BIO

DR. ORGANIC

100 ml
Sem parabenos, SLS ou óleos 
minerais. Sérum com aroma 

agradável, que confere brilho e deixa 
o cabelo sedoso, nutrido e protegido.

https://www.celeiro.pt//491891-exfoliante-facial-cafe-biologico-125-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/index/?caracteristicas=14&q=frankonia
https://www.celeiro.pt/marcas/shine?cat=103
https://www.celeiro.pt/89210-creme-protetor-solar-fps45-protecao-elev-familia-113-gramas-kg-jason
https://www.celeiro.pt//240475-gel-de-aloe-vera-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt//488150-locao-corporal-manteiga-de-karite-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt//292856-amaciador-oleo-de-argao-bio-265-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt//292870-serum-capilar-oleo-de-argao-bio-100-ml-ltr-dr-organic
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TENDÊNCIAS

Protetores solares 
Alga Maris, amigos 
dos oceanos
A GAMA DE PROTETORES SOLARES ALGA MARIS, DOS LABORATOIRES DE BIARRITZ, 
SEM INGREDIENTES DERIVADOS DO PETRÓLEO, É UM COSMÉTICO BIOLÓGICO 
CERTIFICADO, À BASE DE FILTROS MINERAIS.

De acordo com pesquisas científicas, comprovou-se que os fil-
tros químicos usados nos protetores solares são tóxicos, mesmo 
em doses muito reduzidas.

A utilização destes ingredientes químicos contribui para a destruição 
dos recifes de corais, bem como pode causar danos genéticos em todos 
os organismos marinhos (incluindo ovos de tartarugas nas praias).

Muitas reservas naturais proíbem o uso deste tipo de protetores sola-
res como uma medida de proteção destes destinos paradisíacos.

Os Laboratoires de Biarritz apresentam uma solução com a sua gama 
de protetores solares Alga Maris. Estes não possuem ingredientes de-
rivados do petróleo e são cosméticos biológicos certificados à base de 
filtros minerais. Por esta razão são protetores solares minerais autoriza-
dos em todos os oceanos do mundo.*

A Organax é uma gama de 
superalimentos biológicos em pó, raw, 
sem glúten e vegan. Estas misturas 
instantâneas contêm ingredientes 
como clorela, espirulina, linhaça, 
legumes e frutos. Uma forma prática 
de enriquecer os seus batidos, sumos, 
bebidas vegetais e iogurtes!

Os superalimentos 
da Organax

€14,99

Bio Smooth Mix 
· Revitalise
· Daily Boost
·  Daily Greens 

120 g

1
  IOGURTE COCO 
MORANGO 
Harvest Moon 
125 g

BARÓMETRO 
CELEIRO

top 5top 5
Os eleitos  

da estação

  ESCOVA DE 
DENTES BAMBU 
P/ ADULTO 
Humble  
1 unidade

5

A transpiração é um processo natural, cuja principal função é 
regular a temperatura do organismo através do suor, permitindo 
também a libertação de toxinas. Para controlar o odor desagra-
dável associado à transpiração, resultado da destruição do suor 
por bactérias colonizadoras da nossa pele, podemos recorrer 

diariamente, como parte integrante da 
higiene, a desodorizantes.
A marca Dr. Organic disponibiliza uma 
ampla gama de desodorizantes natu-
rais compostos à base de extratos de 
plantas, na sua maioria de agricultura 
biológica, que respeitam o equilíbrio 
da pele, e conferem uma sensação 
de frescura duradoura e um odor 
agradável. Apresentam-se na forma de 
roll-on em líquido cremoso e contêm 
aloé vera, vitamina E, óleo de girassol 
e musgo-da-Islândia. Extremamente 

suaves, mas muito eficazes, ajudam a neutralizar os maus odores 
e proporcionam uma agradável sensação de frescura duradoura. 
Não contêm alumínio nem álcool etílico, nem obstroem os poros.

  MELATONINA 
PLUS 
Solgar 
30 cápsulas

Dr. OrganicDr. Organic
os seus aliados este verão

 DESODORIZANTES 

ESTE TIPO DE COSMÉTICOS 
CONTÊM COMPOSTOS COM 
AROMAS AGRADÁVEIS QUE 
AJUDAM A NEUTRALIZAR 
O MAU ODOR E DEIXAM 
A PELE RESPIRAR 
NATURALMENTE. 
AS FÓRMULAS 
ANTITRANSPIRANTES 
FUNCIONAM DE FORMA 
DIFERENTE, INIBINDO A 
LIBERTAÇÃO DE SUOR.

CONHEÇA A GAMA DE DESODORIZANTES NATURAIS 
EM ROLL-ON COMPOSTOS À BASE DE EXTRATOS 
DE PLANTAS, ADEQUADA A VEGETARIANOS.

22
 CREME  

DE SOJA BIO  
PARA BARRAR  
E COZINHAR 
Naturefoods 
250 g

 SUMO 
BERRIES  

MIX BIO 
Vida Celeiro  

300 ml

O QUE CONTÊM

  Filtros minerais: 
dióxido de titânio  
e óxido de zinco;

  Ingredientes de  
origem natural;

  Quimicamente inertes;

  Não estão 
biodisponíveis (fora 
do alcance dos 
organismos vivos);

  Proteção solar elevada  
e muito elevada;

  Filtros minerais 
micronizados;

  Resistentes à água;

  Ótima tolerância.

*KROON & AL, 2016 / TOVAR – SANCHEZ & AL, 2013

https://www.celeiro.pt/marcas/alga-maris
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=Bio+Smooth+Mix
https://www.celeiro.pt/marcas/dr-organic?cat=71
https://www.celeiro.pt//501941-creme-de-soja-biologico-para-barrar-e-cozinhar-250-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt/produtos/310925-melatonina-plus-30-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/503044-escova-de-dentes-de-bambu-adulto-1-unidades-unid-the-humble-co
https://www.celeiro.pt/443562-berries-mix-bio-sumo-300-ml-ltr-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt//502160-iogurte-coco-morango-bio-125-gramas-kg-harvest-moon


LIBERTE O SEU ESPÍRITO  
E REFRESQUE-SE

Sabor único a plantas e especiarias. Infusões inspiradas  
na filosofia Ayurvédica, adoçadas com xarope de agave e 

 100% biológicas*. Não gaseificadas.

BEBIDAS NATURALMENTE REFRESCANTES A PARTIR  
DE INFUSÕES DE PLANTAS E ESPECIARIAS
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Distribuído por:

Rua 1° Dezembro, 45 - 3°Dto.
1249-057 Lisboa – Portugal

apoioaocliente@dietimport.pt
www.dietimport.pt

À venda nas lojas 
Celeiro e em 
www.celeiro.pt
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deles, consigo ajudar 
muito mais pessoas a 
mudar de vida, mesmo 
que não tenham tempo 
ou dinheiro para ir a um 
ginásio.” Com mais de 
842 mil subscritores no 
seu canal de YouTube 
(aos quais se juntam 186 
mil no Instagram e mais 
de 60 mil no Facebook), 
o leque de seguidores é 
variado, mas as mulheres 

com mais de 30 anos parecem estar 
no topo de preferências. “Querem 
melhorar o seu corpo, aumentar a 
sua autoestima. A verdade é que, se 
começarem por fazer algum exercício, 
começam a sentir-se melhor e passam a 
fazer escolhas mais saudáveis”, acredita.

 
SONHOS REALIZADOS
Com o sonho de viver do desporto, 
até criar o canal de YouTube nunca 
pensou ser efetivamente possível 
estar a trabalhar nesta área específica. 
Hoje, não só treina cinco a seis vezes 
por semana, como é uma campeã em 
Wellness Fitness. Só em 2018, no Troféu 
Carlos Rebolo, sagrou-se campeã na 
Categoria +160 e em Overall Wellness. 
Este ano, chegou ao quinto lugar na 
categoria Wellness da Competição 
Arnold Classic Brasil 2019 e foi ainda 
considerada “Best Vegan Athlete”, pelas 
fãs que a acompanham nas provas.

A alimentação é, aliás, outro traço 
distintivo desta atleta, pois há dois anos 
que é vegan. “Foi a melhor decisão que 
tomei na vida. Sinto-me com mais saúde, 
mais força, resistência e energia. Por 
outro lado, a recuperação muscular é 
muito mais rápida.” Acrescenta que o 
que faz é por pura paixão e não sacrifí-
cio. Foi o que a trouxe até aqui. Quem 
acompanha os seus vídeos, reconhece 
o seu lema: “Devemos acreditar e lutar 
pelos nossos sonhos: lutar, acreditar 
e nunca desistir. É esse o segredo.” 

Olena Starodubets vai 
todas as semanas à loja 

do Mar Shopping Loulé 
e, sempre que viaja, 

procura uma loja Celeiro 
para se abastecer.  

É ali que compra os 
produtos para cuidar 
da pele e a pasta de 

dentes Dr. Organic, bem 
como os ingredientes 

para as suas receitas: 
o xarope de tâmaras, 

kombucha, tofu, seitan, 
barras proteicas vegan 

e até o salame da 
zona de refeições.

»Ucraniana, Olena Starodubets 
veio de Kiev para Quarteira, há 
14 anos. “Vim com a minha mãe 

e foi necessário adaptarmo-nos, já 
que havia muitas diferenças: o clima 
quase tropical do Algarve, a língua e 
até a gastronomia”, conta Olena. Estas 
alterações e a curiosidade pela comida 
fizeram com que a jovem de 14 anos 
depressa ganhasse alguns quilos a mais. 
“Foi uma altura difícil, pois não gostava 
do meu corpo, ainda não sabia falar 
muito bem português e tive alguns 
problemas na escola com isso.”  Não 
foge da palavra bullying, mas não é 
nela que se quer deter. “A adaptação 
foi complicada, mas consegui. Hoje 
faço aquilo de que mais gosto”, garante.

Fez uma formação em Personal 
Trainer mas, neste momento, não 
dá aulas. “Prefiro concentrar-me no 
meu canal e fazer os vídeos. Através 

Com os seus olhos expressivos e uma capacidade 
inata de lidar com a câmara, esta atleta vegan 

medalhada, que escolheu Portugal como segunda 
pátria, conquista corações onde quer que vá.

DA UCRÂNIA VEIO 
UMA ESTRELA

Olena Starodubets

( entrevista )( entrevista )
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  ÀS COMPRAS

PEQUENO-ALMOÇO À MEDIDA

Num dos seus vídeos, Olena apresenta uma das 
muitas combinações de leite e fruta para fazer de 
um smoothie uma refeição completa.
Ingredientes: leite vegetal de coco e fruta (banana, 
morangos, abacate e framboesas), proteína vege-
tal, sementes de chia, manteiga de amendoim, açaí 
em pó e canela. Colocar tudo numa misturadora 
e beber. A ideia é usar o que se tem em casa, em 
doses variáveis, à medida do gosto de cada um.

olena.starodubets
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O cuidado com o corpo e com a saúde é uma herança de 
família, mas André Machado levou o legado mais longe. 

Personal trainer e vegan, prova que está ao alcance de todos 
conseguir um maior equilíbrio entre o corpo e a mente.

NOVOS LIMITES 
COM NOVOS 

REGIMES
André Machado

www.celeiro.pt  9
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»“Sempre estive ligado ao des-

porto, fui federado em futebol e 
natação. Licenciei-me em Edu-

cação Física e Desporto no Instituto 
Superior de Ciências Educativas, mas 
trabalhei enquanto estudava, pois já 
tinha, nessa altura, a certificação de 
Personal Trainer (PT)”, conta André 
Machado, que já é PT há oito anos.

O interesse pelo desporto vem de 
longe e por influência familiar. Os 
pais sempre tiveram uma prática 
regular de exercício e, quando André 
decidiu enveredar por um estilo de 
vida vegan, eles seguiram-no. “Para 
já, é sobretudo na alimentação que 
se reflete esse estilo de vida, mas 
com calma irá estender-se a outras 
áreas da minha vida.” A mudança 
foi feita de forma gradual, mas foi 
drástica e definitiva. “Fui de um ex-
tremo ao outro. Sempre comi muitos 
produtos de origem 
animal, como os ovos 
e a carne (sobretudo 
frango), mas reconhecia 
que podia ter escolhas 
mais saudáveis, só que 
não tinha coragem para 
as fazer.” Quando deu 
o primeiro passo, já 
não conseguiu voltar 
atrás. “Sabia que se visse 
algum documentário 
ou começasse a pensar 
nisso de uma forma 

mais profunda, passaria a comer 
de outra maneira. E tinha razão, ao 
começar a pesquisar sobre o tema, 
foi uma bola de neve... Hoje, é muito 
raro consumir algo de origem animal. 
Só se não souber.”

Sente que, desde que optou por 
este tipo de vida, que o interesse das 
pessoas pelas dicas de alimentação e 
exercício que partilha nas suas redes 
sociais aumentou. “Há um mito que 
considera que, se for vegano ou ve-
getariano, é impossível conseguir ter 
massa muscular ou estar em forma. E, 
hoje em dia, há cada vez mais pessoas 
que provam que é possível ter ótimos 
resultados e ter uma alimentação 
puramente vegetal”, revela.

 
SEM LIMITES OU DESCULPAS
Especializado no treino da gravidez 
e pós-parto, André acredita que 

qualquer pessoa pode 
treinar, independen-
temente da condição, 
patologia ou lesão, já 
que o desporto deve es-
tar sempre presente na 
nossa vida. Até porque 
não se trata apenas da 
forma f ísica: “Enquanto 
PT, é muito gratificante 
poder tocar na vida das 
pessoas, não só no que 
diz respeito à perda de 
peso ou ganho de massa 

André aconselha a refletir e “saber por que é que quer 
fazer a mudança. Qual é o seu maior querer. Essa 
resposta vai ser tão interior, que a pessoa vai dar o 
passo. Nem que seja, comece por fazer o mínimo: se 
não treina, passe a fazê-lo uma vez por semana. E se 
come mal durante toda a semana, comece a comer 
melhor num dos dias. Não existem dietas milagrosas, 
mas uma reeducação alimentar, porque o objetivo é 
ter uma boa alimentação para o resto da vida”.

O PRIMEIRO PASSO PARA MUDAR

muscular, mas também tocamos no 
campo emocional, pois acabamos 
por ajudar a fazer a mudança para 
hábitos de vida mais saudáveis.” 

andremachadofitness

É na loja do 
CascaiShopping 

que André Machado 
procura a maioria 

dos produtos Celeiro 
que consome, sendo 

que nunca podem 
faltar as tâmaras, as 
lentilhas e a bebida 

vegetal de coco e 
arroz da Provamel.

  ÀS COMPRAS
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A s proteínas, forma-
das por uma ou mais 
cadeias de diferentes 
aminoácidos, partici-

pam em processos biológicos do 
organismo e constituem o principal 
componente estrutural do mús-
culo e de outros tecidos. Alguns 
aminoácidos são produzidos pelo 
organismo, mas outros apenas são 
obtidos através da alimentação 
e, por isso, são conhecidos por 
aminoácidos essenciais.

Na ausência de uma ingestão ade-
quada de aminoácidos essenciais, a 
formação de proteínas fica com-

prometida e, consequentemente, 
compromete as funções biológicas 
do organismo.

 
QUALIDADE E VARIEDADE
As proteínas que contêm proporções 
adequadas de todos os aminoácidos 
essenciais são consideradas de alto 
valor biológico. Encontram-se em ali-

mentos de origem animal e em alguns 
alimentos de origem vegetal, como a 
soja, a quinoa e o amaranto. Outras fon-
tes de proteína vegetal podem conter 
todos os aminoácidos essenciais, mas 
as quantidades de um ou mais desses 
aminoácidos podem ser baixas.

A combinação de diferentes 
proteínas vegetais ao longo do dia e 
uma ingestão energética adequada, 
fornecem aminoácidos em quantidade 
e qualidade suficientes para atender 
às necessidades nutricionais. A chave 
para obter a quantidade certa de pro-
teína vegetal e de todos os aminoáci-
dos essenciais é combinar diferentes 
cereais, sementes, frutos oleaginosos 
e leguminosas. A variedade é funda-
mental na alimentação vegan.

 
ISENTAS DE GLÚTEN  
E LACTOSE
As proteínas vegan em pó são utiliza-
das principalmente por vegans, uma 
vez que seguem uma dieta isenta de 
alimentos de origem animal e têm 
como objetivo complementar a dieta e 
favorecer o ganho de massa muscular.

A proteína em pó mais comum é a 
Whey Protein, produzida a partir do 
soro do leite de vaca, mas existem 
opções vegan que são produzidas 
a partir de leguminosas, sementes, 

REPOR ENERGIA
Após a prática 
de exercício 
físico deve ser 
assegurado um 
aporte adequado 
de proteína.

Combine diariamente diferentes 
proteínas vegetais, fornecendo 
aminoácidos em quantidade e 

qualidade suficientes, para atender 
às necessidades nutricionais.

As proteínas encontram-se em alimentos de origem animal e 
vegetal, por isso, ao seguir uma dieta vegan terá de ter maior 
atenção para conseguir garantir o seu consumo de forma 
equilibrada e saudável. Saiba como.

DESCUBRA 
AS PROTEÍNAS 
VEGAN EM PÓ
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proteÍnas
em pó
vegan

BEBIDAS 
DE VERÃO

Experimente 
novos smoo-

thies, que 
garantem 

o aporte de 
aminoácidos 

essenciais.

necessários para a síntese 
proteica. Apresenta também uma 
excelente digestibilidade, evitando 
desconfortos gastrointestinais, 
e os seus nutrientes são bem 
absorvidos pelo organismo.
 PROTEÍNA DE SOJA   
pode ser um grande auxílio no 
ganho de massa muscular, para 
quem pratica musculação, pois 
contém todos os aminoácidos 
essenciais. Além disso, fornece 
também uma série de nutrientes 
importantes para o organismo, 
entre os quais potássio, zinco, ferro, 
fósforo e vitaminas do complexo B.
 PROTEÍNA DO ARROZ   
pode ser obtida a partir do arroz 
integral ou branco. É rica em 
aminoácidos essenciais, vitaminas B 

cereais e frutos oleaginosos,  
como, por exemplo, ervilhas, soja, 
arroz e cânhamo.

Por norma, as proteínas vegans 
em pó são isentas de glúten e de 
lactose e podem conter aromati-
zantes que proporcionam sabores 
variados, como baunilha, chocolate, 
morango, entre outros.

 
CONHEÇA ALGUMAS DAS 
MELHORES VARIEDADES
 PROTEÍNA DA ERVILHA 
apresenta uma boa quantidade 
de aminoácidos essenciais 
que são fundamentais para a 
hipertrofia muscular (aumento 
da massa muscular), pois são 

e E e fibras, no entanto, não contém 
gordura, colesterol ou açúcares 
simples na sua composição.
 PROTEÍNA DE CÂNHAMO   
provém das sementes de cânhamo, 
uma das sementes mais nutritivas, 
ricas em aminoácidos, ómega-3, 
vitaminas, entre outros nutrientes. 
A proteína presente nas sementes 
de cânhamo contém todos os 
aminoácidos essenciais, numa 
proporção semelhante a outras 
fontes proteicas de origem animal. 
Para além da alta qualidade da 
proteína de cânhamo, esta é 
também facilmente digerível. 

 INGREDIENTES 

  130 g Couve kale bio
  1 Banana bio
  2 Colheres de sopa de sementes  
de cânhamo descascadas bio Vida Celeiro

  1 Colher de sopa de manteiga de amendoim 
bio Naturefoods

  250 ml Bebida de amêndoa bio Provamel
  150 ml Água
  2 Cubos de gelo
  2 Colheres de sopa de cacau cru em pó  
bio Iswari

 32 g (6 colheres doseadoras) de Proteína     
   Vegan Cure em Pó Bio La Mandorle

  Canela em pó Bio Sonnentor q.b.

 PREPARAÇÃO 

b  Misture todos os ingredientes  
no liquidificador até ficar  
com uma textura homogénea.

ALTO TEOR 
EM 

PROTEÍNA
FONTE DE FIBRA

SMOOThie ProteiCO  
De ameNDOIM vegaN

2 
R QUANDO USAR?
As proteínas vegan em 
pó são utilizadas para 
complementar a alimentação 
e podem ser ingeridas  

em diferentes momentos do dia.  
Com o intuito de  melhorar a 
performance desportiva, deve ser 
assegurado um aporte adequado de 
proteína após a prática de exercício 
físico, uma vez que é fundamental para 
promover a recuperação muscular.

 €15,99 
PROTEÍNA VEGAN 
CURE PÓ BIO
LE MANDORLE 

230 g
Alto teor em proteínas, 
sem glúten e sem açúcares.
Com 4 proteínas vegetais.

 €8,99 
PROTEÍNA DE 
CÂNHAMO BIO
ISWARI

250 g
Proteína proveniente de uma 
das mais versáteis e com-
pletas plantas, o cânhamo.

 €8,99 
PROTEÍNA DE 
ERVILHA BIO
ISWARI

250 g
É ideal para quem pratica 
exercício e segue um 
regime alimentar vegan.

 €8,99 
PROTEÍNA DE 
ARROZ INTEGRAL
ISWARI

250 g
100% Proteína de Arroz 
Biológica. Isenta de 
glúten e sem açúcares.

 €19,99 
PROTEÍNA 100% VEGAN
MULTIPOWER

450 g
Mistura em pó com proteína 
de soja, ervilha e arroz para 
preparar batidos proteicos. 
Vegan. Sabor a baunilha.

1 
R COMO SELECIONAR?
Uma proteína vegetal de 
qualidade deve ser isenta  
de organismos geneticamente 
modificados e, de preferência, 

produzida a partir de ingredientes  
de agricultura biológica.

produzidas 
a partir de 

leguminosas, 
sementes, 

cereais e frutos 
oleaginosos, 

como por 
exemplo 

ervilhas, soja, 
arroz e cânhamo.

https://www.celeiro.pt//500951-bio-proteina-vegan-cure-po-230g-230-gramas-kg-la-mandorle
https://www.celeiro.pt//274418-proteina-de-cnhamo-250-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt//417433-proteina-de-ervilha-250-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt//398923-proteina-de-arroz-integral-bio-250-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt//466035-proteina-100-vegan-450-gramas-kg-multipower
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T alvez o fruto mais em voga 
no que toca a alimentação 
saudável, o abacate é 
uma excelente fonte de 

vitamina E, potássio e fibra. Ainda 
assim, é preciso ter moderação na 
quantidade ingerida, uma vez que é 
muito calórico – 100 g representam 

160 kcal. Uma fonte de gordura mo-
noinsaturada por excelência, e sem 
colesterol, apresenta uma textura 
rica e cremosa, com sabor suave, 
que pode ser acentuado conforme 
o tempero que o acompanhar. Estes 
teores em gordura saudável, junta-
mente com a grande quantidade de 

Com uma grande riqueza em vitaminas, 
minerais e ácidos gordos monoinsaturados, 
este fruto pode ser usado tanto na 
alimentação, como na indústria cosmética.

ABACATE
Um fruto  
muito completo

fibra, fazem com que o abacate seja 
um excelente controlador da fome 
e, assim, um aliado para quem tem 
dificuldades em manter-se saciado 
por muito tempo. Experimente  
a receita de guacamole que aqui  
lhe propomos.

PODER SECRETO: 
HIDRATAÇÃO PROFUNDA
Por ser rico em potássio, o abacate 
ajuda também ao normal funcio-
namento do sistema nervoso, 
manutenção de uma pressão 
arterial normal e do normal funcio-
namento muscular. Já o seu teor em 
vitamina E contribui para a proteção 
das células contra as oxidações 
indesejáveis, sendo por isso muito 
utilizado em cosméticos como 
protetor contra agressões externas 
e retardador do envelhecimento da 
pele. A sua riqueza em gordura faz 
dele um bom hidratante, quer da 
pele, quer do cabelo. 

 €13,95 
ÓLEO DE 
ABACATE
HAUT-SÉGALA

50 ml
Um óleo 
extremamente 
hidratante 
e reparador 
da pele.

 €3,45 
HUMMUS DE 
ABACATE
VITAQUELL

130 g
Uma ótima opção 
para barrar 
em tostas ou 
na elaboração 
de receitas.

 €8,75 
ÓLEO DE 
ABACATE
CLEARSPRING

250 ml
Prensado a frio, 
este óleo tem 
um leve sabor a 
frutos secos e é 
resistente a altas 
temperaturas.

 €16,99 
CREME 
REGENERADOR 
CELULAR 24H
LOGONA

30 ml
Com abacate biológico 
e vitaminas C & E, 
protege a pele das 
agressões e apoia a 
renovação celular.

RECEITA DE MÁSCARA 
CAPILAR CASEIRA

 INGREDIENTES 

 1 Abacate maduro
 1 Colher de 

sopa de mel
 1 Colher de sopa 

de azeite (ou óleo 
de abacate)

 PREPARAÇÃO 

Descascar o abacate 
e colocar num 

processador de 
alimentos juntamente 

com os outros 
ingredientes.  Misturar 

até obter um creme 
homogéneo.

 APLICAÇÃO 

Aplicar a máscara 
no cabelo húmido 

(lavado ou por lavar). 
Deixar atuar por 30 

a 40 minutos. Retirar 
a máscara com 

água morna e lavar 
normalmente o cabelo.

b  1 Abacate bio
b  5/6 Tomates cherry bio
b  ¼ Cebola roxa bio picada
b  1 Colher de sobremesa 

de sumo de lima bio
b  Sal q.b.
b  Pimenta q.b.

ReceiTa de  
GUacaMole
INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

Retirar as sementes dos tomates e cortá-los 
em pequenos cubos, reservar. Descascar o 
abacate e reduzi-lo a puré com a ajuda de um 
robot de cozinha ou simplesmente esmagar 
com um garfo até obter uma consistência mais 

homogénea. Juntar ao abacate os 
tomates, a cebola e o sumo de 

lima. Incorporar levemente e 
temperar com sal e pimenta a 
gosto. Experimente barrar em 
galetes de milho ou arroz.

https://www.celeiro.pt//335560-oleo-de-abacate-bio-50-ml-ltr-haut-segala
https://www.celeiro.pt//435611-hummus-abacate-130-gramas-kg-vitaquell
https://www.celeiro.pt//449823-oleo-de-abacate-bio-250-ml-ltr-clearspring
https://www.celeiro.pt//444828-creme-vitaminado-regenerador-celular-24h-abacate-bio-30-ml-ltr-logona


 

A pele casca de laranja tem
os dias contados.
Solgar Gotu Kola é um suplemento alimentar com extrato 
de centella asiática.

Suplemento alimentar

É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável. 
Se estiver grávida, a amamentar, a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu medico ou técnico de saúde antes de tomar este suplemento.

Saiba mais em solgar.pt
Descubra o poder da natureza desde o interior 

Solgar Gotu Kola contribui para: manutenção da circulação
venosa, alívio dos sintomas de pernas cansadas.

Rua 1º Dezembro, nº 45 - 3º dto. • 1249-057 LISBOA 
Tel: 21 030 60 00 • Fax: 21 030 60 12 • apoioaocliente@dietimport.pt 

Distribuído por:

À venda em lojas de produtos naturais, em lojas Celeiro e em Celeiro.pt.
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https://www.celeiro.pt/produtos/136426-gotu-kola-100-capsulas-cps-solgar
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Ganhar peso e gordura ao longo dos anos não é um processo 
inevitável. Manter um perímetro abdominal adequado está mais 
relacionado com o seu estilo de vida do que com a sua idade. 
Saiba do que estamos a falar.

Como reduzir 
a 
abdominal

A razão que nos leva 
a acumular gordura 
abdominal à medida 
que envelhecemos 

está provavelmente associada  
ao facto de nos tornarmos cada  
vez menos ativos (muitas vezes  
sem nos apercebermos). Uma das 
principais estratégias para evitar  
a acumulação de gordura é, por 
isso, manter um nível adequado  
de atividade física.

AUMENTE A  
ATIVIDADE FÍSICA
As recomendações atuais para adultos 
são para realizar cerca de 150 minutos 
de exercício físico, de moderado a 
intenso, por semana (aproximada-

mente 30 minutos por dia). Não fique 
a pensar que estamos apenas a falar 
de ginásio: é importante aprender a 
movimentar-se mais durante o dia, 
pois pequenas alterações de hábitos 
diários podem significar muito ao 
longo da semana.

GORDURA E INFLAMAÇÃO
Sabemos hoje que as células de gor-
dura não desempenham apenas um 
papel no armazenamento de energia 
que consumimos em excesso. Na 
presença de obesidade, a massa 
gorda liberta substâncias inflamató-
rias, induzindo um estado inflamató-
rio de baixo grau, o que pode explicar 
a ação da obesidade como fator de 
risco no aparecimento de diversas 
doenças crónicas.

O perímetro da cintura ou abdomi-
nal é um meio para avaliar a deposi-
ção de gordura no organismo, assim 

É importante aprender a movimentar-se mais durante  
o dia. Faça pequenas alterações aos seus  hábitos diários. 
Estas ações, aparentemente simples, podem significar  
muito ao longo da semana.

gordura

UMA DIETA 
ADEQUADA E 
A PRÁTICA DE 

EXERCÍCIO REGULAR 
SÃO ESTRATÉGIAS 

FUNDAMENTAIS 
PARA ALTERAR A 

SUA COMPOSIÇÃO 
CORPORAL 

E REDUZIR A 
MASSA GORDA.



 €45,12 
TONALIN CLA
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento 
alimentar que 
fornece Tonalin 
CLA (de óleo 
de açafroa).

 €21,49 
CAFÉ VERDE
DR. NATURAL

60 cápsulas
Suplemento 
alimentar à base 
de extrato seco 
de café verde.

 €35,77 
COMPLEXO 
TERMOGÉNICO
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento 
alimentar - fórmula 
avançada de oito 
substâncias.   

 €6,99 
DETOMIX BIO
SHINE

150 g
Com erva de trigo,
cardo-mariano, 
matcha e clorela.

 €15,99 
DETOX DEPURATIVO 
EXPRESS ROMÃ
ORTIS

7 ampolas
Suplemento alimentar 
à base de plantas. 
Sabor a romã-maracujá. 

 €20,99 
COMPLEXO  
DE GARCINIA
HEALTH SPARK

60 cápsulas
Suplemento alimentar com 
Garcinia cambogia com os 
minerais zinco e crómio, 
chá verde, erva-mate, 
guaraná e noz de cola.
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como para avaliar o possível risco 
metabólico e de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares.

 
TENHA ATENÇÃO  
À ALIMENTAÇÃO
A principal regra alimentar a ter em 
conta (não cumprida por mais de 
metade da população portuguesa) é 
incluir, em todas as refeições, alimen-

94
cm

80
cm

PERÍMETRO DA 
CINTURA IDEAL 
INFERIOR A

PERÍMETRO DA 
CINTURA IDEAL 
INFERIOR A

Homens Mulheres

tos hortícolas (na sopa ou no prato).
Depois, não deve excluir grupos 

alimentares do seu padrão alimentar 
diário. Se o objetivo é perder peso e 
gordura, procure adaptar a quanti-
dade de alimentos ricos em hidra-
tos de carbono (batatas, cereais e 
derivados), às suas necessidades e 
objetivos. Prefira sempre que possível 
as opções integrais ou com alto teor 
em fibra. Visto sabermos que, por 
vezes, comemos quando estamos 
tristes, deprimidos ou chateados, 
poderá ser importante mudar o modo 
como reagimos às emoções. Arranje 
estratégias comportamentais de 
reação ao stresse, como a prática de 
uma atividade física relaxante. 

O ideal no adulto é ter um 
perímetro de cintura inferior a 94 
centímetros no homem, e inferior 
a 80 centímetros na mulher. Se 

os valores forem superiores a 102 centímetros no homem 
e a 88 centímetros na mulher, o risco metabólico e de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares é muito elevado.
A prevalência de risco muito aumentado de perímetro 
da cintura na população adulta em Portugal é de 34,2%, 
superior no sexo feminino (41,6%) e muito superior nos 
indivíduos a partir dos 65 anos (62,4%).

MEDIÇÕES 
CORPORAIS
MEDIÇÕES 
CORPORAIS
MEDIÇÕES 
CORPORAIS

 NA PRESENÇA  
 DE OBESIDADE,   

a massa gorda liberta 
substâncias inflama-
tórias, induzindo um 
estado inflamatório 
de baixo grau, o que 
pode explicar a ação 
da obesidade como 

fator de risco no apa-
recimento de diversas 

doenças crónicas.

PARA COMPLEMENTAR, 
PODERÁ ESCOLHER  

UM SUPLEMENTO ALIMENTAR 
DIRECIONADO AO SEU OBJETIVO. 
Compostos à base de chá verde, 
matcha, café verde, guaraná ou 
da planta Garcinia cambogia 
(hidroxicitrato) são, no geral, 
utilizados para ajudar na redução 
dos depósitos de gordura. Porém, 
cada situação deverá ser avaliada  
em particular e, se existir uma 
doença diagnosticada ou a toma de 
medicação, deverá consultar o seu 
médico para avaliar qual a melhor 
opção para o seu caso em específico.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

»

(Dados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016)

https://www.celeiro.pt/183376-detox-depurativo-express-roma-105-ml-ltr-ortis
https://www.celeiro.pt//327107-complexo-de-garcinia-cambogia-60-capsulas-cps-health-spark
https://www.celeiro.pt//220842-tonalin-cla-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//323819-cafe-verde-60-capsulas-cps-dr-natural
https://www.celeiro.pt//291590-complexo-termogenico-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//407564-detomix-bio-150-gramas-kg-shine
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Desintoxicar é importante, 
mas lembre-se que é 
essencial manter um 
plano alimentar completo, 

variado e equilibrado e que as  
dietas restritivas não constituem  
a melhor estratégia para controlar  
o seu peso corporal. 

Opte por consumir alimentos com 
elevado teor de água, como legumes e 
frutas, que ajudam na eliminação das 
toxinas acumuladas no organismo. 
Conheça a nossa sugestão para dois 
dias diferentes e desintoxicantes.

A aveia é um 
cereal com 
características 
nutricionais 
únicas, rico em hi-
dratos de carbono 
de absorção lenta, 
que ajudam a pro-
mover a saciedade.  

DIAS
DE
DETOX2

papas de aveia 
com nozes e pEra

DOSE PARA 1 PESSOA

 INGREDIENTES 

b 25 g Nozes
b 40 g Flocos 
finos de aveia

b 1 Pera
b 200 ml Bebida 
vegetal de aveia

b Baunilha em pó q.b.

 PREPARAÇÃO 

 Toste os flocos 
de aveia em fogo 

médio durante cerca 
de dois minutos, 

mexendo sempre.
 Acrescente a 

bebida de aveia, o 
pó de baunilha e as 

nozes picadas.
 Deixe ferver, 

mexendo sempre, 
durante cinco minutos. 

 Corte uma pera em 
fatias, junte umas 

nozes e decore.

DIA
2.º

DIA
1.º

JEJUM
Shot biológico  
antioxidante

Shot biológico  
antioxidante

PEQUENO-
-ALMOÇO

Infusão biológica chá 
verde de gengibre limão 

+ pão integral com 
creme de amendoim ou 

amêndoa biológico 

Papas de aveia  
com nozes e pera

MEIO DA 
MANHÃ

Fruta fresca ou smoothie 
detox de curcuma/manga 

Bebida chá fermentada 
kombucha gengibre 

limão ou infusão detox

ALMOÇO
Tofu biológico com 

quinoa e salada 
Peixe com salada de 

grão-de-bico e beterraba

MEIO DA 
TARDE

Amêndoas ou nozes  
inteiras + infusão ou  

sumo detox*

Infusão biológica detox 
limão + pão integral com 
creme de avelã biológico

JANTAR
Hambúrguer vegetal 

de espinafres biológico 
com feijão preto 

Almôndegas de tomate 
e manjericão biológico 

com legumes salteados

CEIA
Alternativa vegetal ao 
iogurte à base de soja 

coco sem açúcares

Alternativa vegetal ao 
iogurte à base de soja 

amêndoa sem açúcares

O PLANO DESCRITO 
SERVE COMO UM 

EXEMPLO GENÉRICO, 
NÃO DEVENDO SER 

REALIZADO A LONGO 
PRAZO. AS ESCOLHAS 

ALIMENTARES 
DIÁRIAS DEVEM 
SER VARIADAS E 

ADEQUADAS A CADA 
CASO EM PARTICULAR. 

CONSULTE UM 
PROFISSIONAL 

DA ÁREA DE 
NUTRIÇÃO PARA 

OBTER UM PLANO 
PERSONALIZADO.

Nota

 €1,89 
SHOT 
BIOLÓGICO 
ANTIOXIDANTE
ORGANIC 
HUMAN

100 ml
Gengibre, maçã, 
erva de trigo, 
espirulina, couve 
kale, erva de 
cevada e lima.

 €3,39 
SMOOTHIE 
CURCUMA-
-MANGA
VITAMON

250 ml
Bebida à base de 
sumo e puré de 
frutos, legumes 
e curcuma 
biológica.

 €1,59 
INFUSÃO DETOX
NATUREFOODS

10 saquetas
As plantas destas 
infusões são 
criteriosamente 
selecionadas, 
naturais, sem 
aditivos ou 
conservantes.

 €2,29 
BEBIDA 
GENGIBRE 
LIMÃO BIO
CAPTAIN 
KOMBUCHA

400 ml
Bebida chá 
fermentada 
biológica.

 €3,99 
DETOX LIMÃO
YOGI TEA

17 saquetas
Infusão 
ayurvédica 
biológica. Com 
dente-de-leão, 
alcaçuz e casca 
de limão.

 €7,49 
ERVA TRIGO
ISWARI

125 g
Erva de trigo 
em pó Bio.

sumo detox 
DOSE PARA 1 PESSOA

 INGREDIENTES 

b ½ Lima 
descascada

b 2 Maçãs verdes 
sem caroço
b ½ Ananás 

descascado e 
cortado em cubos
b ½ Meio pepino

b 1 Colher de 
chá de erva 
trigo em pó. 

 PREPARAÇÃO 

 Triture todos 
os ingredientes 
numa máquina 

de fazer sumos e 
sirva bem fresco.

https://www.celeiro.pt//466455-shot-biologico-antioxidante-100-ml-ltr-organic-human
https://www.celeiro.pt/442541-smoothie-detox-curcuma-manga-bio-250-ml-ltr-vitamont
https://www.celeiro.pt/93880-cha-detox-10-saquetas-unid-naturefoods
https://www.celeiro.pt//460194-captain-kombucha-bio-gengibre-limao-400-ml-ltr-captain-kombucha
https://www.celeiro.pt//274289-infusao-bio-detox-limao-17-saquetas-unid-yogi-tea
https://www.celeiro.pt//246804-erva-de-trigo-125-gramas-kg-iswari
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https://www.celeiro.pt/marcas/vitamont?cat=54


18  VidaCeleiro | VERÃO 2019

3 » Cereais
Quanto aos cereais, é do co-
nhecimento comum que os 

cereais integrais têm um teor de fibra 
muito superior aos cereais refinados. 
Para além deste facto, o valor calórico 
e o teor em hidratos de carbono, 
nomeadamente de açúcares, são  
substancialmente inferiores aos do 
tradicional pão branco.P

ara efetuar 
escolhas 
alimentares mais 
inteligentes 
deverá ter em 
consideração 

a obtenção de alimentos ou 
produtos alimentares que 
garantam um maior aporte 
de nutrientes e que possam 
contribuir positivamente para  
a saúde, como as vitaminas,  
os minerais e as fibras. Por outro 
lado, procure evitar o consumo 
de gorduras trans, gorduras 
saturadas, açúcar e sal.

Fique atento às nossas 
sugestões para substituir 
alimentos convencionais  
por alternativas mais saudáveis 
e nutritivas!

1 » Cremes de barrar
Optar por fontes de gordura vege-
tal em prol das gorduras animais 

é sempre uma excelente opção. 
A manteiga de amendoim, para 

além de apresentar um menor valor 
calórico, teor de gordura total e 
gordura saturada do que a manteiga 
com sal, ainda fornece um teor pro-
teico e de fibra alimentar superior. 

2 » Doces
No que diz respeito aos 
doces, existem inúme-

ras alternativas mais amigas da 
saúde, nomeadamente a Stevia 
(Stevia rebaudiana), que é uma 
planta herbácea com um enorme 
poder adoçante. 

As folhas de stevia, quando 
reduzidas a pó, podem ser usadas 
como um substituto do açúcar, 
sendo igualmente incorporadas na 
maioria das receitas. Os glicosí-
deos de esteviol são extraídos 
das folhas da planta e utilizam-se 
pelas suas propriedades edulco-
rantes, estando isentos de valor 
energético e sacarose.

Experimente fazer algumas trocas na sua alimentação 
e fique mais saudável. Aprenda a fazer escolhas mais 
inteligentes e muito saborosas.

( NUTRIÇÃO )( NUTRIÇÃO )

As escolhas mais...
INTELIGENTES 
E NUTRITIVAS

 €3,89 
MANTEIGA DE 
AMENDOIM BIO
NATUREFOODS

350 g 
Fonte de proteína, com 
alto teor em fibra, ácido 
fólico e magnésio.

 €4,38 
PREPARADO VEGETAL 
PARA BARRAR 
TOFUTTI

225 g
Produto vegetal para 
barrar sem gorduras 
hidrogenadas.

ENERGIA 

PROTEÍNA

GORDURA  
TOTAL

DOS QUAIS 
SATURADOS

FIBRA  
ALIMENTAR

89  kcal
3,8 g

7,3 g 

0,9 g 
 

1,3 g

111  kcal
0 g

12,3 g 

6,9 g 
 

0 g

MANTEIGA DE 
AMENDOIM  

(1 porção=15 g)

MANTEIGA 
COM SAL  

(1 porção=15 g)

ENERGIA 

HIDRATOS  
DE CARBONO

DOS QUAIS 
AÇÚCARES

0  kcal

4,9 g 

0 g

20  kcal

5 g 

5 g

STEVIA EM PÓ 
(5 g)

AÇÚCAR BRANCO 
(5 g)2

1

https://www.celeiro.pt//432344-manteiga-de-amendoim-biologica-350-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//233644-preparado-vegetal-para-barrar-225-gramas-kg-tofutti
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5 » Acompanhamentos
Ao escolher um acompa-
nhamento para uma refei-

ção principal, é fácil cair na rotina. 
Idealmente, a alimentação deve ser 
variada e diversificada, para ser con-
siderada saudável. A nossa sugestão 
é: quando lhe apetecer um puré de 
batata, experimente fazer um puré 
de couve-flor. Irá obter uma textura 
idêntica, com um sabor igualmente 
prazeroso, com menos calorias e hi-
dratos de carbono por refeição e um 
maior teor de fibras e proteínas. 

Para escolhas mais inteligentes, 
procure alimentos ou produtos 
alimentares que garantam um 
maior aporte de nutrientes e 
possam contribuir positivamente 
para a saúde, como as vitaminas, 
os minerais e as fibras.

 »   Troque os cereais refinados (à base de trigo)  
por cereais complexos, pois apresentam um maior teor 
em fibra, vitaminas (nomeadamente do complexo B)  
e alguns minerais (magnésio e potássio);

 »   Substitua os laticínios tradicionais por versões com 
baixo teor em gordura, pois terão certamente menos 
teor em gorduras saturadas;

 »   Aposte na stevia e no chocolate negro para adoçar 
as suas refeições. A stevia é um adoçante natural, que 
tem um sabor até 300 vezes mais doce que o açúcar 
e não fornece calorias. O chocolate negro com mais de 
70% de cacau é menos calórico e mais saciante;

 »   Snacks industriais, como as barras de cereais e as 
bolachas, podem ser facilmente substituídos por frutos 
secos. Os frutos secos são uma excelente fonte de 
gordura saudável e são ricos em proteína;

 »   Elimine os refrigerantes e, se sentir necessidade, 
prefira os sumos naturais sem adição de açúcar, as 
infusões de ervas ou as águas aromatizadas. Garantem 
igualmente a hidratação e são isentos de corantes e 
conservantes artificiais, com menor teor de calorias.

ENERGIA 

PROTEÍNA

HIDRATOS  
DE CARBONO

DOS QUAIS 
AÇÚCARES

FIBRA  
ALIMENTAR

110  kcal
3,9 g

20,7 g 

0,8 g 
 

3,6 g

144  kcal
4,2 g

28,7 g 

1,1 g 
 

1,9 g

PÃO DE CENTEIO 
INTEGRAL  

(1 porção=50 g)

PÃO DE  
TRIGO  

(1 porção=50 g)

Uma escolha INTELIGENTE SERÁ,  
SEMPRE QUE POSSÍVEL, OPTAR POR UMA VERSÃO MAIS 
SAUDÁVEL E QUE SEJA RELATIVAMENTE FÁCIL DE PÔR 
EM PRÁTICA, NO SEU DIA A DIA.ENERGIA 

PROTEÍNA

HIDRATOS  
DE CARBONO

DOS QUAIS 
AÇÚCARES

FIBRA  
ALIMENTAR

70  kcal
7,4 g

0 g 

0 g 
 

1,2 g

94  kcal
6,6 g

9,8 g 

9,8 g 
 

0 g

BEBIDA VEGETAL DE 
SOJA NÃO ADOÇADA  

 (200 ml)

LEITE UHT 
MEIO-GORDO  

 (200 ml)

ENERGIA 

PROTEÍNA

HIDRATOS  
DE CARBONO

DOS QUAIS 
AÇÚCARES

FIBRA  
ALIMENTAR

54  kcal
3,5 g

3,6 g 

3,3 g 
 

1,4 g

97  kcal
2,6 g

15,1 g 

2,1 g 
 

1,2 g

PURÉ DE  
COUVE-FLOR  

 (100 g)

PURÉ DE 
BATATA  
 (100 g)

4 » Bebidas vegetais 
A sua utilização em substitui-
ção do leite pode ser apenas 

uma questão de gosto, de regime 
alimentar alternativo, por motivos éti-
cos, culturais ou de saúde. De facto, há 
condições patológicas que impossibili-
tam a normal metabolização da lactose 
(açúcar naturalmente presente no 
leite), reações alérgicas ou de intolerân-
cia alimentar. Independentemente do 
seu motivo, esta substituição é, sem 
dúvida, vantajosa.

Do ponto de vista nutricional, a 
bebida vegetal de soja não adoçada é 
uma boa alternativa aos laticínios. O seu 
elevado  teor em proteína e fibra alimen-
tar, associado ao inferior valor energéti-
co e isenção de açúcares, torna-a uma 
bebida de eleição. 

Se pretender uma bebida com maior 
teor proteico, opte pelas bebidas à base 
de soja ou de frutos secos. Para uma 
versão com menor teor de açúcares, 
escolha a versão natural, não adoçada.

5
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 €6,90 
AÇÚCAR DE 
COCO BIO 
ISWARI

250 g
Produzido de modo 
sustentável a partir 
das flores de coco 
da Indonésia.

 €17,70 
ADOÇANTE 
ERITRITOL E STEVIA 
NATUREFOODS

500 g
Edulcorante de mesa 
em pó à base de 
eritritol e glicosídeos 
de esteviol.

 €2,09 
PÃO ALEMÃO 
INTEGRAL DE 
CENTEIO
PEMA 

500 g
Alto teor em fibra, 
baixo teor em gordura 
saturada e sem 
sacarose. Vegan.

 €1,25 
BARRA RAW  
COCO BIO
QUIN BITE

30 g
Barra biológica  
raw, vegan  
e sem glúten.

 €2,99 
BEBIDA DE 
AMÊNDOA NÃO 
ADOÇADA 
PROVAMEL

1 l
Com amêndoas 
torradas provenientes 
da Europa e sem 
adição de açúcares.

 €3,29 
MASSA ESPARGUETE 
PROTEICA SOJA E 
FEIJÃO AZUKI BIO
MAXSPORT

200 g
Massa esparguete 
proteica com alto 
teor em proteína e em 
fibra. Sem glúten.

*COMPARAÇÃO DE ALGUNS VALORES NUTRICIONAIS

https://www.celeiro.pt/314053-adocante-eritritol-e-stevia-em-po-500-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//312288-bebida-bio-de-amendoa-nao-adocada-1-litros-ltr-provamel
https://www.celeiro.pt/produtos/418249-acucar-de-coco-bio-500-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt//6019-pao-alemao-integral-de-centeio-500-gramas-kg-pema
https://www.celeiro.pt//443715-barra-raw-coco-30-gramas-kg-quin-bite
https://www.celeiro.pt/496629-massa-esparguete-proteica-soja-e-feijao-adzuki-sem-gluten-200-gramas-kg-max-sport
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Se é daquelas pessoas que não 
gosta de beber água, conheça 
alguns truques para não desidratar.

DEIXE-SE DE 
DESCULPAS 
E BEBA ÁGUA!

Crianças mais 
velhas podem ser 

incentivadas com as 
águas aromatizadas 

e até participar na 
sua preparação. 
Podem também 
fazer sorvetes  

apenas com 
fruta e água.

Ideias!

GAMA ÁGUAS DE COCO BIO
DR. ANTÓNIO MARTINS

  €1,99 · 330 ml
· A água de coco  
é uma bebida isotónica.  
Esta marca comercializa 
água de coco biológica  
e não adoçada.

GAMA ÁGUAS  
DE COCO BIO
DR. ANTÓNIO MARTINS

  A partir de 
€2,65·500 ml 

INFUSÃO PARA BEBÉ
HOLLE

  €3,59  
· 20 saquetas
· Ideal para  
crianças.  
À base de funcho, 
anis, alcarávia 
e camomila.

GAMA YOGI TEA
  €2,39 · 330 ml

· Uma opção 
prática das 
famosas infusões 
muito aromáticas. 
Adoçadas 
com agave.

GARRAFA VIDRO 
COM TAMPA
DORAPLAST

  A partir de €3,99 
· 500 ml
· Garrafa feita a 
partir de vidro sem 
branqueadores, ftalatos 
ou BPA de minerais.

ÁGUA DE ÁCER BIO  
VITAMONT

  €4,69 · 500 ml
· Extraída no início 
da primavera da 
famosa árvore 
canadiana, esta água 
é extremamente 
rica em eletrólitos e 
muito hidratante.

OS ALIMENTOS NÃO  
TÊM ÁGUA SUFICIENTE?
Há, efetivamente, alimentos com um 
elevado teor de água. Ainda assim, é im-
portante o consumo de água e infusões, 
sendo que é a única forma de se manter 
hidratado sem ingerir calorias extra. 
Por exemplo, a melancia tem aproxima-
damente 94% de água, mas 5,5 g de 
açúcar e 26 kcal por 100 g.

TENHO DIFICULDADE EM  
FAZER O MEU FILHO BEBER ÁGUA
Com as crianças, esta dificuldade tor-
na-se ainda mais evidente. Nos perío-
dos de férias acabam por gastar muita 
energia, transpiram mais e, por isso, 
perdem ainda mais água. Não gostam 
de água, não lhes apetece, não que-
rem... as desculpas são muitas, mas a 
necessidade também! Para as crianças 
mais pequenas pode fazer uma infusão 
de plantas que seja adequada à sua 
idade e deixá-la arrefecer, oferecendo-a 
como um refresco. Idealmente, não 
deverá ser adoçada.

ESQUEÇO-ME DE BEBER ÁGUA
Quando as tecnologias já fazem parte 
do seu quotidiano, que tal usar o seu     
smartphone ou tablet para adquirir 
hábitos mais saudáveis? Já existem 
muitas aplicações gratuitas com alarmes 
periódicos, que o relembram para beber 
água. Use-as como suas aliadas. 

QQ ue a água é essen-
cial, indispensável e 
contribui em quase 
todos os processos 

metabólicos do organismo já todos 
sabemos… Mas, e quando beber 
água não é tão fácil como parece?  
Saiba como contornar algumas 
questões nesta época do ano  
mais quente, quando as perdas de 
água por transpiração são maiores 
que o habitual.

 
NÃO GOSTO DO SABOR  
DA ÁGUA!
Já reparou que o sabor da água é 
diferente consoante as oscilações 
de minerais que tem? Experimente 
águas de diferentes nascentes.

Se, ainda assim, não for agradável, 
pode optar por aromatizar a água de 
forma a dar-lhe um sabor que seja 
mais apelativo para si. Experimente 
colocar frutas, legumes e/ou ervas 
aromáticas frescas dentro da sua 
garrafa de água e guarde no frigorí-
fico. No dia seguinte, terá uma água 
com um sabor diferente do habitual.

A água de coco e a água de ácer 
são águas particularmente isotó-
nicas, ou seja, a sua concentração 
de moléculas é semelhante aos 
fluidos do corpo humano e, por isso, 
repõem a água e os sais minerais 
mais rapidamente.

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/index/?cat=6&manufacturer=2247&q=%C3%81GUAS+DE+COCO+BIO
https://www.celeiro.pt/467414-agua-de-acer-bio-500-ml-ltr-vitamont
https://www.celeiro.pt/403436-garrafa-de-vidro-capa-neoprene-coruja-1-unidades-unid-doraplast
https://www.celeiro.pt/179126-infusao-base-funcho-anis-alcaravia-e-camomila-20-saquetas-unid-holle
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=yogi+tea+refrigerante
https://www.celeiro.pt//403450-garrafa-vidro-com-tampa-1-unidades-unid-doraplast
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https://www.celeiro.pt/406857-leite-de-coco-para-beber-bio-1-litros-ltr-dr-antonio-martins
https://www.celeiro.pt/501873-leite-de-coco-bio-para-beber-com-matcha-1-litros-ltr-dr-antonio-martins
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A
s férias grandes são sinónimo 
de viagens, e muitas das vezes 
de andar de avião. Quer o destino 
seja mais perto ou mais longín-
quo, há sempre mudanças de há-
bitos, sobretudo alimentares, de 

clima ou até de condições higiénicas. Para evitar al-
guns dissabores que podem arruinar o seu descanso, 
convém fazer alguma preparação. Confira os nossos 
conselhos e os produtos naturais que selecionamos 
para ajudar a resolver pequenas emergências e aliviar 
alguns problemas mais comuns.

 
O QUE FAZER ANTES DE PARTIR
De acordo com o destino, faça, atempadamente, uma 
consulta do viajante para saber mais informações so-
bre as condições locais e a necessidade de vacinação 
ou de medicação prévia.

Na mala, leve apenas o essencial, roupa e calçado 
adequados às atividades que planeia realizar. Não se 
esqueça dos medicamentos e/ou suplementos de 
toma habitual.

Assim como deve respeitar as 
regras da bagagem de mão da com-
panhia aérea pela qual vai viajar, em 
especial no que respeita aos produ-
tos líquidos, como os cosméticos.

DICAS CONTRA OS ENJOOS
O gengibre é eficaz contra enjoos 
de movimento e, por isso, essencial 
durante as viagens não só de avião, 
como também de carro, comboio 
ou barco. Esta planta não provoca 
sonolência, um efeito secundário 
normalmente associado a alguns 

medicamentos antieméticos. Para 
minorar os enjoos deve evitar 
refeições pesadas antes de viajar e 
beba muita água.

EVITAR O SÍNDROME  
DA CLASSE ECONÓMICA
É, na verdade, uma situação 
chamada trombose venosa 
profunda, que ocorre quando se 
forma um trombo numa veia do 
sistema venoso profundo. Pode 
ocorrer em voos de longo curso 
devido ao facto de se perma-

Se escolheu um destino longínquo para passar 
as suas férias, ou se precisa de andar de avião 
neste verão, prepare bem a sua viagem.

Antes de partir em viagem, garanta  
que, na mala, leve apenas o essencial.  
Deve colocar roupa e calçado adequados  
às atividades que planeia realizar, mas não 
se esqueça igualmente dos medicamentos 
ou suplementos de toma habitual.

PREPARE 
A SUA 
VIAGEM
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necer sentado durante muitas 
horas consecutivas, com pouco 
espaço para exercitar as pernas 
e, também, devido à pressão re-
duzida na cabine. Caso sofra de 
problemas circulatórios ou se já 
teve um acidente vascular, deve 
aconselhar-se com o médico 
antes de viajar.

Para minorar os efeitos nas 
viagens mais longas, pode usar 
meias elásticas de compressão, 
beber muitos líquidos (exceto 
álcool), tentar sentar-se nos lu-
gares da coxia e exercitar as per-
nas durante o voo. A suplemen-
tação com óleos de peixe nas 
três semanas que antecedem 
a viagem também pode ser útil 
para promover a circulação. Um 
creme de massagem ou ainda 
suplementos à base de plantas 
como a hamamélia, a gilbardeira 
e a castanha-da-índia, podem 
ajudar a aliviar a sensação de 
pernas pesadas.

Se tem medo 
de voar, ou 
acha que andar 
de avião é 
desconfortável, 
há um conjunto 
de medidas que 
pode tomar 
para melhorar a 
sua experiência.

PARA QUEM 
TEM MEDO 

DE VOAR

6 Dicas

PARA AJUDAR 
O TEMPO A 

PASSAR, TENTE 
DESCONTRAIR A 
OUVIR MÚSICA, 

LER, VER FILMES 
OU A JOGAR.

OPTE POR INFUSÕES 
DE PLANTAS COM 

PROPRIEDADES 
CALMANTES COMO 

A CAMOMILA E 
SUPLEMENTOS À 

BASE DE VALERIANA.

NÃO BEBA CAFÉ 
NEM ÁLCOOL 

ANTES DO VOO.

FAÇA EXERCÍCIOS DE 
ALONGAMENTO E DE 

RELAXAMENTO (INSPIRAR 
PELO NARIZ E EXPIRAR 

VAGAROSAMENTE 
PELA BOCA), PARA 

AJUDAR A CONTROLAR 
A ANSIEDADE.

ESCOLHA ROUPAS 
LEVES E SAPATOS 

CONFORTÁVEIS 
PARA NÃO SE 

SENTIR APERTADO 
DURANTE O VOO.

CHEGUE COM 
ANTECEDÊNCIA 
AO AEROPORTO.

PREVENIR PROBLEMAS  
DE INTESTINOS

DIARREIA DO VIAJANTE

É uma das situações que mais afeta 
os turistas devido à ingestão de 
água ou alimentos contaminados. 
Em caso de dúvida, beba apenas 
água engarrafada ou fervida e não 
utilize gelo. Consuma os alimentos 
bem cozinhados e fruta que possa 
descascar. Algumas semanas antes 
de viajar pode tomar probióticos 
para fortalecer a flora intestinal. 

PRISÃO DE VENTRE

Pode surgir devido à mudança de 
hábitos ambientais e alimentares. 
Reforce a ingestão de fibras em 
suplementos, caso tenha dificuldade 
em adicioná-las à alimentação, como 
a aveia ou psílio em cápsulas, ou 
cubos mastigáveis. Ter em atenção 
que se deve beber mais água 
quando se consome mais fibra.

RESCUE REMEDY · BACH
  A PARTIR DE €8,99 

A famosa fórmula feita a partir 
de 5 essências florais do Dr. 

Bach, para ajudar a manter a 
calma em momentos difíceis.

EXTRATO DE GENGIBRE  
· SOLGAR

  €22,71 · 
60 cápsulas vegetais

Suplemento alimentar 
de gengibre, auxilia 

em caso de enjoo.

MIX DE FRUTOS · ISWARI
  €6,36 · 250 g

Mistura energética de bagas 
goji, cacau cru em pepitas, 

sementes de girassol e 
abóbora, pronta a consumir.

SNACKS PARA BEBER · RUNAKAY
  €1,79 · 80 g

Preparados cremosos 
biológicos à base de amêndoa e 
sementes de chia, em práticas 

embalagens para beber.

LOÇÃO REPELENTE 
HIDRATANTE E 

PROTETORA · JASON
  €14,99 · 133 ml

Com ingredientes naturais 
que protegem a pele. 

ALGA MARIS · LABORATOIRES DE BIARRITZ
  A PARTIR DE €9,99

Protetores solares com ingredientes biológicos 
e filtros minerais, sem químicos. São 

biodegradáveis e não poluem os oceanos.

BARRAS BIO  
· NATUREFOODS

  €1,25 · 40 g
Barras com sementes e frutos secos 

biológicos. Vegetarianas e sem glúten.

KIT VIAGEM ALOÉ 
VERA · DR. ORGANIC

  €17,89 · unidade 
Champô, amaciador, 

gel de duche e 
loção corporal.

https://www.celeiro.pt/89241-locao-spray-hidratante-e-protetora-133-ml-ltr-jason
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/index/?manufacturer=2166&q=RESCUE+REMEDY
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/index/?manufacturer=2145&q=ALGA+MARIS
https://www.celeiro.pt/72106-barra-de-frutos-secos-sem-gluten-bio-40-gramas-kg-naturefoods
https://www.celeiro.pt//219877-extrato-de-raiz-de-gengibre-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//347679-kit-viagem-aloe-cham-gel-duche-amac-locao-corp-1-unidades-unid-dr-organic
https://www.celeiro.pt/253512-mix-frutas-250-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/index/?manufacturer=2640&q=SNACKS+PARA+BEBER
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CASO NÃO POSSA 
CONSUMIR 

GLÚTEN, PODE 
SEMPRE LEVAR 

FRUTA E FRUTOS 
SECOS QUE SÃO 
NATURALMENTE 

ISENTOS DE 
GLÚTEN.  A 

MARCA SCHAR 
TEM UMA VASTA 

SELECÇÃO DE 
OPÇÕES ISENTAS 

DE GLÚTEN, 
DESDE BOLACHAS, 

CEREAIS E ATÉ 
CHOCOLATES.

CONTRARIAR O JET LAG
Quando atravessamos 
rapidamente vários fusos 
horários, podem surgir sintomas 
como insónias temporárias, 
fadiga, irritabilidade, dificuldade 
de concentração e disfunções 
intestinais. Evite bebidas 
alcoólicas, cafeína e beba 
bastante água durante o voo. 
À chegada, acerte o relógio e 
aja de acordo com o horário 
local, dormindo apenas quando 
for noite. Suplementos com 
melatonina podem ajudar.

PROTEGER DOS  
RAIOS SOLARES
Indispensável na praia, no campo ou 
na cidade! A exposição solar excessiva 
pode aumentar o risco de cancro da 
pele. Evite as horas de mais calor 
(entre as 11h e as 16h) e aplique um 
protetor adequado ao seu tipo de pele, 
várias vezes ao dia. Antes da época 
balnear pode preparar a pele com 
antioxidantes, como o betacaroteno, 
que também vai ajudar a prolongar o 
bronzeado. Após a exposição solar, 
hidrate-se: sugerimos aloé vera, 
sobretudo em caso de vermelhidão.

PICADAS DE INSETOS
Os repelentes podem ser uma 
ajuda preciosa em alguns 
destinos mais tropicais. 
Recomendamos que sejam 
à base de plantas e sem 
substâncias nocivas (DEET, PABA 
ou parabenos). Use também 
roupa que cubra as pernas e os 
braços e evite andar ao ar livre ao 
nascer ou ao pôr-do-sol, alturas 
em que os insetos picam mais.

 
VIAGEM COM CRIANÇAS
Se viaja com crianças, a maior 
parte das companhias aéreas 
permite levar uma sopa ou o leite 
necessários para as refeições 
durante o voo. Confira com 
antecedência as regras sobre o 
transporte de líquidos na cabine. 
Sugerimos boiões com purés de 
legumes biológicos, uma peça 
de fruta ou saquetas de puré 
de fruta biológicos por serem 
mais práticos de transportar. 
Não se esqueça de levar pacotes 
individuais de bolachas  
(sem açúcares adicionados). 

Antes da época balnear pode preparar a pele 
com antioxidantes, como o betacaroteno, que 
também vai ajudar a prolongar o bronzeado. 
Após a exposição solar, hidrate-se: sugerimos 
aloé vera, sobretudo em caso de vermelhidão.

ESTE É OUTRO ASPETO A CONSIDERAR, SE VAI FAZER 
VIAGENS LONGAS DE AVIÃO, SOBRETUDO SE TEM 
RESTRIÇÕES ALIMENTARES (É VEGAN, TEM ALERGIAS, 
INTOLERÂNCIAS, ETC.) OU SE SE PREOCUPA COM O VALOR 
NUTRICIONAL E COM A QUALIDADE DA SUA ALIMENTAÇÃO, 
DEIXAMOS ALGUMAS SUGESTÕES:

Nota  
para 

celíacos

COMIDA 
DE AVIÃO

BARRAS “REFEIÇÃO” E BARRAS PROTEICAS

Devido ao seu valor energético adaptado, adição de 
vitaminas e minerais, duas barras deste tipo podem 
substituir uma refeição. Outra opção são as barras 
normalmente consumidas por desportistas, com alto 
teor em proteínas. Para refeições mais ligeiras existem 
também imensos tipos de barras para escolher.

FRUTOS SECOS

Outra boa opção são as sementes ou os frutos secos, 
como as nozes, avelãs, amêndoas, cajus, entre 
outros, devido à sua riqueza nutricional e teores de 
vitaminas e minerais naturalmente presentes.
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https://www.celeiro.pt/406352-omega-3-one-120-capsulas-cps-biofil
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A 
menopausa é con-
firmada após 12 
meses consecuti-
vos sem qualquer 
período mens-
trual. Contudo, as 

variações hormonais e os sintomas 
podem surgir muito antes, afetando 

cerca de dois terços das mulheres. 
Esta fase de transição chama-se 
perimenopausa e pode durar em 
média sete anos. No geral, a maioria 
das mulheres atinge a menopausa 
entre os 45 e os 55 anos, altura 
em que os níveis de estrogénios e 
progesterona são mais baixos. Após 

Para muitas mulheres, é vista como uma nova 
fase da sua vida. Descubra mais sobre as 
mudanças pelas quais o corpo passa e algumas 
dicas que podem ajudar a atravessar esta fase  
de forma mais confortável.

COMO VIVER 
MELHOR NA 
MENOPAUSA

 €37,25 
ISOFLAVONAS SUPER 
CONCENTRADAS
SOLGAR

60 comprimidos
Suplemento alimentar. 
Concentrado de soja com 
todos os componentes 
nela encontrados: 
saponinas, fitoestrogénios, 
fitosteróis e isoflavonas.

 €12,47 
TREVO VERMELHO - 
EXTRATO LÍQUIDO 
S/ÁLCOOL
NATURES ANSWER

30 ml
Suplemento alimentar 
em formato de extrato 
líquido não alcoólico de 
trevo vermelho. Sem 
glúten e sem álcool.

( saúde e bem-estar )

o período de 12 meses consecuti-
vos sem menstruação, entra-se na 
fase da pós-menopausa. A perda da 
proteção hormonal dos estrogénios 
marca esta altura, com um aumen-
to significativo do risco de doença 
cardiovascular e de osteoporose. Por 
este motivo, e para atenuar os sinto-
mas da menopausa, recorre-se com 
frequência à terapia hormonal de 
substituição. Porém, existe também 
um conjunto de plantas, nutrientes e 
de outros compostos que podem ser 
igualmente úteis nesta fase.

( saúde e bem-estar )

A MAIORIA DAS 
MULHERES ATINGE A 
MENOPAUSA ENTRE 
OS 45 E OS 55 ANOS, 
ALTURA EM QUE OS 

NÍVEIS DE ESTROGÉNIOS 
E PROGESTERONA 
SÃO MAIS BAIXOS

Menopausa

45 55

https://www.celeiro.pt/828802-isoflavonas-super-concentradas-60-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/384810-trevo-vermelho-extrato-liquido-salcool-30-ml-ltr-natures-answer
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ALTERAÇÕES HORMONAIS 
NA PERIMENOPAUSA
Algumas plantas e extratos 
vegetais podem ajudar a minimi-
zar os sintomas de desconforto 
associados à perimenopausa e à 
menopausa. No geral, estas alter-
nativas, produzidas naturalmente 
pelas plantas e extratos vegetais, 
apresentam um efeito similar 
ao do estrogénio e progesterona 
produzidos pelo organismo.

Porém, se existir um historial pes-
soal ou familiar de cancro da mama, 
útero ou endométrio, deve avaliar 
sempre primeiro com o seu médico 
quais as melhores opções de trata-
mento complementar para atenuar 
os sintomas de menopausa.

COMPLICAÇÕES  
NA PÓS-MENOPAUSA
Os estrogénios desempenham um fator 
protetor ao nível da saúde cardiovascu-
lar e óssea. Porém, estima-se que, na 
fase da perimenopausa, a densidade 
mineral óssea se reduza entre 10% e 
20% e que, na fase da pós-menopausa, 
cerca de 25% das mulheres possam ter 
uma perda óssea acelerada, aumen-
tando o risco de fraturas ósseas e de 
osteoporose,  de enfarte e doença car-
díaca.  Por outro lado, um estudo recente 
indica que a doença cardíaca afeta 38% 
das mulheres na pós-menopausa, 52% 
apresenta também hipertensão e 44% 
excesso de peso ou obesidade.

De facto, durante a mudança hormo-
nal, o modo como o organismo utiliza 
a energia consumida modifica-se e há 
uma tendência superior para o ganho 
de peso. É fundamental adotar um estilo 
de vida saudável, que inclua uma dieta 
equilibrada e a prática regular de ativi-
dade física. Evitar ou reduzir o consumo 
de bebidas alcoólicas, café, alimentos 
picantes e alimentos ou bebidas muito 
quentes, que podem contribuir para 

as variações de temperatura. Por outro 
lado, uma dieta rica em fibra, vitaminas e 
minerais, pobre em açúcares refinados 
e gorduras animais, pode ajudar à manu-
tenção de um peso saudável. 

Estima-se que, na fase da perimenopausa, a densidade 
mineral óssea se reduza entre 10% e 20% e que, na 

fase da pós-menopausa, cerca de 25% das mulheres 
possam ter uma perda óssea acelerada.

 €16,63 
SALVA - EXTRATO 
LÍQUIDO S/ÁLCOOL
NATURES ANSWER

30 ml
Suplemento alimentar 
em formato de 
extrato líquido 
não alcoólico de 
salva. Sem glúten 
e sem álcool.

 €22,50 
MANHAÉ FEMININO
NUTRISANTE

30 cápsulas
Suplemento 
alimentar à base de 
fosfolipídios, óleo de 
borragem, vitaminas 
e minerais. Sem soja.

 €14,45 
HYALOFEMME
KESSEL

1 unidade
Gel vaginal hidratante 
que pode ser utilizado 
no tratamento 
complementar da 
secura vaginal de 
origem variada.

 €10,05 
PREMENO DUO 
ÓVULOS VAGINAIS
KESSEL

10 unidades
Óvulos vaginais 
contra a secura 
vaginal. Cada óvulo 
contém 5 mg de 
ácido hialurónico.

 €20,58 
DONG QUAI 
(ANGÉLICA-
-CHINESA)
SOLGAR

100 cápsulas
Suplemento alimentar 
que fornece raiz e 
extrato da raiz de 
angélica-chinesa.

 €16,99
HAPPY & GO
ORTIS

60 comprimidos
Suplemento alimentar 
à base de hipericão 
e magnésio.

PROBLEMAS COMUNS
Fase da perimenopausa

·  Diminuição dos níveis  
de estrogénio

·  Diminuição dos níveis  
de progesterona

·  Variações repentinas da 
temperatura corporal, 
suores noturnos

·  Insónia
·  Alterações de humor, 

irritabilidade, 
depressão, ansiedade

·  Enxaquecas
·  Dores articulares
·  Esquecimento,  

perda de memória
·  Ganho de peso 

·  Fadiga
·  Secura vaginal

Fase da pós-menopausa

·  Osteoporose
·  Risco cardiovascular 

aumentado

Algumas plantas, nutrientes e outros 
compostos que podem ser úteis
 
Isoflavonas de soja, trevo vermelho,  
angélica-chinesa, cimicifuga
Inhame, anho-casto 

Salva 
 

Valeriana, passiflora, lúpulo, melatonina
Hipericão, 5-HTP 
 

Matricária, 5-HTP
Curcuma, harpago
Gingko biloba, fosfatidilserina, lecitina de soja 

Crómio, chá verde, ácido linoleico conjugado 
(CLA), glucomanano
Geleia real, ginseng, vitaminas do complexo B
Cremes à base de ácido hialurónico

Cálcio, vitamina D, magnésio, vitamina K
Ómega-3, coenzima-Q10, vitamina E,  
vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico

Causas frequentes  
da menopausa

  DIMINUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE 
ESTROGÉNIOS E PROGESTERONA

  REMOÇÃO CIRÚRGICA DO ÚTERO 
(HISTERECTOMIA)

  REMOÇÃO CIRÚRGICA  
DOS OVÁRIOS

 QUIMIOTERAPIA

  TERAPIA HORMONAL  
APÓS CANCRO DA MAMA

https://www.celeiro.pt/384490-salva-extrato-liquido-salcool-30-ml-ltr-natures-answer
https://www.celeiro.pt/produtos/415422-manhae-feminino-30-capsulas-cps-nutrisante
https://www.celeiro.pt/189385-hyalofemme-1-unidades-unid-kessel
https://www.celeiro.pt/28646-premeno-duo-ovulos-vaginais-10-unidades-unid-kessel
https://www.celeiro.pt/321297-dong-quai-angelica-chinesa-100-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/produtos/312196-happy-go-60-comprimidos-comp-ortis
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A polémica da utilização 
de pastas com ou sem 
flúor começou há alguns 
anos nos Estados Unidos, 

onde a água e muitos alimentos eram 
enriquecidos com flúor, de forma a 
atingir a dose diária recomendada 
deste mineral.

COMO OBTER O FLÚOR?
O flúor pode ser administrado por via 
sistémica (através da alimentação 
e/ou suplementação) ou por via tópica 
(aplicado localmente na boca, por pas-
tas dentífricas e/ou elixires). Pela via 
sistémica, o flúor é ingerido e entra na 
corrente sanguínea, para ser distribuí-
do pelos dentes e ossos.

Em muitos países a fluoretação da 
água é uma realidade, já em Portugal 
não há fluoretação artificial da água e a 
via sistémica é feita através de gotas ou 
comprimidos prescritos por um dentis-

ta, quando se verifica a necessidade.
As aplicações por via tópica 

podem ser feitas em casa, todos os 
dias, através do uso de dentífricos, 
elixires, géis, etc. Também podem ser 
aplicados géis fluoretados, de elevada 
concentração, por profissionais de 
saúde oral em consultório.

 
ALGUNS CUIDADOS A TER
Apesar de o flúor ser benéfico na 
prevenção de cáries dentárias, o 
seu uso excessivo pode danificar o 
esmalte dos dentes, que fica com 
manchas brancas ou acastanhadas 
irreversíveis – fluorose.

Saiba quais as vantagens e desvantagens 
de usar pastas de dentes com ou sem flúor 
e como é que este pode ser administrado 
de outras formas.

CUIDADOS esPECIais
CASO OPTE POR UMA PASTA COM 
FLÚOR, É IMPORTANTE SER ADEQUADA 
À IDADE DA CRIANÇA, UMA VEZ QUE 
A QUANTIDADE DESTE MINERAL É 
AJUSTADA À FAIXA ETÁRIA.
 DESDE O PRIMEIRO DENTE ATÉ AOS 3 ANOS  
A lavagem dos dentes deve ser feita 
por um adulto, duas vezes por dia, com 
uma dedeira ou escova macia e de 
tamanho apropriado, com uma pequena 
quantidade de pasta.
 DOS 3 AOS 6 ANOS  A criança já pode 
começar a fazer a escovagem, 
progressivamente, sempre 
supervisionada por um adulto, duas 
vezes por dia, com uma escova 
macia, com a quantidade de pasta 
correspondente ao tamanho da unha do 
dedo mindinho da criança.
 A PARTIR DOS 6 ANOS  Já deve ser a criança 
a escovar os dentes, com uma pasta 
idêntica à dos adultos, numa quantidade 
aproximada a um centímetro.

CRIANÇAS:

PASTAS 
DENTÍFRICAS

 com ou 
sem flúor?

A presença de certas 
bactérias e açúcares 

leva à produção de  
ácidos que causam a 
desmineralização do 
esmalte dos dentes. 
No entanto, quando 
a saliva está menos 
ácida, são repostos 

minerais que tornam 
os dentes mais 

resistentes. A presença 
de flúor durante este 
processo – chamado 

remineralização – 
contribui para fixar 

os minerais de forma 
mais eficaz e evitar 

que se dissolvam 
na próxima fase de 
desmineralização.

A intoxicação aguda por flúor é 
possível, se for ingerida uma grande 
quantidade de flúor de uma só vez. Este 
risco é aumentado principalmente em 
crianças, em que a ingestão acidental 
é muito frequente. Assim, a correta 
dosagem de pasta dentífrica (quando 
tem flúor) torna-se muito importante. 

COMO É QUE 
O FLÚOR 

INFLUENCIA  
A DENTIÇÃO?

 €6,39 
PASTA DENTÍFRICA 
AYURVÉDICA 
SEM FLÚOR
SUDANTA

100 g
Uma combinação única 
de plantas naturais e 
especiarias, incluindo 
cravinho, canela e 
pimenta-preta.

 €3,19 
PASTA DENTÍFRICA 
BRANQUEADORA 
COM FLÚOR BIO
DR. ORGANIC

20 ml
Excelente opção para 
as viagens. Com o 
poder branqueador 
do carvão ativado.

 €11,99 
PASTA DENTÍFRICA 
CRIANÇA SEM 
FLÚOR C/ ESCOVA 
GENGIVAS
EARTH’S BEST
45 g
Sabor a morango 
e banana. Contém 
betaglucano de aveia 
e vitamina B5.

 €8,99 
PASTA DENTÍFRICA 
CRIANÇA COM FLÚOR
CATTIER

50 ml
Ajuda a remineralizar os 
dentes e a proteger as 
gengivas. Opções para 
crianças dos 2 aos 6 e 
para mais de 7 anos.

https://www.celeiro.pt/493086-pasta-dentifrica-ayurvedica-sem-fluor-100-gramas-kg-sudanta
https://www.celeiro.pt/450041-bio-pasta-dentes-branqueadora-carvao-ativado-100-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/produtos/159388-pasta-dentes-bebeescova-gengivas-45-gramas-kg-earths-best
https://www.celeiro.pt/309790-pasta-dentes-kids-7-anos-menta-50-ml-ltr-cattier


Bela por
natureza
Descubra a
gama completa 
de produtos bio
para todos os
tipos de pele.

www.logona.com
À venda em lojas Celeiro, lojas de produtos naturais

e em Celeiro.pt
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https://www.celeiro.pt/444965-serum-dia-noite-couperose-rosacea-silidine-30-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt/38935-emulsao-hidro-lipidica-bio-age-protection-30-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt/444248-leite-de-limpeza-rico-bio-125-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt/444897-oleo-revitalizante-rosto-abacate-bio-30-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt/444958-creme-dia-e-noite-couperose-rosacea-silidine-30-ml-ltr-logona
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A pele é o maior órgão do nosso corpo e a sua função é proteger-nos de 
agressões externas. Mas a pele de um bebé ainda é muito imatura e precisa 
de atenção constante. Saiba que cuidados deve ter no primeiro ano de vida.

pele é o maior órgão do nosso cor-
po, formando uma barreira que nos 
protege do exterior. A sua principal 
função é prevenir a desidratação 
e proteger-nos contra agressores 
externos, como bactérias, vírus e 
substâncias tóxicas. No entanto, 
quando falamos da pele do bebé, 
esta apresenta uma estrutura mais 
fina do que a pele de um adulto e a 
sua função de barreira é conside-
rada ainda imatura e em constante 
desenvolvimento durante o primei-
ro ano de vida.

Características  
da pele do bebé:
B  A CAMADA EXTERIOR DA PELE É MAIS FINA  

E AS CÉLULAS ESTÃO MENOS PRÓXIMAS DO  
QUE NA PELE ADULTA;

B  A TRANSPIRAÇÃO E AS GLÂNDULAS SEBÁCEAS  
SÃO MENOS ATIVAS;

B  O FILME HIDROLIPÍDICO DE SUPERFÍCIE (UMA 
EMULSÃO DE ÁGUA E GORDURAS QUE COBRE E 
PROTEGE A SUPERFÍCIE DA PELE) E O MANTO 
ÁCIDO PROTETOR (A PARTE LÍQUIDA DO FILME 
HIDROLÍPIDO, LEVEMENTE ÁCIDO) NÃO SE 
ENCONTRAM COMPLETAMENTE DESENVOLVIDOS;

B BAIXA PIGMENTAÇÃO. 

Como resultado: 
B  MENOS RESISTENTE E ESPECIALMENTE SENSÍVEL A 

INFLUÊNCIAS QUÍMICAS, FÍSICAS E MICROBIANAS;
B  AS SUBSTÂNCIAS QUE ENTRAM EM CONTACTO COM A 

PELE DO BEBÉ SÃO ABSORVIDAS MAIS FACILMENTE E 
PENETRAM NAS CAMADAS MAIS PROFUNDAS;

B  O PH DA PELE DO BEBÉ É PERTO DO NEUTRO, O QUE A 
TORNA MAIS SENSÍVEL A IRRITAÇÕES;

B  A CAMADA EXTERIOR DA PELE ESTÁ MENOS 
PROTEGIDA, SENDO CONFRONTADA COM SECURA E 
DESIDRATAÇÃO;

B MAIS SENSÍVEL AOS RAIOS ULTRAVIOLETA.

CUIDADOS 
ESSENCIAIS
Os cuidados com a pele do 
bebé ajudam a manter a fun-
ção de barreira da pele, preve-
nindo a entrada de agressores 
externos. Com o objetivo de 
manter a pele do seu bebé sau-
dável e protegida há cuidados 
diários a seguir:

 LIMPEZA   Uma limpeza adequada 
ajuda a manter a pele do bebé livre de 
irritantes. Na maioria dos casos, usar 
apenas água durante o banho não é 
suficiente para uma limpeza eficaz.

  Nos primeiros meses pode optar 
por um produto em mousse para 
facilitar a lavagem. 

  Limpe suavemente as zonas mais 
sensíveis, como o pescoço, axilas, 
zona da fralda e entre os dedos. 

  O banho deve ser breve, em água 
morna, e a secagem deve ser gentil, 
sem esfregar a pele.

 HIDRATAÇÃO   O uso de um produto 
hidratante preserva e melhora a fun-
ção de barreira da pele e fornece água 
e lípidos para a estrutura, ajudando 
a prevenir a perda de água. A escolha 
de um produto de hidratação pode 
variar consoante a época do ano: um 
creme hidratante na época mais seca 
e uma loção corporal quando o tempo 
está mais húmido.

Da cabeça aos pés

CUIDAR  
DOS BEBÉS

As fraldas Tidoo são ecológicas,  hipoalergénicas 
e isentas de ingredientes indesejáveis (sem 
cloro, petrolatos, látex, perfume e corantes).
O bebé pode desfrutar de uma fralda com  
uma maior suavidade e absorção, cuidando  
ao mesmo tempo da natureza.
 »   O ambiente agradece!

COnHece as fraldAS tidoo?

SABIA 
QUE...
SABIA 
QUE...
SABIA 
QUE...

A pele 
do bebé é 
mais fina 

e delicada 
do que a 

pele de um 
adulto?

A
Por isso, 
é muito 

importante 
adotar alguns 

cuidados 
para garantir 

que a pele 
do seu bebé 
se mantenha 

hidratada, 
nutrida e 

protegida.

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/index/?manufacturer=2657&q=fraldas
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 CABELO 

CHAMPÔ  
CALÊNDULA  

BEBÉ BIO · LOGONA
  €7,99 · 200 ml

Lava suavemente  
o cabelo delicado e 
frágil do bebé sem 

arder nos olhos.

 MUDANÇA DA FRALDA   A assadura da pele 
do bebé pode ser prevenida com a mudança 
frequente da fralda, especialmente após uma 
dejeção. Adicionalmente, a utilização de alguns 
produtos é fundamental para manter a pele do 
bebé saudável e cuidada:

  Em cada muda de fralda, limpe a pele do bebé 
com um disco de algodão e linimento, pres-
tando especial atenção às áreas vermelhas e 
irritadas. O linimento proporciona uma limpeza 
suave à pele do bebé e um filme protetor que 
isola a pele da humidade e fricção das fraldas. 
Também pode optar pela utilização de toalhitas. 
No entanto, deve certificar-se que as mesmas 
são isentas de álcool e outros químicos.
  A pele do bebé deve ficar bem seca (sem esfre-
gar) antes de colocar a fralda nova. 
  Aplique uma camada grossa de creme protetor 
para a mudança de fralda com óxido de zinco. 
Este creme hidrata e repara a pele do bebé, 
criando uma barreira protetora e calmante.

 EXPOSIÇÃO SOLAR   A exposição solar  
não deve ocorrer nas horas em que os raios 
ultravioletas são mais intensos e a pele do bebé 
deve ser protegida com roupa adequada,  
tal como um chapéu com aba. Adicionalmente, 
questione o pediatra relativamente ao momento 
ideal para começar a aplicar um protetor solar 
no seu bebé. 

Na seleção de um produto cosmético para o seu bebé deve dar 
preferência a produtos hipoalergénicos, sem perfume e que utilizam 

ingredientes de origem natural e biológica. 
Um produto de cosmética biológico certificado garante uma preferência na 
utilização de ingredientes de origem natural e provenientes de agricultura 
biológica, a isenção de parabenos, corantes, perfumes e conservantes 
artificiais, petróleo e seus derivados.

Cosmética biológica

QUADRADOS  
MAXI BEBÉ  

BIO DOUCE · NATURA
  €3,39 · 40 unidades

Extra suaves em algodão 
biológico. Ideais para 

utilizar no rosto ou 
no corpo do bebé.

 
CREME PROTETOR 

PARA MUDA FRALDAS 
BEBÉ BIO · CATTIER

  €12,49 · 75 ml
Hidrata, protege e repara 

o rabinho do bebé.

 MUDANÇA DA FRALDA 

TOALHITAS ECOLÓGICAS 
COM CALÊNDULA BIO  

· TIDOO
  €3,99 · 58 unidades

Biodegradáveis e 
compostáveis. Hipoalergénicas, 

sem parabenos e álcool. 
98,9% de ingredientes 

de origem natural.

 OUVIDOS 

COTONETES  
BEBÉ BIO

· DOUCE NATURE
  €2 · 60 unidades
Extremidades em  
algodão biológico  
e hastes em papel.

LOÇÃO CORPORAL 
CALÊNDULA 

BIOLÓGICA BEBÉ 
BIO · LOGONA
  €8,99 · 200 ml

À base de extrato
de calêndula, óleos de

jojoba e amêndoas doces.

Hidratação 

LEITE HIDRATANTE PARA 
ROSTO E CORPO BEBÉ

BIO · CATTIER
  €15,99 · 500 ml

Hidrata, suaviza e  
protege a pele do bebé.

GEL DE BANHO CALÊNDULA 
BEBÉ BIO · LOGONA

  €7,99 · 200 ml
Produto formulado  
a partir de agentes  

vegetais, que limpam 
e cuidam suavemente 

da pele do bebé.

 ROSTO E CORPO 

Banho

MOUSSE DE LIMPEZA 
PARA CABELO E CORPO 

BEBÉ BIO · CATTIER
  €7,99 · 150 ml

Uma mousse de limpeza 
muito macia que deixa 

o cabelo e a pele do 
bebé limpa e suave.

Limpeza

LEITE DE LIMPEZA  
PARA ROSTO E CORPO 

BEBÉ BIO · CATTIER
  €15,99 · 500 ml

Leite de limpeza com  
uma textura leve  

para limpar e hidratar.

ÁGUA MICELAR  
DE LIMPEZA PARA  
ROSTO E CORPO  

BEBÉ BIO · CATTIER
  €12,99 · 500 ml

Sem álcool e sem perfume 
ou fragrância para limpar 
a pele delicada dos bebés.

LINIMENTO LEITE  
DE LIMPEZA PARA  
MUDA DE FRALDA 

BIO · CATTIER
  €15,99 · 500 ml

Fórmula que acalma,  
limpa e protege  

o rabinho do bebé.

https://www.celeiro.pt//228336-champo-calendula-biologico-bebe-200-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt/430432-leite-limpeza-para-rosto-e-corpo-bebe-500-ml-ltr-cattier
https://www.celeiro.pt/502931-leite-hidratante-e-nutritivo-rosto-e-corpo-500-ml-ltr-cattier
https://www.celeiro.pt/228329-locao-corporal-calendula-biologica-bebe-200-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt/415194-agua-micelar-limpeza-para-rosto-e-corpo-bebe-500-ml-ltr-cattier
https://www.celeiro.pt//228657-gel-banho-calendula-biologico-bebe-200-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt//430449-linimento-leite-de-limpeza-para-muda-de-fralda-500-ml-ltr-cattier
https://www.celeiro.pt/359573-creme-protetor-para-muda-fraldas-bebe-75-ml-ltr-cattier
https://www.celeiro.pt/100847-quadrados-maxi-bebe-bio-40-unidades-unid-douce-nature
https://www.celeiro.pt/504010-toalhitas-ecologicas-com-calendula-bio-sem-fragrncias-58-unidades-unid-tidoo
https://www.celeiro.pt/100977-cotonetes-bio-bebe-60-unidades-unid-douce-nature
https://www.celeiro.pt/430425-mousse-limpeza-para-cabelo-e-corpo-bebe-150-ml-ltr-cattier
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Fumar afeta as artérias 
coronárias e os pulmões, 
amplifica as taxas de cancro e 
o risco cardíaco, aumentando 

a pressão arterial e acelerando o 
processo de aterosclerose. Para 
além de debilitar o funcionamento do 
sistema imunitário, o tabaco reduz a 
fertilidade, acelera o desenvolvimento 
de cataratas e a degeneração macular.

A oxidação resultante do tabaco dá 
origem a radicais livres que constituem 
uma das maiores causas de doença 
e envelhecimento precoce. Deixar 
de fumar melhorará a oxigenação, 
contribuindo para a higiene oral, saúde 
da pele, unhas e cabelo, ajudando 
ainda à obtenção de um sono reparador.

A força de vontade é o método mais 
eficaz para conseguir deixar de fumar. 
Porém, existem algumas ajudas 
como: acupunctura, pastilhas de 
nicotina, plantas com efeito calmante, 
antioxidantes e outras substâncias. 
Pense nas suas razões e o porquê de 
querer parar de fumar. Faça contas à 
vida e dê um novo rumo ao dinheiro que 
estava destinado para este fim.

De facto, quando deixar de fumar, 
ganhará uma melhor perceção do sabor 
dos alimentos que, aliado a alguma 
ansiedade, pode contribuir para o 
aumento do apetite, e consequente 
ganho de peso. Mas não desista! 
Mantenha-se ocupado, beba muita 
água e experimente a terapia de 
reposição de nicotina, se necessário. 

Sabia que o consumo de tabaco é a 
principal causa de morte evitável? 
Não perca as nossas dicas para 
o ajudar a deixar de fumar e 
recuperar a sua saúde.

COMO DEIXAR 
DE FUMAR

1. Aprenda a relaxar
Pratique técnicas de respiração 

e relaxamento para localizar o seu 
foco de stresse. Experimente  
um banho quente, uma massagem 
ou alongamentos para o ajudar  
a libertar a tensão acumulada.

2. Faça exercício
Ser ativo contribui de forma 

positiva para o seu humor,  
boa-disposição e redução do 
stresse. Pratique uma atividade 
física regularmente, nem que seja 
sob a forma de caminhada.

3. Converse muito
Converse com os seus amigos 

e familiares e procure apoio para 
esta fase. Sentir-se-á muito mais 
motivado e confiante.

4. Mantenha o foco
Concentre-se no momento  

e não pense para já no futuro. 
Tenha foco no seu objetivo  
e não desista!

5. Alimente-se bem
Adote uma alimentação 

saudável e evite as bebidas com 
cafeína, pois podem aumentar os 
seus níveis de ansiedade e fazer 
sentir, em maior proporção, a 
abstinência da nicotina.  
Procure dormir oito horas por  
noite e mantenha-se hidratado.

6. Aproveite o poder  
das plantas

Plantas como passiflora, valeriana, 
rodiola e ginseng apresentam 
propriedades que contribuem para 
o conforto emocional, ajudando  
a minimizar a agitação de origem 
nervosa, ansiedade, irritabilidade,  
stresse físico e emocional, 
sintomas que podem advir da 
cessação tabágica.

7. Não desista
Aceite este processo  

e permita-se reconhecer que  
há dias bons e menos bons.

 €17,84 
VALERIANA
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento 
alimentar que 
fornece extrato 
estandardizado da 
raiz de valeriana. 
Adequado a vegans.

 €9,99 
NERVOVIT PLUS
ORTIS

40 cápsulas
Fórmula que 
combina extratos 
estandardizados 
de valeriana e 
de papoila-da-
-Califórnia.

 €27,08 
EXTRATO DE RAIZ 
DE RODIOLA
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento 
alimentar. Vegan. 
Fornece extrato 
estandardizado da 
raiz de rodiola. 

 €17,99 
RELAX AND 
GO BIO
ORTIS

30 comprimidos
Suplemento 
alimentar biológico 
à base de ginseng 
e açafrão.

 €2,59 
PASTILHA 
ELÁSTICA 
HORTELÃ-MENTA
CHICZA

30 g
Biológicas, 
biodegradáveis 
e vegans. Sem 
glúten, ovo e soja.

aS NOSsas DICAS

https://www.celeiro.pt/produtos/813068-valeriana-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/457187-nervovit-plus-valeriana-e-papoila-da-california-40-capsulas-cps-bional
https://www.celeiro.pt/447362-relax-go-bio-30-comprimidos-30-comprimidos-comp-ortis
https://www.celeiro.pt/400152-pastilha-elastica-de-hortela-menta-bio-30-gramas-kg-chicza
https://www.celeiro.pt/produtos/104050-extrato-da-raiz-de-rodiola-60-capsulas-cps-solgar


https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=harvest+moon+caju
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Por vezes, podem 
existir alterações 

na libido e uma 
dificuldade em obter 

uma vida sexual 
satisfatória. Saiba o 

que pode fazer.

A palavra libido, que deriva do latim e 
significa "desejo", é definida como o 
impulso sexual ou a energia funda-
mental do ser vivo que se manifesta 

pela sexualidade. Sabemos que o relacionamento 
sexual no adulto é importante, pois cria uma sen-
sação de bem-estar geral através da libertação de 
substâncias químicas (endorfinas). Esta sensa-
ção promove o relaxamento, a melhoria do humor 

e o aumento da sensibilidade aos estímulos sensoriais. No 
entanto, há certas circunstâncias ou fases da vida em que 
pode ocorrer uma diminuição da libido e uma dificuldade 
em conseguir uma vida sexual satisfatória. É importante 
identificar as causas e perceber o que pode fazer para evitar 
ou contrariar esses momentos.

 €7,59 
MACACCINO 
SENSUAL BIO
ISWARI

250 g
Mistura solúvel 
biológica com cacau, 
açúcar de coco, 
maca e especiarias.

 €17,48 
RAIZ DE MACA
HEALTH SPARK

60 cápsulas
Suplemento alimentar 
que, por cápsula, 
fornece 200 mg 
de extrato em pó 
de raiz de maca 
(Lepidium meyenii).

 €3,25 
MACA EM PÓ BIO
VIDA CELEIRO

100 g
Uma colher de sopa 
(15 g) por dia, 
misturada em batidos, 
papas, iogurtes 
ou sobremesas.

 €27,99 
AXILS
NUTRISANTÉ

60 cápsulas
Suplemento alimentar 
à base de extratos 
vegetais: ginseng, 
damiana e palmeto.

 €18,03 
L-ARGININA 
L-ORNITINA
SOLGAR
50 cápsulas
Suplemento 
alimentar fornece os 
aminoácidos na sua 
forma livre para uma 
absorção máxima.

 €36,99 
EXTRATO DE 
GINSENG COREANO
SOLGAR

60 cápsulas
Suplemento alimentar 
que fornece extrato 
estandardizado da raiz 
de ginseng coreano.

https://www.celeiro.pt/417709-macaccino-sensual-bio-250-gramas-kg-iswari
https://www.celeiro.pt/produtos/363921-raiz-de-maca-1000-mg-60-capsulas-cps-health-spark
https://www.celeiro.pt/434508-maca-em-po-biologica-100-gramas-kg-vida-celeiro
https://www.celeiro.pt/12560-l-arginina-l-ornitina-50-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt/415439-axils-homem-60-capsulas-cps-nutrisante
https://www.celeiro.pt/812900-extrato-de-ginseng-coreano-60-capsulas-cps-solgar


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF-INSERÇÃO CELEIRO_OMG_.pdf   1   23/04/2019   11:59:16

Para preservar a libido é fundamental manter um estilo  
de vida saudável. Siga estas sete dicas, que vão desde a prática 
moderada e regular de exercício físico a uma atitude positiva.

PReserVação 
Da LIBIDO

2
b ADOTE UMA 
ALIMENTAÇÃO 
COMPLETA, SAUDÁVEL 
E EQUILIBRADA, 
POBRE EM GORDURAS 
E RICA EM FIBRAS 
E HIDRATOS DE 
CARBONO COMPLEXOS, 
FRUTA E VEGETAIS

1 b PRATIQUE 
EXERCÍCIO FÍSICO  
DE FORMA 
REGULAR

4 b DURMA 
SETE A OITO 
HORAS 
POR NOITE

NOTA: a escolha de um suplemento 
alimentar, à base de plantas e de outros 
nutrientes, deverá sempre ser adaptada 
a cada caso e situação específica.

» A ajuda das plantas
ALGUMAS PLANTAS PODEM AJUDAR 
NA SUA VITALIDADE:

 GINSENG COREANO  Panax ginseng: 
uma das plantas mais utilizadas na 
medicina tradicional chinesa. Planta 
adaptogénica que ajuda a aumentar 
a resistência do organismo a vários 
tipos de situações. Promove a vitali-
dade e ajuda no combate à fadiga.

 MACA  Lepidium meyenii: raiz vegetal 
com origem nas montanhas do Peru, 
cultivada há mais de 2000 anos  
e usada durante séculos pelos 
nativos peruanos. Suporta a 
performance física e mental  
e ajuda a manter a vitalidade.

 DAMIANA  Turnera difusa: contribui para 
a recuperação do bem-estar físico e 
mental. A folha da damiana possui 
uma história de utilização como 
estimulante na zona onde cresce,  
na América Central e do Sul. 

3
b APRENDA A 
UTILIZAR TÉCNICAS 
DE RELAXAMENTO 
E GESTÃO 
DE STRESSE

5b TENTE 
MANTER 
UMA ATITUDE 
POSITIVA

6 7b PENSE 
EM SI E 
PROMOVA A 
AUTOESTIMA

b INVISTA O SEU 
TEMPO PARA ESTAR 
COM O SEU OU A 
SUA COMPANHEIRA

O QUE PODE AFETAR  
A LIBIDO NO HOMEM
Apesar do desejo sexual no masculi-
no poder ser considerado mais cons-
tante do que o feminino, é importante 
desmistificar a ideia de que não pode 
ser afetado. Existem vários fatores 
que interferem com o desejo sexual 
do homem. As principais razões 
apontadas pelos próprios homens 
para a perda do desejo sexual pa-
recem, no geral, ser: stresse profis-
sional, cansaço e fatores relacionais 
com a(o) parceira(o) (conflitos, 
problemas de comunicação, etc.). Se 
existir uma doença física, o desejo 
sexual pode também ser perturba-
do, não só pela doença em si, mas 
também por alguns tratamentos ou 
medicamentos.

https://www.celeiro.pt/catalogsearch/result/?q=oh+my+gutness
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??
Sou mãe de um menino com 
cinco anos que sofre de um 
ligeiro Transtorno de Défice 

de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH). Gostaria de saber se será 
adequado dar-lhe DHA, porque 
tenho lido que é útil a uma normal 
função cerebral.

FRANCISCA*, PÓVOA DE LANHOSO
 

 Cara leitora,
No Transtorno de Défice de 
Atenção e Hiperatividade, os 

sintomas podem ir de leves a graves, po-
dendo ser exacerbados ou tornar-se pro-
blemáticos em determinados ambientes, 
tais como a escola, onde poderão existir 
várias restrições, ou mesmo em casa.  
É importante refletir que certas caracterís-
ticas, como o tempo limitado de concen-
tração, a curiosidade ativa e a espontanei-
dade, são típicas da infância. Assim sendo, 
o acompanhamento por parte do pediatra 
irá avaliar e direcionar a necessidade de 
uma intervenção comportamental, medi-
camentosa, ou ambas, ao longo do tempo.

Relativamente à toma de DHA (ácido 
docosahexaenoico, ácido gordo essen-
cial da família ómega-3, encontrado na 
gordura do pescado), de facto, este tem 
sido apontado como promissor, para 
uma normal função cerebral. A investi-
gação científica atual tem realizado vá-
rios estudos com conclusões benéficas, 
no sentido de o DHA poder ter um pa-
pel protetor na diminuição dos sintomas 
comportamentais e cognitivos associa-
dos ao TDAH, pelo que será adequado 
falar com o pediatra sobre a suplementa-
ção da dieta do seu filho.

??
Há cerca de cinco dias perdi o 
meu trabalho e sinto uma 
tristeza ligeira e alguma 

dificuldade em ter um sono reparador. 
Haverá alguma solução ao nível da 
fitoterapia, que me possa ajudar a 
ultrapassar esta fase mais difícil?

JOÃO*, SETÚBAL
 

 Caro leitor,
Efetivamente, o humor pode dimi-
nuir, na sequência de uma perda de 

trabalho, fazendo-o sentir-se desencorajado 
para prosseguir a sua vida. Este sentimento, 
em princípio, será passageiro. No entanto, se 
notar que persiste no tempo por semanas, de-
verá consultar o seu médico.

Como forma de ultrapassar esta fase, 
aconselha-se que adote uma alimentação 
saudável, incluindo alimentos de todos os 
grupos da Roda dos Alimentos/Pirâmide 
Alimentar, com ênfase na ingestão de 
produtos hortícolas, fruta fresca e frutos 
secos, bem como cereais integrais. Beba 
muita água diariamente, entre 1,5 e 2 l. Ao 
mesmo tempo, tente eliminar fatores 
estimulantes, como o excesso de café, 
o álcool e o hábito de fumar. É impor-
tante que se obrigue a manter uma 
atitude mental positiva, introduza 
a prática de técnicas de relaxamen-
to f ísico e mental na sua rotina diária, 
bem como dedique algum tempo do seu dia 
à prática de exercício f ísico. Mantenha horá-
rios regulares, sobretudo no que diz respeito 
à hora de se deitar e de se levantar.

Se a sensação de tristeza, ainda assim, per-
sistir, poderá experimentar a toma de hipe-
ricão, ou erva de São João, planta utilizada 
tradicionalmente na Alemanha, em caso de 
depressão ligeira a moderada. O extrato de 
erva de São João contribui para o equilíbrio 
emocional e bem-estar geral e ajuda a manter 
um sono saudável. Se necessário, poderá tam-
bém recorrer à valeriana, que apoia o bem-es-
tar mental em caso de tensão e stresse e ajuda 
a normalizar o sono. Caso a erva de São João 
não seja a melhor opção para si, poderá ex-
perimentar a toma de 5-HTP (5-hidroxitrip-
tofano). É sintetizado a partir do aminoácido 
essencial L-triptofano, tem a capacidade de 
passar a barreira hematoencefálica, conver-
tendo-se em serotonina, um importante neu-
rotransmissor a nível cerebral envolvido na 
regulação da dor, sono, humor, apetite e ou-
tras funções nervosas e cerebrais.

por DR. PEDRO LÔBO DO VALE
médico de clínica geral

PERGUNTAS E RESPOSTAS

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

CONSULTÓRIO
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??
Estive dois anos no estrangeiro 
e alterei muito os meus hábitos 
alimentares, para pior. Estou 

com 65 kg, aumentei 15 kg no total. Para 
o meu 1,55 m, sinto-me muito mal e 
gostava de saber como posso perder 
peso, da forma mais natural possível.

MARIANA*, AVEIRO
 

 Cara leitora,
Em primeiro lugar, constatar que 
sofreu alteração dos hábitos alimen-

tares para pior é o melhor ponto de partida 
para refletir sobre quais são, de facto, os me-
lhores hábitos alimentares, com vista a perder 
e, posteriormente, manter o peso corporal. De 
acordo com os dados indicados, o seu IMC 
(Índice de Massa Corporal) é igual a 27 kg/
m2, que corresponde a excesso de peso. Ideal-
mente, deverá consultar um nutricionista, 
para obter um plano alimentar devidamente 
personalizado, isto é, ajustado às suas necessi-
dades pessoais, tais como idade, altura e nível 
de atividade física, por exemplo. Implementar 
uma rotina de atividade física diária será tam-
bém fundamental. Este binómio (plano ali-
mentar ajustado ao seu caso pessoal e rotina 
de atividade física diária), com certeza irá aju-
dá-la a atingir o objetivo de perda de peso, da 
forma mais natural possível. Em todo o caso, 
se existir um apetite exacerbado, poderá ser 
útil a ingestão de um suplemento alimentar à 

gorduras, depósitos de cálcio e detritos (restos) 
celulares. A hereditariedade, fatores como hi-
pertensão, fumar, diabetes, colesterol elevado, 
obesidade, doenças que provocam o aumento 
da coagulação sanguínea, o uso de certos medi-
camentos e, possivelmente, infeções do revesti-
mento interno das artérias, poderão agravar esta 
propensão para a lesão arterial. Assim sendo, 
deve controlar todos estes fatores, evitar o se-
dentarismo e aumentar a ingestão de alimentos 
protetores, tais como frutos, produtos hortíco-
las e pescado (rico em ácidos gordos ómega-3).

Por último, cada vez mais estudada, no que 
diz respeito à saúde cardiovascular, a vitamina 
K2 tem sido apontada como uma arma eficaz 
contra a calcificação e endurecimento das arté-
rias, pelo que será boa ideia falar sobre ela com 
o seu médico, a par da suplementação com áci-
dos gordos ómega-3, caso pertinente.

??
Tenho 50 anos e preocupa-me a 
saúde cardiovascular. Até à 
data não tive qualquer 

diagnóstico, mas como na família tenho 
bastantes casos de aterosclerose, 
gostaria que me indicasse algumas 
medidas úteis, para evitar vir a sofrer do 
mesmo problema.

JULIANA*, MAIA

 Cara leitora,
A aterosclerose resulta da arterios-
clerose, ou seja, da deposição de co-

lesterol, em forma de placa, nas paredes inter-
nas das artérias. A presença destas placas faz 
diminuir a área dos vasos sanguíneos, o que 
dificulta a circulação do sangue. Após o dano 
inicial dos vasos sanguíneos, as plaquetas pre-
sentes no sangue reúnem-se no local, a que 
se juntará uma mistura de colesterol e outras 

NA GESTÃO DO PESO 
CORPORAL, PRATICAR 
EXERCÍCIO FÍSICO DE FORMA 
REGULAR, ADOTAR UMA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
E  COMPLEMENTAR COM A 
TOMA DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES, TENDO O 
APOIO DE UM NUTRICIONISTA, 
SERÁ A FORMA MAIS 
CORRETA PARA TER ÊXITO.

base de fibra (por exemplo, glucomanano, que 
é uma fibra solúvel, derivada da raiz da planta 
Konjac), antes das refeições principais. O gluco-
manano, no âmbito de um regime alimentar de 
baixo valor energético, contribui para a perda 
de peso. O efeito benéfico é obtido com uma 
dose diária de 3 kg de glucomanano em três 
doses de 1 g cada, juntamente  com um  a dois 
copos de água. Por último, a título de curiosida-
de, já foi estudado que a toma de ácido linolei-
co conjugado (CLA) poderá estar relacionada 
com a diminuição das medidas do perímetro 
da cintura e da anca, por parecer potenciar a 
ação lipolítica da prática de exercício físico. 

*PARA GARANTIR A PRIVACIDADE, OS NOMES DOS LEITORES FORAM PSEUDONIMIZADOS.
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Fazer desporto faz bem à nossa 
saúde física e emocional, disso 
ninguém tem dúvidas. No entanto, 
há cuidados a adotar que previnem o 
envelhecimento precoce.

produção de radicais livres. Estes 
podem esgotar as reservas de 
antioxidantes do nosso organismo 
e aumentar o risco de dano celular. 

Os radicais livres danificam 
importantes estruturas da 
pele, como o colagénio e 
a elastina, causando um 
envelhecimento precoce devido 
ao desenvolvimento de rugas, 
manchas, perda de elasticidade e 
brilho da pele.

UMA SOLUÇÃO: 
ANTIOXIDANTES
Os antioxidantes são substâncias 
protetoras, uma vez que têm a 
capacidade de estabilizar os radicais 
livres, prevenindo que os mesmos 
danifiquem as células saudáveis. 
Os antioxidantes mais comuns 
incluem as vitaminas E e C, minerais 
como o selénio, zinco, manganês e 
cobre e outras substâncias como os 
carotenoides e os flavonoides. Estes 

e pratica exer-
cício físico 
regularmente, 
quer seja no 
interior ou ao 
ar livre, deve 

ter em atenção alguns cuidados. A 
transpiração e os agentes externos, 
como o sol, frio, o vento e a chuva, 
podem afetar o equilíbrio da pele. 
Descubra os principais cuidados de 
beleza que devem ser adotados 
por desportistas.

ATENÇÃO AO 
ENVELHECIMENTO PRECOCE 
O exercício físico está associado 
à prevenção de doenças crónicas, 
no entanto, segundo alguns 
investigadores, quando este é 
praticado de forma intensa, pode 
também contribuir para uma maior 

O exercício físico está associado à prevenção 
de doenças crónicas. No entanto, segundo 
alguns investigadores, quando este é 
praticado de forma intensa, pode também 
contribuir para uma maior produção de 
radicais livres, que podem esgotar as reservas 
de antioxidantes do nosso organismo. 

CUIDADOS DE 
BELEZA PARA 
DESPORTISTAS

S
A romã contém 

poderosos polifenóis 
antioxidantes, 
antocianinas, 
aminoácidos 

essenciais, minerais e 
as vitaminas A, C e E. 
É uma fruta mística 
e única que tem sido 

amplamente utilizada 
em produtos  

de cosmética.

ROmã

SABIA QUE É 
UM POTENTE 

ANTIOXIDANTE?
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podem ser obtidos não só através de 
uma alimentação variada e equilibra-
da, mas também através de suple-
mentos alimentares.

COM O INTUITO DE RETARDAR O 
ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE, 
ATUALMENTE EXISTE UMA DIVERSIDADE DE 
PRODUTOS DE COSMÉTICA COM A ADIÇÃO 
DE ANTIOXIDANTES, COMO POR EXEMPLO: 

  Vitamina C b Poderoso antioxidante que 
auxilia a síntese do colagénio, a renovação 
celular e a uniformização do tom da pele.

  Vitamina E b Apresenta um efeito 
anti-inflamatório e ajuda a suavizar 
e a tornar a pele mais flexível.. 

  Co-Q10 b Contribui para a 
neutralização da ação dos radicais 
livres, sendo um ingrediente largamente 
utilizado para prevenir e combater 
o envelhecimento precoce.

A IMPORTÂNCIA DO  
ÁCIDO HIALURÓNICO
O ácido hialurónico está envolvido no 
suporte das suas células, para além da 
reparação de tecidos. Presente quer na 
derme (camada interior da pele), quer 
na epiderme (camada exterior da pele), 
“prende” as células no respetivo local 
e ajuda a manter a sua textura e a sua 
elasticidade. Quando os radicais livres 
atacam a pele, esta fica irritada e a der-
me deixa de produzir ácido hialurónico, 
enfraquecendo, assim, o suporte da 

epiderme e derme, levando à formação 
de rugas. Assim sendo, a reposição de 
ácido hialurónico, através de suple-
mentos alimentares e de produtos de 
cosmética, pode auxiliar a manter a 
elasticidade e o tónus da pele. 

PREVENIR A  
DESIDRATAÇÃO DA PELE
A pele desidratada é comum nos 

desportistas, principalmente naqueles 
que praticam exercício físico ao ar livre. 
A camada mais superficial da pele é 
revestida por um filme hidrolipídico, 
que serve de barreira entre o meio 
exterior e o interior. Esta barreira tem 
como função regular a hidratação 
da pele, impedindo a evaporação da 
água quando contacta com o ar. No 
entanto, inúmeros fatores podem 
destabilizar o equilíbrio hidrolipídico. 
A poluição, variações de temperatura, 
baixos níveis de humidade, exposição 
solar, banhos muito quentes e o vento 
são alguns desses fatores. Uma pele 
desidratada pode apresentar falta de 
brilho e rugas de desidratação.  A chave 
para tratar a secura da pele é mantê-la 
hidratada e protegida todos os dias. 

PROteçãO conTrA  
raios solarES

SABIA QUE 
ATUALMENTE 

EXISTEM PRODUTOS 
DE COSMÉTICA 

QUE, PARA ALÉM DE 
CONFERIREM CUIDADOS 

DE BELEZA, TAMBÉM 
FORNECEM MAGNÉSIO? 

O MAGNÉSIO 
TRANSDÉRMICO 

PERMITE REPOR O 
MAGNÉSIO PERDIDO 

ATRAVÉS DO SUOR 
MAIS RAPIDAMENTE DO 
QUE QUALQUER OUTRA 

FORMA DIGESTIVA, 
UMA VEZ QUE PODE 
SER RAPIDAMENTE 

ABSORVIDO 
ATRAVÉS DA PELE.

 Já ouviu falar 
 em magnésio 

 transdérmico? 
Apresenta a capacidade de suavizar 

e hidratar a pele, sem a deixar oleosa, 
e melhorar o seu brilho, 

enquanto ajuda a protegê-la 
contra agressores ambientais.

A exposição à radiação solar ultravioleta é um dos 
principais fatores de envelhecimento da pele. Por 
um lado, destrói o colagénio e reduz os níveis de 
ácido hialurónico nos tecidos cutâneos e, por outro, 
estimula a produção de melanina, que causa o 
aparecimento de manchas de hiperpigmentação. 
Como tal, antes da prática desportiva ao ar livre, 
é fundamental a aplicação de um protetor solar 
adequado ao tipo de pele, de forma a prevenir o 
envelhecimento precoce da pele.

CONHECE A MANTEIGA DE KARITÉ?

 € 12,99 
ÓLEO ESSENCIAL 
VITAMINA E BIO
DR. ORGANIC

50 ml
Este óleo natural de 
Vitamina E ajuda a 
lutar contra os danos 
celulares causados 
pelos radicais livres 
e ainda induz a 
atenuação de pequenas 
rídulas e rugas.

 € 52,58 
ÁCIDO 
HIALURÓNICO 
E COLAGÉNIO
SOLGAR

30 comprimidos
Suplemento alimentar 
que fornece ácido 
hialurónico, vitamina 
C e colagénio. 

 € 23,99 
CREME FACIAL 
DRAGONS 
BLOOD BIO
DR. ORGANIC

50 ml
Com base num 
complexo pro-colagénio 
único, rico em biotina 
e ácido hialurónico, 
aumenta a hidratação 
da pele em mais de 
50% após duas horas.

 € 16,99 
CREME HIDRATANTE 
SUAVIZANTE 
GINKGO + CAFEÍNA
LOGONA

50 ml
Com ingredientes 
ativos naturais e 
biológicos: ginkgo, 
cafeína, amêndoas, 
ácido hialurónico, 
coenzima Q10 e extrato 
de algas marinhas.

 € 13,99 
MANTEIGA 
CORPORAL 
MAGNÉSIO 
BETTER YOU

200 ml
Para uma pele hidratada 
e resplandecente. Com 
manteiga de karité, 
manteiga de coco, óleo 
de coco, vitamina E e 
magnésio transdérmico.  

 € 14,99 
CREME PROTETOR 
SOLAR FPS45 
PROTEÇÃO 
ELEVADA SPORT 
JASON 

113 g
Especial para 
desportistas, 
ajuda a prevenir o 
envelhecimento 
precoce causado pela 
exposição solar.

https://www.celeiro.pt//242233-oleo-essencial-vitamina-e-bio-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/produtos/130059-acido-hialuronico-e-colagenio-30-comprimidos-comp-solgar
https://www.celeiro.pt/458566-creme-facial-dragons-blood-pele-fatigada-seca-e-sensivel-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/411042-creme-hidratante-suavizante-ginkgo-cafeina-50-ml-ltr-logona
https://www.celeiro.pt/428620-manteiga-corporal-magnesio-200-ml-ltr-better-you
https://www.celeiro.pt/89203-creme-protetor-solar-fps45-protecao-elev-sport-113-gramas-kg-jason
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CELEIRO NA COZINHA

recEITAS 
FRescaS 
paRa 
esTe Verão

SMOOTHIE
 INGREDIENTES 

  1 Punhado de espinafres
  200 ml Bebida de arroz-coco
  1 Banana pequena
  8 Framboesas
  1 Colher de sopa de linhaça moída
  Hortelã q.b.

 PREPARAÇÃO 

b  Coloque todos os ingredientes 
numa liquidificadora e triture  
até obter uma textura 
homogénea.

b  Decore com 3 framboesas  
e folhas de hortelã.

 Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA GORDURA HIDRATOS  

DE CARBONO

87 kcal 3  g
saturados: 0,3 g 12,6  g

AÇÚCARES FIBRA PROTEÍNA

9,6 g 2,8 g 1,7 g

GELADO VEGAN  
DE FRUTOS VERMELHOS  
 INGREDIENTES 

  4 Bananas
  150 g Frutos vermelhos congelados
  1 Colher de sopa de sumo de limão
  2 Colheres de chá de mel

 PREPARAÇÃO 

b  Descasque e corte as bananas  
e os morangos.

b  Congele a fruta, em sacos 
individuais, durante 1-2 horas.

b  Num processador, coloque a 
banana e misture até obter um 
aspeto cremoso.

b  De seguida, coloque os 
morangos e misture. Adicione 
o sumo de limão e o mel e 
misture novamente.

b  Leve ao congelador, num 
recipiente apropriado, durante  
3 a 4 horas.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA GORDURA HIDRATOS  

DE CARBONO

81 kcal 0,4  g
saturados: 0,1 g 18,3 g

AÇÚCARES FIBRA PROTEÍNA

16,7 g 2,8 g 1,3 g

1
PESSOA

veganV+ vegetarianoV

V+

4
PESSOASV



 INGREDIENTES 
  3 Cenouras
  1 Aipo
  2 Colheres de sopa de 
azeite extra virgem bio

  1 Cebola
  2 Dentes de alho
  1 Colher de sopa de 
curcuma

  Sal marinho q.b.
  Pimenta-preta q.b.
  Água q.b.
  Salsa q.b.

 PREPARAÇÃO 

b  Faça um refogado com 
o azeite, a cebola picada 
e o alho. Deixe cozinhar 
durante 3 minutos, 
mexendo até que a 
cebola fique translúcida.

b  Adicione a cenoura  
e o aipo. Tempere  
com uma pitada  
de sal e misture.

b  Adicione água e deixe 
cozinhar por mais 
20 minutos.

b  Com o auxílio de uma 
varinha mágica, passe  
os legumes até obter  
um puré. Tempere  
com curcuma e 
pimenta-preta.

b  Decore com salsa.

SOPA COM CURCUMA  
E PIMENTA-PRETA

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA GORDURA HIDRATOS  

DE CARBONO AÇÚCARES FIBRA PROTEÍNA SAL

127 kcal 10,9  g
saturados: 1,6 g 6 g 5,5 g 1,8 g 1,1 g 0,2 g

 PREPARAÇÃO 

b  Lave a quinoa antes  
de cozinhar.

b  Deixe a quinoa repousar 
numa taça com água morna 
durante 2 minutos (por 
cada chávena de quinoa, 
deve adicionar 2 chávenas 
de água).

b  Cozinhe durante cerca de 
15 minutos, ou até a água  
se evaporar.

b  Retire o excesso de água,  
se necessário. Reserve.

b  Faça um refogado com o 
azeite, a chalota e o alho.

b  Adicione a alcachofra  
e as endívias.

b  Misture bem e adicione  
a quinoa. Reserve.

b  Coza os ovos durante 
7 minutos, após levantar 
a fervura e adicione uma 
pitada de sal.

b  Coloque-os numa taça com 
água fria, durante 1 minuto.

b  Retire a casca e reserve.

Para o molho 

b  Adicione todos os 
ingredientes até obter uma 
mistura mais homogénea.

b  Monte a salada, começando 
por colocar a mistura de 
quinoa, a alcachofra e as 
endívias. De seguida, coloque 
o ovo no meio e adicione 
o tomate seco, o requeijão 
e a rúcula. Tempere com o 
molho feito previamente.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA GORDURA HIDRATOS  

DE CARBONO AÇÚCARES

249 kcal 12,9  g
saturados: 2,3 g 22,6 g 4,1 g

FIBRA PROTEÍNA SAL

5,3 g 8,5 g 0,9 g

SALADA FRESCA
 INGREDIENTES 

Para a salada
  250 g Quinoa
  2 Ovos
  1 Alcachofra
  50 g Requeijão
  40 g Tomate seco
  10 Folhas de endívias
  1 Punhado de rúcula
  1 Colher de sopa de 
azeite extra virgem bio
  1 Chalota
  1 Dente de alho pequeno

Para o molho
  2 Colheres de sopa  
de azeite extra 
virgem bio
  1 Colher de sopa de 
sumo de limão
  1 Colher de 
sobremesa de mel
  Folhas de hortelã
  Sal q.b.
  Pimenta-preta q.b.
  Cebolinho q.b.
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Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA GORDURA HIDRATOS  

DE CARBONO AÇÚCARES FIBRA PROTEÍNA

207 kcal 11  g
saturados: 1 g 21,3 g 19,5 g 6,2 g 5,5 g

 INGREDIENTES 

 INGREDIENTES 
  1 Banana
  1 Punhado de mirtilos
  2 Colheres de sopa de 
manteiga de amêndoa

  1 Colher de sopa de canela
  Sementes de abóbora q.b.
  Sementes de chia q.b.

SNACK PROTEICO VEGAN
 PREPARAÇÃO 

b  Descasque a banana e parta-a  
ao meio. Recheie com  
os restantes ingredientes.

TORTA DE TOFU E ESPARGOS

Para a torta
  500 ml Bebida  
de soja natural

  6 Ovos
  2 Colheres de sopa 
de amido de milho

  4 Pés de salsa
  Sal q.b.
  Pimenta-preta q.b.
  Pão ralado q.b.

Para o recheio
  250 ml de creme 
de cozinha de soja
  150 g de tofu
  100 g Espargos 
verdes
  4 Colheres de sopa 
de azeite virgem 
bio
  ½ Cebola roxa
  ½ Limão
  1 Colher de sopa 
rasa de amido  
de milho

  1 Colher de sopa  
de molho de soja

  1 Colher de sopa de 
queijo vegetal tipo 
parmesão ralado

  Sal q.b.
  Pimenta-preta q.b.

Para o molho
  2 Tomates médios 
maduros

  2 Colheres de sopa 
de azeite extra 
virgem bio

  1 Cebola média

  1 Dente de alho
  2 Colheres de chá 
de margarina  
de soja

  1 Colher de café de 
açúcar mascavado

  4 Pés de salsa
  4 Folhas grandes  
de manjericão

  Sal q.b.
  Pimenta-preta q.b.

b  Dissolva o amido de 
milho na bebida de soja 
com uma vara de arames, 
misture as gemas, junte 
as folhas de salsa picadas 
e tempere com sal e 
pimenta-preta. Leve a 
lume brando, mexendo 
até obter um creme.

b  Bata as claras em castelo 
e envolva no creme, já 
morno, sem bater. Deite 
num tabuleiro untado 
com margarina de soja 
e polvilhado com pão 
ralado, e leve ao forno 
pré-aquecido a 180º C, 
durante 25 a 30 minutos.

b  Desenforme a torta para 
um pano polvilhado 
com pão ralado, tostado 
ligeiramente no forno.

Para o recheio

b  Amoleça a cebola roxa 
picada no azeite por 
5 minutos.

b  Retire os talos e os 
lados mais rijos aos 
espargos, corte em 
pedaços pequenos, junte 
à cebola e salteie durante 
10 minutos.

b  Salteie o tofu com os 
restantes vegetais por 
mais 10 minutos.

b  Tempere tudo com  
sal, pimenta-preta 
acabada de moer e uma 
colher de sopa de sumo 
de limão. Mexa.

b  À parte: leve o creme de 
cozinha de soja a lume 
brando, junte o amido 
de milho aos poucos, 
tempere com molho de 
soja e deixe cozinhar em 
lume brando durante 
10 minutos, mexendo  
até engrossar.

b  Junte o queijo vegetal 
ralado e os legumes bem 
escorridos do azeite e 
envolva.

b  Deite o recheio por cima 
da massa e enrole.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA GORDURA HIDRATOS  

DE CARBONO AÇÚCARES FIBRA PROTEÍNA SAL

137 kcal 11,1 g
saturados: 2 g 3,9 g 1 g 0,6 g 5,2 g 0,1 g

 PREPARAÇÃO 

Para o molho

b  Aloure o alho previamente picado 
no azeite, e adicione todos os 
ingredientes picados e o açúcar 
mascavado, com exceção da 
margarina de soja.

b  Tape e deixe cozer em lume 
brando durante 20 minutos.

b  Triture e leve novamente a lume 
brando destapado, mexendo 
sempre até engrossar.

b  Junte a margarina de soja, mexa e 
retifique os temperos.

b  No final, sirva a torta com o 
molho de tomate, acompanhada 
com salada de espinafres e 
sementes de girassol tostadas.

AO DESENFORMAR A MASSA, 
CORTE-A À VOLTA, PARA 
EVITAR QUE SE ABRAM 

FENDAS QUANDO A ENROLAR
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 INGREDIENTES 
  700 g Abóbora
  2 Curgetes
  1 Cenoura
  1 Cebola
  2 Dentes de alho
  2 Colheres de sopa de azeite 
extra virgem bio
  2 Colheres de sopa de chá de 
gengibre
  ½ Ramo de coentros (15 g)
  1 Colher de sobremesa de 
sementes de girassol
  Sal marinho q.b.
  Pimenta-preta q.b.
  Pimentão doce q.b.
  Noz-moscada q.b
  Água q.b.

SOPA COM GENGIBRE
 PREPARAÇÃO 

b  Ferva o gengibre em cerca de 1 
litro de água e deixe fazer a infusão 
durante sete minutos.

b  Numa panela, coloque o azeite,  
o alho, a cebola e deixe refogar  
em lume brando. Quando a cebola 
começar a ficar translúcida, 
adicione a abóbora, a curgete  
e a cenoura.

b  Adicione a infusão de gengibre e 
tempere com sal, pimentão doce e 
noz-moscada. Deixe cozinhar até 
os legumes estarem cozidos.

b  Desligue o lume, adicione os 
coentros e reduza a puré, com o 
auxílio de uma varinha mágica. 
Deixe cozinhar mais um pouco.

b  Retire do lume e sirva com 
sementes de girassol.

Informação Nutricional por 100 g
ENERGIA GORDURA HIDRATOS  

DE CARBONO AÇÚCARES FIBRA PROTEÍNA

51 kcal 4,3 g
saturados: 0,6 g 2,3 g 1,6 g 1 g 0,8 g
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Gullfoss cai de 
uma altura de 
32 m e tem cer-
ca de 70 m de 
largura. Trans-
porta a água do 
rio Hvítá, que 
é provenien-
te do glaciar 
Langjökull. 

IslândiaIslândia
VIAGENS

Terra da cantora Björk e dos papagaios-do-mar,  
a Islândia tem um leque extraordinário de paisagens 
para se conhecer: dos fiordes às cascatas, passando 
pelas piscinas naturais e mais de 200 vulcões.

UM DESTINO 
ENCANTADO

» São 103 125 km2, com muitos  
locais para visitar e, na maioria 
dos casos, vai querer parar, 

para apreciar e reconhecer a miríade 
de sensações que o vão assolar: do 
espanto, à emoção, passando pela 
sensação física de pequenez perante a 
assombrosa natureza. Para se orientar, 
pode escolher o roteiro mais famoso da 
Islândia: o Círculo Dourado – trata-se 
de uma estrada que percorre a Islândia 
de uma ponta à outra, passando pelos 
locais que nenhum turista deve perder. 
Sobretudo se acompanha a série “Guer-
ra dos Tronos” ou viu o filme “A vida 
secreta de Walter Mitty”. Apresentamos 
algumas dessas atrações imperdíveis.

GULLFOSS
Pode ser traduzido como “catarata 
de ouro” e cai de uma altura de 32 
metros em dois patamares, para um 
desfiladeiro estreito com paredes 
verticais de 70 metros de altura. A par 

da beleza natural, pode admirar – e 
agradecer – o ato heroico de uma 
habitante local: Sigríður Tómasdóttir 
(1874-1957), considerada a primeira 
ambientalista do país. Depois de tentar 
a via legal e diplomática, acabou por 
ameaçar atirar-se deste penhasco se 
o projeto para construir uma central 
hidroelétrica no local avançasse, pois 
destruiria aquele ecossistema. O caso 
não avançou e, em 1979, esta passou 
para a proteção do Estado.

HARPA CONCERT HALL
Esta extraordinária sala de concertos e 
conferências fica em Reykjavik, a ca-
pital islandesa. Inaugurada em 2011, 
é um projeto do ateliê dinamarquês 
Henning Larsen Architects, e do artista 
Olafur Eliasson (islandês-dinamar-
quês). Com uma fachada feita em aço 
e vidro, mimetiza o contraste entre as 
costas basálticas da ilha e a limpidez 
do mar que a rodeia.

GRUNDARFJÖRÐUR
Pequena cidade piscatória, de 
onde se pode observar a Kirkjufell, 
a “montanha-igreja” – assim 
chamada pela sua altura e 
imponência. Eleva-se 463 m acima 
do nível do mar e diz-se que é a 
montanha mais fotografada do 
país e uma das mais conhecidas 
do mundo. Também vale a pena 
conhecer Stykkishólmur, outro 
porto piscatório, mas um pouco 
mais animado que o primeiro 
e onde poderá apreciar a 
gastronomia islandesa. 

( Lifestyle Celeiro )( Lifestyle Celeiro )

   Puffin, o papagaio-do-mar
Com um ar muito curioso, esta 
pequena ave nidifica entre os meses 
de junho e setembro, nos penhascos 
de Látrabjarg (entre outros locais), 
que ficam na zona mais a oeste da 
Islândia e chegam aos 440 metros de 
altura. Estes papagaios permanecem 
com o mesmo companheiro durante 
toda a vida e dividem as tarefas 
associadas ao cuidado das crias. Além 

disso, têm uma ligação muito forte à sua colónia. Calcula-se que 
60% da sua população total se encontra na Islândia. Vale a pena 
observá-los no seu habitat natural.

A Harpa 
Concert Hall, 
feita em aço 
e vidro, é 
um edifício 
extraordinário 
que vale a pena 
conhecer 

 A SABER 
  CAPITAL DA ISLÂNDIA:  
Reykjavík

  POPULAÇÃO:  
320 mil

  LÍNGUA OFICIAL:  
Islandês

  FUSO HORÁRIO:  
GMT a GMT+1

  ÉPOCA ALTA:  
de meados de 
junho a agosto.



        

 

As propriedades calmantes e
suavizantes do Aloe tornam-no
ideal para amaciar e acalmar a pele
seca, sensível e delicada, tornando-a
mais �rme, elástica e luminosa.
Nutre e protege o couro cabeludo,
mantendo o cabelo saudável.

Cosmética 
biológica.

Rua 1º Dezembro, nº 45 - 3º dto. • 1249-057 LISBOA 
Tel: 21 030 60 00 • Fax: 21 030 60 12 • apoioaocliente@dietimport.pt 

Distribuído por:À venda em lojas de produtos naturais, em lojas Celeiro e em Celeiro.pt.
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https://www.celeiro.pt/243247-creme-concentrado-aloe-vera-bio-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/243254-sabonete-aloe-vera-bio-100-gramas-kg-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240499-desodorizante-aloe-vera-bio-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240482-manteiga-corporal-aloe-vera-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240482-manteiga-corporal-aloe-vera-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240529-toalhetes-de-limpeza-aloe-vera-bio-20-unidades-unid-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240567-pasta-dentifrica-aloe-vera-bio-100-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240550-batom-aloe-vera-bio-57-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240574-elixir-oral-aloe-vera-bio-500-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240468-locao-corporal-aloe-vera-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240512-gel-de-duche-aloe-vera-bio-250-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240543-amaciador-aloe-vera-bio-265-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240536-champo-aloe-vera-bio-265-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240475-gel-de-aloe-vera-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/319126-gel-de-aloe-vera-com-melaleuca-e-arnica-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/240567-pasta-dentifrica-aloe-vera-bio-100-ml-ltr-dr-organic


Advertência: *Contém cafeína (191 mg por 2 cápsulas). Não recomendado a crianças, nem a grávidas, durante a 
amamentação ou a pessoas sensíveis à cafeína. Não deve consumir mais de 200 mg de cafeína de uma vez, num 

máximo de 400 mg por dia de todas as fontes de cafeína, incluindo suplementos alimentares, comidas e bebidas.

 DOSE RECOMENDADA 

 Duas cápsulas, tomadas corretamente, 
contribuem com a quantidade significativa da 
dose diária recomendada de zinco e de crómio 
para se produzirem os efeitos benéficos descritos. 
É importante seguir um regime alimentar 
variado, equilibrado e um estilo de vida saudável.

( lifestyle celeiro )( lifestyle celeiro )
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da África e Polinésia. O seu fruto contém 
ácido hidroxicítrico (HCA ou 
hidroxicitrato) ao qual se atribui, em 
fitoterapia, um papel importante no 
metabolismo dos ácidos gordos, inibindo 
a sua síntese. Por outro lado, inibe a 
conversão de hidratos de carbonos em 
ácidos gordos.

Como deve tomar? Como suplemento 
alimentar para adultos: tomar duas 
cápsulas por dia com água e comida, 
uma imediatamente antes do pequeno- 
-almoço e uma imediatamente antes do 
almoço. Beber, pelo menos, dois litros de 
água por dia, durante a toma deste 
suplemento alimentar.

» É um suplemento alimentar à base 
do fruto da planta Garcinia 
Cambogia, com os minerais zinco e 

crómio e com extratos de plantas como: 
guaraná, chá verde, pimenta-caiena, noz 
de cola e erva-mate, além de cafeína*.

A Garcinia Cambogia é uma planta 
originária das florestas do Camboja, sul 

Conheça o suplemento alimentar
 que vai ser o seu aliado neste verão! 

PRODUTO ELEITO

HEALTH SPARK 
complexo Garcinia Cambogia

HEALTH SPARK COMPLEXO 
GARCINIA CAMBOGIA

· 60 cápsulas ·
· €20,99 ·
Suplemento  

alimentar – Complexo  
de Garcinia Cambogia  

e outras plantas.  
Adequado  

a vegetarianos  
e vegans.

 EFEITOS BENÉFICOS 

O ZINCO 
CONTRIBUI 

PARA O NORMAL 
METABOLISMO 

DOS HIDRATOS DE 
CARBONO E DOS 
ÁCIDOS GORDOS.

Zinco

O CRÓMIO  
CONTRIBUI PARA  
A MANUTENÇÃO  

DE NÍVEIS 
NORMAIS DE 

GLICOSE  
NO SANGUE.

Crómio

https://www.celeiro.pt/327107-complexo-de-garcinia-cambogia-60-capsulas-cps-health-spark


-10%

-10%

-10%

-10%

-10% -10%

pvp €25,69 pvp €1,49

ALCACHOFRA
 SOLGAR, 60 CÁPSULAS 
Suplemento alimentar com 
alcachofra, que contribui para 
o conforto intestinal, suporta 
a desintoxicação e contribui 
para níveis normais de lípidos 
no sangue. Isento de açúcar, sal, 
amido, levedura, trigo, soja, glúten 
e produtos lácteos. Formulado sem 
o uso de conservantes, corantes 
nem aromatizantes.

SUMO DE ALOÉ VERA 
ORIGINAL
 OKF, 500 ML 
Bebida de aloé vera natural.  
Com 30% aloé vera.

pvp €1,89

PÃO ALEMÃO INTEGRAL 
DE CENTEIO COM 
SEMENTES DE GIRASSOL
 PEMA, 500 G 
Pão integral alemão de centeio  
com sementes de girassol.  
Com alto teor em fibra e baixo  
teor de gordura saturada.

pvp €2,75

CRACKERS BIO  
COM SAL E AZEITE  
VIRGEM EXTRA
 CRICH, 250 G 
Bolachas biológicas salgadas  
com azeite virgem extra.

pvp €13,99

CREME CONTORNO 
DE OLHOS ROMÃ BIO
 DR. ORGANIC, 15 ML 
Creme para contorno dos olhos 
com extrato de romã, reconhecida 
pelas suas propriedades 
antioxidantes, que ajudam a 
manter a pele saudável e jovem. 
Sem parabenos, SLS, corantes e 
conservantes artificiais.

pvp €2,40

BICARBONATO  
DE SÓDIO
 BAULE VOLANTE, 500 G 
Bicarbonato de sódio para  
uso alimentar, doméstico e na 
higiene pessoal.

https://www.celeiro.pt/278287-alcachofra-60-capsulas-cps-solgar
https://www.celeiro.pt//325363-sumo-de-aloe-vera-original-500-ml-ltr-okf
https://www.celeiro.pt/14786-pao-alemao-integral-de-centeio-com-sementes-girassol-500-gramas-kg-pema
https://www.celeiro.pt/231473-bicarbonato-de-sodio-500-gramas-kg-baule-volante
https://www.celeiro.pt/447782-crackers-bio-com-sal-e-azeite-virgem-extra-250-gramas-kg-crich
https://www.celeiro.pt/241830-creme-contorno-de-olhos-roma-bio-15-ml-ltr-dr-organic


-10% desconto

-10% desconto -10% desconto

-10% desconto

VALIDADE: DE 14 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2019. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.
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VALIDADE: DE 14 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2019. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

ALCACHOFRA

BICARBONATO DE SÓDIO PÃO ALEMÃO INTEGRAL DE CENTEIO 
COM SEMENTES DE GIRASSOL

CRACKERS BIO COM SAL E AZEITE VIRGEM EXTRACREME CONTORNO DE OLHOS ROMÃ BIO

-10% desconto

-10% desconto

VALIDADE: DE 14 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2019. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

VALIDADE: DE 14 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2019. 
NÃO ACUMULÁVEL COM OUTRAS PROMOÇÕES, VALES OU PONTOS NO CARTÃO CLIENTE.

SUMO DE ALOÉ VERA ORIGINAL



Gama manteiga de Karité
Biológica

A manteiga de karité é perfeita para hidratar no inverno e iluminar durante o verão!
Extraída da noz da árvore de Karité, é utilizada há milhares de anos pelas tribos africanas, 

para proteger a sua pele dos efeitos do clima Sub-Sahariano, conhecido por ser
extremamente seco. 

Esta é, por isso, a gama perfeita para hidratar suavemente a sua pele, 
reidratar o seu cabelo ou tratar das suas mãos.

À venda em lojas de produtos naturais,  lojas Celeiro e em Celeiro.pt.
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https://www.celeiro.pt/488129-exfoliante-corporal-manteiga-karite-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/488129-exfoliante-corporal-manteiga-karite-bio-200-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/488167-creme-de-dia-manteiga-de-karite-bio-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/488174-creme-de-noite-manteiga-de-karite-bio-50-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/488112-oleo-wonder-manteiga-karite-bio-150-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/488143-creme-de-maos-e-unhas-manteiga-de-karite-bio-100-ml-ltr-dr-organic
https://www.celeiro.pt/488150-locao-corporal-manteiga-de-karite-bio-200-ml-ltr-dr-organic
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Datas

TESTES DE INTOLERÂNCIA ALIMENTAR
 JULHO 
1.  Nova Arcada Braga
3.  Campus São João (manhã) / António 

Augusto Aguiar (manhã) / Saldanha 
Residence (tarde) / Shopping Cidade  
do Porto (tarde)

4.  Guimarães Shopping
5.  Arena Shopping Torres Vedras
6.  Gaia Shopping / Amoreiras(manhã) / 

Almada Fórum (tarde)
7.  Colombo (manhã) /  

CascaiShopping (tarde)
8.  Via Catarina (manhã) / Alameda 

Shop&Spot (tarde)
10.  Av. República
11.  Braga Parque
13.  Colombo
14.  CascaiShopping
15.  Av. de Roma
17.  Mar Shopping Matosinhos /  

Av. República (manhã) /  
António Augusto Aguiar (tarde)

19.  Fórum Montijo (manhã) / Oeiras 
Parque (tarde)

20.  Fórum Coimbra (tarde)
21.  LoureShopping (manhã) /  

Vasco da Gama (tarde)
22.  Nosso Shopping Vila Real
23.  Campo de Ourique (manhã) /  

Rua 1.º Dezembro (tarde)
25.  Arrábida Shopping
27.  Parque Nascente / Alma Shopping 

Coimbra
29.  Fórum Viseu
 AGOSTO 
1.  Guimarães Shopping
3.  Colombo / Gaia Shopping
4.  CascaiShopping
5.  Nova Arcada Braga
6.  Av. República
7.  Shopping Cidade do Porto (manhã) / 

António Augusto Aguiar (manhã) / 
Saldanha Residence (tarde) /  
Campus São João (tarde)

8.  Braga Parque
9.  Arena Shopping Torres Vedras
10.  Parque Nascente
11.  Amoreiras (manhã) /  

Almada Fórum (tarde)
12.  Av. de Roma / Alameda Shop&Spot 

(manhã) / Via Catarina (tarde)
14.  António Augusto Aguiar / Mar Shopping 

Matosinhos

17.  Fórum Coimbra (tarde)
18.  Colombo (manhã) /  

CascaiShopping (tarde)
19.  Fórum Viseu
21.  Av. República / Nosso Shopping Vila Real
22.  Arrábida Shopping
23.  Campo de Ourique (manhã) /  

Rua 1.º Dezembro (tarde)
25.  LoureShopping (manhã) /  

Vasco da Gama (tarde)
28.  Fórum Montijo (manhã) /  

Oeiras Parque (tarde)
30.  Av. República
31.  Alma Shopping Coimbra
 SETEMBRO 
2.  Nova Arcada Braga
4.  António Augusto Aguiar (manhã) / 

Saldanha Residence (tarde)
5.  Guimarães Shopping
6.  Arena Shopping Torres Vedras
7.  Colombo/ Gaia Shopping
8.  CascaiShopping
9.  Via Catarina (manhã) / Alameda 

Shop&Spot (tarde)
11.  Campo Ourique (manhã) /  

Campus São João (manhã) /  
Rua 1.º Dezembro (tarde) /  
Shopping Cidade do Porto (tarde)

12.  Braga Parque
13.  Av. República
14.  Parque Nascente
15.  Amoreiras (manhã) / Almada Fórum 

(tarde)
16.  Av. de Roma / Fórum Viseu
18.  Mar Shopping Matosinhos  /  

Av. República (manhã) /  
António Augusto Aguiar (tarde)

21.  Fórum Coimbra (tarde)
22.  Colombo (manhã) /  

CascaiShopping (tarde)
23.  Nosso Shopping Vila Real
25.  Fórum Montijo (manhã) /  

Oeiras Parque (tarde)
26.  Arrábida Shopping
28.  Alma Shopping Coimbra
29.  LoureShopping (manhã) /  

Vasco da Gama (tarde)

WORKSHOPS MAMÃS&BEBÉS
 JULHO 
5.  Dolce Vita Tejo
19.  Nova Arcada Braga
 AGOSTO 
9.  Mar Shopping Loulé
23.  Parque Nascente
 SETEMBRO 
6.  Mar Shopping Matosinhos
20.  CascaiShopping
 
SESSÕES DE ECOGRAFIA  
EMOCIONAL 3D/4D*
 JULHO 
7.  Fórum Sintra
14.  Dolce Vita Tejo
28.  Oeiras Parque
28.  Leiria Shopping
 AGOSTO 
15.  Fórum Sintra
15.  Parque Nascente
15.  Alma Shopping
23.  Leiria Shopping
25.  Dolce Vita Tejo
31.  Oeiras Parque
 SETEMBRO 
7.  Fórum Sintra
13.  Leiria Shopping
29.  Oeiras Parque
*OFERTA DE 5 MINUTOS DE ECOGRAFIA 3D/4D.  
PRESENÇA DE ESPECIALISTA EM CÉLULAS ESTAMINAIS.  
DESCONTO ESPECIAL NA SUA ECOGRAFIA COMPLETA.

SHOWCOOKINGS
Filipa Mello. CACAUTERRAMIA
06 JULHO. 10H30. Receitas detox para o verão. 
CAMPO DE OURIQUE*
21 SETEMBRO. 10H30. Marmitas para a semana 
de trabalho. RUA 1.º DEZEMBRO*
Rita Teixeira . NUTRICIONISTA
13 JULHO. 15H30. Snacks rápidos e saudáveis. 
LoureShopping**
Mafalda Almeida. LOVEAT
06 JULHO. 10H30. Introdução à alimentação 
vegetariana. RUA 1.º DEZEMBRO*
28 SETEMBRO. 11H. Bases da alimentação 
vegetariana. LOURESHOPPING**
Alessandra Losacco. ALEFITMOM
14 SETEMBRO. 10H30. Doces saudáveis.  
ALMA SHOPPING COIMBRA*
Marta Ferreira. MARTILICIOUS FOOD
13 JULHO. 10H30. Receitas frescas de verão.
CAMPO DE OURIQUE*

14 SETEMBRO. 10H30. Refeições para o dia  
a dia. RUA 1.º DEZEMBRO*
Joana André. NUTRICIONISTA
20 JULHO. 10H30. Piqueniques saudáveis. 
ARENA SHOPPING TORRES VEDRAS*
Verónica Oliveira. PRAZERES SEM CULPA
15 SETEMBRO. 10H30. Marmitas saudáveis. 
SHOPPING CIDADE DO PORTO*
Sónia Dias. ORINAM FOODS
23 JULHO. 19H. Saladas e molhos.  
MAR SHOPPING LOULÉ*
24 SETEMBRO. 19H. Comida rápida saudável. 
MAR SHOPPING LOULÉ*
Chef Alda Pereira. SIMPLY SENTIENT
6 JULHO. 16H. Snacks & lanches naturais. 
BRAGA PARQUE**
28 SETEMBRO. 16H. Patês, cremes e queijos 
vegan. NOVA ARCADA BRAGA*
Carolina Gomes da Silva. GO CAROL
13 JULHO. 10H30. Pequenos-almoços 
saudáveis. ALAMEDA SHOP&SPOT
Mafalda Sena. SENASAUDÁVEIS
6 JULHO. 10H30. Healthy burgers.  
RIO SUL SHOPPING SEIXAL**
7 SETEMBRO. 10H30. Pães saudáveis.  
ALMADA FÓRUM
Daniela Duarte. AGITA KALORIAS
13 JULHO. 10H30. Smothies de verão.  
RUA 1.º DEZEMBRO*
14 SETEMBRO. 10H30. Receitas com alimentos 
ricos em antioxidantes. CAMPO DE OURIQUE*
Teresa Abreu. HEALTHY BITES
27 DE JULHO. 10H30. Marmitas para a praia. 
ALMADA FÓRUM*
21  SETEMBRO. 10H30. Lanches para o regresso 
às aulas. RIO SUL SHOPPING SEIXAL*

WORKSHOPS*
Carla Shakti. TERAPEUTA HOLÍSTICA 
20 JULHO. 10H30. Relaxamento profundo  
com Yoga Nidrá. CAMPO DE OURIQUE*
Ana Lima e Joana Mateus. TERAPEUTAS - 
PROJETO WHOLISM
28 SETEMBRO. 10H30. O que fazer naturalmente 
no caso da diabetes. CAMPO DE OURIQUE*
Mafalda Teixeira. FUNNYCOOK
Workshops infantis (1 criança + 1 adulto)
27 JULHO. 15H. Receitas de verão.  
CAMPO DE OURIQUE*
28 SETEMBRO. 15H. Snacks para a escola.  
RUA 1.º DEZEMBRO*

* EVENTO GRATUITO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRESENTE  
NO VALOR DE 35€, REVERTÍVEL EM COMPRAS EM QUALQUER LOJA CELEIRO. 
REQUER MARCAÇÃO PRÉVIA.

** EVENTO GRATUITO

AGENDA

1 A massagem Champi é indicada em casos de tensão nos ombros e 
pescoço. É usada pela Medicina Tradicional Indiana – o Ayurveda – há 

mais de 7000 anos para relaxamento, alívio de stresse, ansiedade, problemas 
capilares, insónias, cefaleias/enxaquecas, sinusite, entre outras condições.

2 O Yoga Nidrá é outra técnica holística de recuperação e reequilíbrio 
físico e energético, em que o paciente está deitado, alternando entre 

estados de consciência, o que lhe permite um relaxamento profundo e ajuda a 
regular o correto e profundo sono biológico. Esta técnica é usada em casos de 
distúrbios do sono, hipertensão, doenças psicossomáticas, esclerose múltipla 
e alívio do stresse e irritabilidade.

B AGENDE A SUA SESSÃO DIRETAMENTE NA LOJA  
E VENHA COMEÇAR JÁ A CUIDAR DO SEU BEM-ESTAR.

SÃO VÁRIAS AS TERAPIAS DISPONÍVEIS*, MAS ESCOLHEMOS DUAS, 
A PENSAR NO SEU BEM-ESTAR:

já conhece as terapias holísticas 
existentes no celeiro?

 JULHO 
1. Campo de Ourique
12. Rua 1.º Dezembro
16. Av. de Roma
26. Av. da República

 AGOSTO 
1. Rua 1.º Dezembro

 SETEMBRO 
2. Av. da República
5. Campo de Ourique
21. Av. de Roma
27. Rua 1.º Dezembro*CONSULTAS PAGAS, CONTACTAR LOJA PARA MAIS DETALHES

https://www.celeiro.pt/sobre-o-celeiro/eventos/julho-e-setembro-showcookings-e-workshops
https://www.celeiro.pt/sobre-o-celeiro/eventos/julho-e-setembro-showcookings-e-workshops
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AF_anúncio_Naturattiva_coco_210x275mm_Vida Celeiro.pdf   1   09/05/2019   16:49:08

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


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Anúncio_Hollinger_210x275mm_Vida Celeiro_.pdf   1   23/04/2019   11:52:05

https://www.celeiro.pt/450522-nectar-de-varios-frutos-bio-multi-sunrise-200-ml-ltr-hollinger
https://www.celeiro.pt/297493-nectar-pera-bio-200-ml-ltr-hollinger
https://www.celeiro.pt/297486-nectar-maca-bio-200-ml-ltr-hollinger
https://www.celeiro.pt/359245-nectar-pessego-bio-1-litros-ltr-hollinger
https://www.celeiro.pt/450546-sumo-de-varios-frutos-bio-multi-sunset-1-litros-ltr-hollinger

