BELEZA 100
corpo

Programa

COMPLETO
Chegou aquela altura do ano em que queremos tratar
do nosso corpo mais a sério. Para fazê-lo da melhor maneira,
não basta usar um creme ou fazer uma qualquer dieta nova:
há que cuidar do físico em todas as frentes.
Descubra as novidades e os melhores programas.

• a ingestão de suplementos alimentares que reforçam a
ação dos tratamentos anticelulíticos e/ou drenantes e
refirmantes, em casos específicos;
• a aplicação de cuidados hidratantes para manter a pele
suave e uniforme;
• para quem puder, os tratamentos pro, seja num instituto, no dermatologista ou com terapias alternativas
como a acupunctura.
O tema das dietas e do exercício está amplamente coberto
nas outras secções da revista, mas as novidades da beleza
também são mais do que muitas!
Já sabemos que, para nos livrarmos da celulite, é preciso
atuar contra o armazenamento excessivo de gordura nos
pontos-chave do corpo: rabo, ancas e coxas. A LIERAC
surge este ano com uma poderosa fórmula baseada na
descoberta da enzima desnutrina, que desempenha um
papel fundamental no escoamento das gorduras, pois
desbloqueia e acelera o fenómeno da lipólise. A cafeína a
10%, combinada com um extrato de gengibre, ativa a desnutrina, aumentando 15 vezes a atividade lipolítica da
cafeína. Associado a este duo, conta ainda com o sistema
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uando pensamos num corpo em forma,
não há como não olhá-lo como um todo:
suavemente musculado, bem tonificado
e com uma pele lisa e uniforme é o ideal.
A forma em si, mais em ‘pera’, mais cheia
de curvas ou mais andrógina, depende da
nossa genética. Se acha que basta fazer
uma dieta e perder uns quilos para ficar ótima, é capaz
de estar enganada. As calças de ganga justas até podem
assentar muito melhor, mas o biquíni com a pele mais
flácida à mostra e com celulite (esta pode manter-se mesmo num corpo magro), nem por isso. Faz mais sentido
pensar na operação ‘corpo de verão’ como uma estratégia
a 360 graus, que engloba:
• exercício regular (nem que sejam só 20 minutos por dia);
• uma dieta rica em vegetais e frutas q.b. em proteína e
mais pobre em hidratos de carbono e açúcares, e evitando o glúten (uma proteína contida em muitos cereais), que é muitas vezes o culpado de uma zona abdominal mais inchada;
• a aplicação diária de tratamentos anticelulíticos e/ou
drenantes e refirmantes;

Assistida por Guadalupe Barrera Gonçalves

Por Anett Bohme
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1/ Com nácares embelezadores,
o sérum concentrado e fluido
Cellu Destock Serum Flash,
da Vichy, é rapidamente absorvido.
Em farmácias, 125 ml, €30.
2/ Nutritivo e hidratante, graças
a manteiga de karité e aos óleos
de girassol e de colza, o cuidado
anticelulite intensivo Cellulinov,
da Sisley, tem uma textura
cremosa que desliza na pele,
tornando-o perfeito para uma
massagem. Aplique-o de manhã
e à noite. 200 ml, €168.
3/ Use o sérum-gel com efeito
fresco Cure Minceur Express,
da linha Body-Slim, da Lierac,
de manhã e à noite, para verificar
uma diferença visível após sete
dias. Em farmácias, 100 ml, €39.
4/ O creme de lifting, anti-idade
e tonificante Tightening Body
Cream, da Stri-Vectin TL, tem um
efeito imediato e de longa duração.
Aplique-o de manhã e à noite,
insistindo nas zonas mais afetadas.
Na Sephora, 200 ml, €51,50.
5/ Muito fresco, o gel contra
a celulite instalada Défi-Cellulite,
da Thalgo, alisa a pele casca
de laranja e afina a silhueta.
Em institutos, 200 ml, €60,64.
6/ O gel drenante e tonificante
Aqua-Drainant Réducteur,
da Anne Möller, aplica-se de manhã
e à noite nas zonas afetadas.
Nas pernas, deverá ser aplicado
com os pés para cima, começando
com a massagem nos tornozelos
e subindo até às coxas.
150 ml, €25,95.
7/ Leve e fresco, o cuidado
anticelulítico e remodelante
Silhueta Incrível, da linha Sublime
Body, da L’Oréal Paris, aplica-se
de manhã e à noite, em massagem,
e no mínimo durante um mês.
200 ml, €15,99.
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WTB (patente Lierac), que transforma os adipócitos brancos ‘armazenadores’ em adipócitos castanhos ‘queimadores’, eliminando assim os ácidos gordos libertados na
circulação sanguínea. A YVES ROCHER baseia a ação do
seu trio adelgaçante, drenante e refirmante no Y-mangostão, uma molécula ativa que age como uma chave natural capaz de desbloquear os processos celulares do adelgaçamento. O mangostão é um fruto tropical, rico em
vitaminas, minerais e xantonas que têm uma ação anti
oxidante, anti-inflamatória, antiviral, antifúngica e antibiótica. O programa é composto por uma bebida concentrada em chá verde que degrada e drena as gorduras em
dez dias, e um exfoliante com sílica de bambu que ativa a
microcirculação e prepara a pele para o terceiro passo, o
sérum, que deixa a pele visivelmente mais lisa e firme e a
celulite menos visível. A VICHY desenvolveu uma poderosa fórmula com cafeína pura a 5%, ácido hialurónico e
ácido salicílico que deixará a celulite menos visível e a pele
mais tonificada, lisa e suave. Para o seu cuidado anticelulite e anti-idade, a EISENBERG conta com a sinergia
de fitoextratos como os de cânfora, eucalipto e mentol,
associados a cafeína, para adelgaçar, eliminar toxinas,
drenar e refirmar a pele, além de estimular a circulação
sanguínea. Mais lisa, a pele reencontra a sua elasticidade
e um aspeto mais jovem. Associando à cafeína o ativo refirmante skinfibrine, que funciona como uma rede de
microfibras de nylon para um efeito alisador instantâneo,
a nova fórmula da L’ORÉAL PARIS promete deixar a
silhueta afinada, redefinida e sublime em todos os aspetos. Para um efeito de emagrecimento ‘choque’, os laboratórios da SISLEY desenvolveram uma fórmula à base
de um ativo vegetal, o extrato de semente de longana, que
limita o aporte de nutrientes aos adipócitos, pondo-os ‘de
dieta’, ao mesmo tempo que preserva a matriz extracelular, para diminuir o aumento do número e do tamanho
dos adipócitos. O extrato de alga vermelha inibe o armazenamento de gorduras, estimulando a sua formação,
enquanto o Gingko biloba ajuda a combater a congestão
dos tecidos para um efeito tonificante. A COLLISTAR
desenvolveu um tratamento de choque à base do puríssimo óleo de café, obtido pela pressão a frio dos grãos, e de
escina, pelo seu poder drenante. Gostamos do seu formato,
em monodose, tão prático nas viagens, por exemplo. A
THALGO sabe que os adipócitos, quando aumentam de
volume, comprimem o sistema vascular, o que leva a falta
de oxigénio das células. Como as células, privadas do
oxigénio vital, não conseguem produzir a energia
necessária para uma lipólise natural, entra-se no
ciclo vicioso da celulite cada vez mais instalada.
Por isso, a marca desenvolveu a tecnologia Oxy
Active, que, ao relançar a oxigenação, aumenta
o metabolismo celular, o que, por sua vez,
reativa a lipólise e corrige a fibrose associada à celulite. Indicado para a
celulite instalada, conta ainda com
um polissacarídeo biotecnológico que
inibe a acumulação das gorduras, ao
bloquear a sua entrada nos adipócitos.
Uma opção bem diferente é o calção remodelante e refirmante da NIVEA, feito de uma fibra
têxtil com microcápsulas de um óleo cosmético enriquecido em Q10, que libertam este ingrediente através da
pressão exercida no contacto com a pele. Para quem sofre
de retenção de líquidos, a ANNE MÖLLER desenvolveu
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8/ Como todos os cosméticos da

Eisenberg, também o fresquíssimo
gel Cryoform possui o trio-molecular
que ajuda a preservar ou reencontrar
as funções naturais da pele jovem.
Aplique-o de manhã e à noite com
uma massagem. Exclusivo Perfumes
& Companhia. 240 ml, €77.
9/ O trio de bebida concentrada
(480 ml, €14,30), exfoliante
(150 ml, €9,30) e sérum
adelgaçante (150 ml, €17,30)
da Yves Rocher atua em sinergia
para afinar a silhueta de forma
global. Venda direta.
10/ O calção Shorty Refirmante
Remodelante Q10 Plus, da Nivea,
deve ser usado por cima da roupa
interior e durante, no mínimo,
seis horas por dia, para poder
desenvolver a sua ação redutora
do perímetro da cintura, das coxas
e da barriga. Disponível em preto
e nos tamanhos S/M e L/XL,
é lavável na máquina e dá
para 30 utilizações. €28,99.
11/ Aplique o creme para o corpo
Total Regenerating Body Cream,
da linha Future Solution LX,
da Shiseido, depois do banho, na
barriga, nas costas, pernas, braços,
peito e pescoço, com movimentos
largos e circulares. 200 ml, €144.
12/ Verdadeiro tratamento
de choque, as cápsulas Capsule
Anticellulite Caffeina + Escina,
da Collistar, podem ser usadas
de forma isolada ou alternadas
com outros anticelulíticos
da marca. Basta uma cápsula para
tratar das zonas afetadas, graças
a sua consistência oleosa, fácil
de espalhar. 14 x 4 ml, €38,10.
13/ Aplique o Bio-Oil duas vezes
por dia nas zonas a tratar. No caso
de gravidez, faça-o logo a partir
do início do segundo trimestre.
Em farmácias, 60 ml, €11,99.
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PARA UM CABELO
EXTRAORDINÁ
RIO

LAVAR
Sem nunca ‘esfregar’ o couro cabeludo, envolva todo
o cabelo com champô em movimentos suaves e
circulares fazendo alguma pressão.
REPARAR
Depois de enxaguar, aplique condicionador do meio
às pontas, penteie e volte a enxaguar. Para uma
reparação mais profunda aplique máscara, trabalhando o cabelo com as mãos ou deixando repousar 4-5 minutos.
CUIDADO
Use produtos leave-in para ajudar a pentear e facilitar a secagem, bem como moldar, hidratar, proteger e reduzir o efeito frizz.
Para um efeito liso, aposte na gama TRESemmé
Liso Keratina Os cabelos lisos ou “com jeitos”
são rebeldes e indisciplinados, e tendencialmente
secos ou sensibilizados, e por isso, necessitam de
suavidade, elasticidade e brilho.
Delicados ou com personalidade própria, ousados
ou sensuais, os caracóis obrigam a uma manutenção quase diária para estarem sempre no seu
melhor. A gama TRESemmé Caracóis Hidratados,
confere às ondas ou caracóis, a quantidade de
hidratação exata que o cabelo necessita.
ESTILO
Existe uma enorme variedade de opções para pentear o cabelo. Escolha a que melhor se adapta a si
e finalize com um produto fixante.
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Corpo são… também por dentro!

um cuidado drenante de ação redutora e com um efeito
frio, formulado com ativos como centelha asiática, mentol,
vara de ouro e limão, que favorecem a eliminação dos líquidos acumulados nas pernas, nos joelhos, nas nádegas
e no abdómen. Estimula a circulação sanguínea, diminui
o volume das zonas afetadas e proporciona alívio imediato
das pernas pesadas.
Finalmente, já temos cá um dos nossos óleos favoritos
para o corpo, o BIO-OIL! À base de óleo de calêndula, de
alfazema, de rosmaninho e de camomila e de vitaminas,
contém ainda purcellin oil, para garantir que os benefícios
dos ingredientes-base sejam devidamente absorvidos pela
pele. Esta sinergia aumenta a elasticidade da pele, reduzindo a formação de estrias da gravidez, por exemplo, mas
também atenua as já existentes e as cicatrizes, além de
deixar toda a pele mais uniforme. Para um efeito intensamente hidratante e tonificante, a SHISEIDO criou uma
fórmula com extrato de Houttuynia cordata e de raiz de
angélica, que ainda a deixa mais luminosa e com uma
aparência como que rejuvenescida. Para um intenso efeito
anti-idade do corpo, a STRIVECTIN criou uma fórmula
refirmante e rejuvenescedora, à base de proteínas, péptidos e extrato de algas, capazes de aumentar a produção
de colagénio. A cafeína melhorará a microcirculação da
pele, suavizando-a e ajudando a redesenhar a silhueta.

SEJA PARA PERDER PESO, MELHORAR O TÓNUS E A BELEZA DA PELE OU COMBATER
A CELULITE, AS TISANAS E OS SUPLEMENTOS ALIMENTARES SÃO VALIOSOS ALIADOS!
das gorduras, além de ser um poderoso
14/ O programa de suplementos
antioxidante. Em farmácias, 21 saquetas,
alimentares Jour & Nuit, da linha Total 4,
€13,60.
da Nutreov, foi desenvolvido para
a perda de peso em duas etapas: durante
16/ Graças a um exclusivo complexo
o dia, as cápsulas com chá verde, cafeína
marinho com uma associação singular
e um complexo de probióticos reduzem o
de proteínas e polissacarídeos,
peso, enquanto os comprimidos, tomados
o suplemento alimentar Imedeen Time
à noite e com opuntia, canela, vitamina
Perfection tem um efeito anti-idade
B3 e crómio, regulam o metabolismo
comprovado, não só sobre a pele
dos açúcares e dos lípidos. Em farmácias,
do rosto, mas também do corpo.
15 cápsulas + 15 comprimidos, €24.
Em farmácias, 60 comprimidos, €59.
15/ E se para emagrecer bastasse beber 17/ As tisanas Tisanes Bio-drainantes,
café? É o que o laboratório Ampliphar
da Caudalie, são uma saborosa mistura
propõe com a sua bebida Coffee Slender,
de cinco plantas (vinha vermelha,
composta por extrato de grãos de café
groselha preta, mirtilo, casca de laranja
verde. Contendo ácido clorogénico,
e canela) que visa melhorar a drenagem
reduz os níveis de açúcar no sangue
da água e das toxinas. Em farmácias,
e, consequentemente, o armazenamento
20 saquetas, €10.
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A MESOESTÉTIC desenvolveu o TMT System, uma terapia de condução transdérmica usada no rosto e no corpo,
para combater tanto o envelhecimento cutâneo e as manchas como a flacidez e a celulite. Não invasivo e sem dor,
realiza-se através de um sistema roll-on que transmite
microimpulsos elétricos variáveis e controláveis para poder adaptar a cada cliente. Para o corpo, recomendam-se
oito a doze sessões (€40 a €60 cada). O mais provável é
que, no caso do tratamento do corpo, irá alternando a
aplicação da fórmula contra a celulite com a da flacidez,
para um efeito à sua medida.
A CLÍNICA SENTIDOS, em Lisboa (tel. 215 944 084), é
uma das primeiras em Portugal a usar o novo VelaShape
III, um equipamento não-invasivo para a remodelação
corporal. Alimentado com a tecnologia elos da Syneron,
emprega uma combinação de modalidades que incluem
luz infravermelha, radiofrequência bipolar e vácuo, para
manipular de forma eficiente e precisa o aquecimento
adiposo. Desta forma, trata-se da celulite, ao mesmo tempo que se melhoram a circulação, a drenagem linfática, o
metabolismo celular e a produção de colagénio. O preço
por tratamento depende da zona a tratar, a partir dos
€120, e em média são precisas três sessões.
No CTC (Centro de Terapias Chinesas, em Lisboa, tel. 213
161 446), a Dra. Wenqian Chen explica: “A pele é o órgão
responsável por tirar energia do corpo, provocando flacidez muscular e cutânea. A abordagem holística passa por
um tratamento que, além de resultados instantâneos,
promova a firmeza a longo prazo e um aumento natural
do colagénio da pele. A acupunctura estética, acompanhada pela fitoterapia (utilização de plantas medicinais),
é uma alternativa livre de efeitos secundários, com resul-

16/
tados muito eficazes na firmeza da pele. Esta é estimulada
através da colocação de agulhas estéticas em pontos estratégicos e onde se pretende obter resultados, para ativar
energeticamente o organismo. Nos casos de perda de
gordura localizada, aconselho a realização de acupunctura
local na área onde é pretendida uma intervenção: ao colocar agulhas estéticas nas camadas de gordura e através
de eletroestimulação, acabamos por estimular a energia
e a circulação, recuperando a força do músculo e a firmeza
da pele.” l
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