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“PARE,
ESCUTE
E MUDE”
NOTA PRÉVIA: Este não é um Guia científico. Não pretendemos sobrepor-nos às recomendações do seu médico.
Baseamo-nos nas recomendações de profissionais de saúde, mas também na sabedoria da medicina tradicional.
Com a nossa visão, queremos ajudar a adotar hábitos de vida mais saudáveis e equilibrados, promovendo a
saúde e o bem-estar de toda a família.

“Mude a alimentação,
aprenda a potenciar
a sua energia, leia os sinais
do seu corpo, faça exercício
e aprenda a viver melhor.”
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ESPECIAL BEM ESTAR

Viver a Cem Porcento
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“Mentes abertas
cultivam almas
saudáveis.”
Sigma
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“A alegria evita
mil males
e prolonga
a vida.”
William Shakespeare
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Saúde e Felicidade

C

omo ser feliz? Como ter uma vida
saudável, aquela que sempre desejou? Comece por algum lado, e que tal
mudar o seu estilo de vida para melhor?
Todos os detalhes são importantes para
a saúde do seu corpo e mente, desde o
ambiente em que está envolvido, os alimentos que escolhe para comer, a organização da vida pessoal, as pessoas que
estão à nossa volta até aos momentos
de lazer.
Apresentamos-lhe um guia com pequenos passos para cuidar mais de si e da
sua vida. Depois, apanhando o balanço

de uma forma de estar mais confortável,
tudo se tornará mais fácil para prosseguir com uma vida saudável e feliz ao
longo de cada dia!

“ACREDITAMOS que deve
viver a vida que quer
e não apenas a que tem”
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Coma bem

de fibra, fazendo com que tenha uma
ação reguladora do trânsito intestinal.

“ACREDITE que tem
o poder para efetuar
mudanças”
imunitário, melhora a libido, previne o
envelhecimento da pele, ajuda em dores de cabeça, estados depressivos e
infeções respiratórias.
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Cacau

Q

uantos de nós já ouvimos falar
que uma alimentação saudável
proporciona uma melhor qualidade de
vida? Para além de fazer o nosso corpo
funcionar adequadamente, respondendo a todas as funções, é também uma
das melhores formas para a prevenção
de diversas doenças.
O tema alimentação é um universo onde
cabem muitas e diferentes recomendações e um sem número de opiniões.
Deixamos-lhe alguns Superalimentos

que deve introduzir na sua alimentação
diária:

Aveia

É um dos alimentos mais completos e
oferece inúmeros benefícios para a saúde, podendo ser incluído no pequeno-almoço, lanches e refeições ligeiras, na
alimentação de toda a família. Destaca-se por reforçar o sistema imunitário,
ajudar na prevenção de doenças cardíacas e no controlo dos níveis de açúcar
no sangue. Contém ainda um alto teor

O Cacau traz inúmeros benefícios para
a saúde, mas para isso deve ser consumido na sua forma mais pura ou num
chocolate de qualidade com elevado
teor de cacau. Tem um incrível poder
antioxidante e uma enorme riqueza em
magnésio, sendo, por isso, um excelente alimento na prevenção de doenças
cardiovasculares. Para além disso, promove a energia, a vitalidade e melhora
o humor.

Gengibre

O Gengibre é uma planta com origem
no oriente e a sua raiz é utilizada para
diversos fins terapêuticos. Possui poderosas propriedades anti-inflamatórias,
antibacterianas, antifúngicas, antivirais
e antiparasitárias. Estimula o sistema

Quinoa

A Quinoa é uma excelente fonte de proteínas que contém aminoácidos essenciais de que o corpo precisa para o seu
correto funcionamento. Apresenta um
baixo índice glicémico, contém muita
fibra e é baixa em calorias, sendo perfeita para controlar o peso e os níveis de
açúcar no sangue. É também uma boa
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fonte de ferro, lisina e magnésio, que
são importantes para uma dieta equilibrada. Pode ser consumida como acompanhamento, em saladas, papas, sopas
ou utilizada na preparação de hambúrgueres vegetais.

Bagas de Goji
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Os inúmeros benefícios para a saúde
devem-se ao rico valor nutricional que
apresentam, nomeadamente vitaminas,
minerais e 18 aminoácidos. Previnem o
envelhecimento prematuro e doenças
degenerativas, e têm efeitos muito positivos no combate a doenças do sistema
cardiovascular, afeções da memória e
infeções recorrentes.

Caju
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Linhaça

Os benefícios das Sementes de Linhaça, incluem a defesa do organismo e a
prevenção do envelhecimento precoce
das células. Os ácidos gordos ómega 3
ajudam em caso de arritmia cardíaca e a
diminuir os níveis de colesterol no sangue. Devem ser consumidas moídas e
podem ser adicionadas a sopas, batidos,
papas, iogurtes, cereais, barras e pães.

Pratique desporto

Pólen

O Pólen de abelha destaca-se como superalimento devido à sua incrível ação
sobre o sistema imunitário. É, por isso,
muito benéfico em infeções respiratórias, infeções urinárias, fadiga, stress,
depressão, afeções da próstata, sintomas da menopausa, alergias e melhoria
da performance em atletas.
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J

Um fruto seco com pouco sabor, mas
com muitos nutrientes e uma excelente
fonte de proteínas, minerais e vitaminas
essenciais. Por ser um alimento rico em
gorduras “boas” e com alta concentração de antioxidantes, ajuda a melhorar
a saúde do seu coração. Ajuda também
na redução da pressão arterial, dores
no corpo, dores de cabeça, enxaquecas
e fadiga muscular, pois é um alimento
com uma boa concentração de magnésio.

á todos ouvimos falar do quão é importante a pratica de exercício físico
para sermos felizes e saudáveis. Conhecemos todos os benefícios, melhora
o nosso humor, autoconfiança e criatividade, mas ainda assim encontramos
sempre desculpas para não o fazer. Deixemos as desculpas de lado, e vamos
começar a praticar mais exercício físico.
Comece por pequenas coisas: use as escadas em vez do elevador, pratique uma
caminha de trinta minutos, tire um dia
para fazer exercício físico.
• Um aliado na perda de peso;

• Melhora a postura;
• Melhora a qualidade do sono;
• Fortalece o sistema imunitário;
• Diminui os riscos de doenças no futuro;
• Faz com que se sinta bem, saudável e
descontraído;
• Aumenta os níveis de energia;
• Promove o entusiasmo e o otimismo;
• Controla a ansiedade e a depressão;
• Melhora a coordenação motora e o
equilíbrio corporal;
• Melhora a autoconfiança;
• Aumenta o poder de relaxamento.
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Experimente o ioga,
a bicicleta, a dança,
a corrida ou as caminhadas
na natureza.

Tenha noites tranquilas
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N

ão há nada pior, que uma noite mal
dormida e da privação do sono.
Aprenda a dormir melhor! O descanso faz bem ao corpo, mente e alma.

“O seu corpo é seu maior
bem. O exercício físico é seu
melhor investimento. O que
está à espera para aumentar
o seu património?”

Uma boa noite de sono contribui para o
funcionamento correto do sistema imunitário, ajuda a reparar as células e os
tecidos, permite ao organismo restabelecer os níveis de energia, manter a forma e a concentração necessárias para a
realização das tarefas diárias.
Se tem dificuldade em adormecer, saiba
que há atitudes que a podem ajudar a
dormir bem:

• Procure ter uma rotina e um horário
para dormir, é essencial para ter uma
boa noite de sono;
• Deite-se sempre que o sono vier, não
vale a pena entrar numa luta contra o
sono;
• Crie um ambiente acolhedor no quarto, com cores e texturas suaves, uma luz
suave e uma temperatura amena;
• Retire as tecnologias do quarto: televisão, telemóvel, computador, tablet,
etc.). Evite ter o relógio na mesa-de-cabeceira, pois ver as horas durante a noite causa ansiedade;
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• Reduza a luminosidade cerca de uma
hora antes de adormecer;
• Evite bebidas com cafeína e chocolate,
antes de dormir;
• Tome um banho quente, antes de dormir, para relaxar e poder descansar;
• A aromaterapia também pode ajudar:
deite algumas gotas de óleo de alfaze-
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ma na almofada e deixe atuar;

Organize-se

• Antes de se deitar, beba uma infusão
de Passiflora ou Valeriana, ajuda a
acalmar o stress do dia;
• Em caso de insónia, escolha o Chá Solúvel SONO FORMA+, à base de tília, laranjeira e cidreira, com melatonina.

A VALERIANA é uma planta que
permite o bom funcionamento cerebral, especialmente para quem
sofre de dores de cabeça e insónias. Já a PASSIFLORA tem uma
ação sedativa natural, que ajuda a
aliviar a ansiedade e o stress.

15

Q
CHÁ SOLÚVEL SONO
FORMA+
Tília, Laranjeira e Cidreira, com Melatonina.
A Melatonina contribui para reduzir o tempo necessário para adormecer.
PREPARAÇÃO INSTANTÂNEA,
em água quente ou fria.

uer evitar frustrações e stress, então comece por organizar a sua
casa! Uma casa limpa é uma casa feliz. O
processo de arrumação é essencialmente um detox para a sua casa e, por sua
vez, tem um efeito detox na sua mente e
corpo. Arrumar é apenas decidir quais
as coisas com as quais quer viver.
• Organize o seu guarda-roupa, por cores e categorias.
• Organize o seu frigorífico e armários,
assim na hora de fazer as refeições,
sabe sempre o lugar dos alimentos.

“Com organização e tempo,
acha-se o segredo de fazer
tudo e bem feito.”
Pitágoras
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• Etiquete os frascos, e gavetas, dossiers
de documentos, saber onde estão as
coisas é meio caminho andado para ter
mais tempo para aproveitar a vida.
• Deite fora o que não precisa, faça uma
seleção das coisas que realmente são
necessárias. Por vezes guardamos coisas que não precisamos, pratique o desapego.
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• Pratique um detox, e livre-se de todas as coisas pelas quais já não sente
qualquer tipo de ligação. Vai sentir uma
libertação enorme, estando apenas rodeado de coisas que o fazem feliz.
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Pratique a “aconchego”
Liberte-se do peso das
coisas que não importam.
Irá ajudá-lo a libertar-se
de ansiedades e velhas
ligações.
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E

sta palavra traduz uma forma de viver, de aproveitar o que a vida tem de
melhor! Levar a vida com tranquilidade
e rodear-se do que o faz sentir bem, ajudando-o a regressar a si próprio, travando a velocidade da sociedade.
O “Aconhego” é algo espontâneo que
vive dentro de nós e que tem que ser
despertado pelas coisas mais simples,
mas que nos dão uma felicidade imensa.
Nas mãos, uma caneca de chá, a companhia dos amigos, a televisão desligada, a
chuva a bater na janela, um bom livro, o

acender uma vela, o calçar umas meias
quentinhas.
• Relaxe no seu sofá com uma manta
quentinha, ao som de uma música que
goste ou até mesmo do silêncio;
• Sinta o sol quente, e deixe-se reconfortar pelo calor nos dias de inverno.
• Decore a sua casa com o máximo conforto possível e sinta-se relaxado com
todo o ambiente que a envolve;
• Use e abuse das velas, das essências,
não há nada mais aconchegante que
uma luz acolhedora;
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• Desligue o telemóvel e aproveite o momento com quem está;
• Seja amor em tudo o que faz;
• Coloque flores em todo o lado, flores
do campo, flores silvestres, dão alegria
a uma casa.
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Experimente trocar
distrações comuns,
como o telemóvel ou
a televisão, pela luz
das velas.

Cuide de si
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R

eserve um tempo para ser mimar
com todos os cuidados que merece.
Sinta-se mais bonita e rejuvenescida
com a ajuda de produtos naturais.
Crie o seu próprio SPA em casa com os
produtos GoldenSilk:

“ACREDITE
em si próprio.”
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Experimente uma máscara de argila
verde e mel – para revitalizar a pele
do rosto, óleo de amêndoas doces –
para hidratar a pele em profundidade
ou o óleo de argão – para nutrir
e dar brilho ao cabelo.
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Seja a sua
própria beleza.

Pernas pesadas
e cansadas?

Pele com manchas
e cicatrizes?

Tem problemas de caspa?

GEL PÉS E PERNAS
Ginkgo biloba e Aloé Vera
Gel refrescante que proporciona
uma sensação de conforto e ajuda
a melhorar a circulação, aliviando
as pernas pesadas e os pés fatigados.

ÓLEO DE ROSA MOSQUETA
Rosto e corpo
Conhecida como um dos mais potentes regeneradores naturais da
pele existentes na natureza, atenua
rugas, manchas da pele, cicatrizes e
estrias.

Considerado um dos melhores remédios naturais para o tratamento
da caspa. Repara e hidrata o couro
cabeludo.

ÓLEO DE JOJOBA cabelo e pele

Pele desidratada
e sem vida?
MÁSCARA FACIAL
ARGILA VERDE E MEL
Promove uma nutrição intensa da
pele, conferindo uma textura afinada e um aspeto jovem e luminoso,
dia após dia. A Argila limpa profundamente, enquanto o Mel protege
e revitaliza a pele.

21
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“Não espere.
O momento nunca
será o ideal.”
Napoleon Hill

Recorte o destacável e coloque num local
onde se possa inspirar todos os dias.
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ESPECIAL NUTRIÇÃO

Comer bem, Viver melhor
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“A paz começa na cozinha
e na despensa, jardim e quintal,
onde a nossa comida é cultivada
e preparada. As Energias da
natureza e do universo infinito
são absorvidas através dos
alimentos que comemos e são
transferidas para os nossos
pensamentos e ações.”
Michio Kushi
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“A transformação pessoal
requer a substituição de
velhos hábitos por novos.”
W. A. Peterson

O nosso guia,
as nossas escolhas
26

B

aseamos toda a nossa procura de
conhecimento na célebre frase de
Hipócrates “Somos o que comemos”.
Acreditamos que a alimentação desempenha um papel fundamental na
forma como percecionamos, reagimos
e interagimos com tudo e todos os que
nos rodeiam e, portanto, deve ser uma
das nossas principais prioridades. Na
verdade, a variedade e o equilíbrio alimentar são parte essencial do sucesso
para uma vida saudável, de um corpo e
mente sãos.

retirar o máximo benefício e proveito.
Existem, no entanto, alguns alimentos
que devem ser evitados, como o açúcar
refinado, comida processada, aditivos e
conservantes, lacticínios e proteínas de
origem animal.

Não pretendemos falar em alimentos
proibidos ou permitidos, até porque
cada um de nós tem diferentes características, preferências, desejos e necessidades. Neste sentido, o melhor é sempre
escutar o seu corpo e estar atento às
suas reações. Queremos ajudá-lo a compreender os alimentos, a melhor forma
de os combinar e cozinhar, para deles

“Tanto nós como tudo
o que gira à nossa volta
é energia (...) devemos
procurar o equílibro
de nutrição energética
para podermos alcançar
o bem-estar natural.”

Este guia é constituído por pequenos
passos para o ajudar no seu dia-a-dia,
sem que nunca se esqueça que a virtude
está, como dizia Confúcio, no caminho
do meio, ou seja, no equilíbrio.

27
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1.
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Que alimentos
escolher?

29

“Que a alimentação
seja o teu único
remédio.”
Hipócrates
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Cereais integrais

Leguminosas

30
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O

s cereais são um dos grupos de alimentos mais importantes, devendo
ser a base da nossa alimentação. São
uma enorme fonte de benefícios, fornecendo uma quantidade substancial
de hidratos de carbono, fibra, alguma
proteína, minerais como ferro e zinco e
vitaminas do complexo B. No entanto, a
sua principal função é fornecer energia
duradoura de “boa qualidade”. Além da
sua composição nutricional bastante
rica, são alimentos bastante versáteis,
podendo ser utilizados em preparações
doces e salgadas, em diferentes mo-

mentos do dia. Deve escolher sempre os
cereais no seu estado integral, em detrimento dos cereais refinados, sendo estes últimos desprovidos dos benefícios
apresentados.

A nossa escolha
Aveia, quinoa, trigo-sarraceno, millet,
bulgur, amaranto, centeio, cevada,
trigo, arroz e massas integrais.

Doses diárias: 5

A

s leguminosas são dos vegetais mais
ricos em proteína, sendo excelentes substitutos da proteína de origem
animal na nossa alimentação. São importantes fontes de Ferro, Magnésio e
Zinco e diversas Vitaminas do complexo
B. Para obter o máximo benefício e uma
refeição mais completa, é fundamental
combinar as leguminosas com um cereal integral, uma vez que as proteínas
presentes nestes dois grupos de alimentos são complementares.

A nossa escolha
Feijão de soja e derivados (tofu,
salsichas, hamburgueres e soja
desidratada fina ou grossa), lentilhas
verdes e vermelhas, feijão azuki, grão-de-bico, feijão encarnado, feijão preto
e ervilhas.

Doses diárias: 2 a 3
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Oleaginosas,
Sementes e Bagas

Vegetais
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S

ão alimentos extraordinariamente
versáteis, pois para além de constituírem snacks deliciosos, podem ser
adicionados a iogurtes, batidos, saladas,
pratos quentes ou incorporados nas
massas de pães, bolachas e bolos, conferindo diferentes texturas e sabores.
São uma excelente forma de adicionar
mais proteína, vitaminas e minerais à
nossa alimentação, mas são essencialmente importantes pelo teor e tipo de
gordura que contêm. Fornecem gorduras insaturadas como os ómegas 3 e 6,
essenciais à saúde cardiovascular, controlo dos níveis de colesterol no sangue
e manutenção no normal funcionamento do intestino. É importante manter um

equilíbrio entre o consumo deste grupo
de alimentos e as outras gorduras adicionadas à alimentação. O consumo
destes alimentos deve ser moderado
dado o seu valor calórico.

A nossa escolha
Sementes de abóbora, chia, girassol,
linhaça dourada/castanha (inteiras
ou moídas), sésamo, cânhamo, pasta
de amendoim e tahin, bagas de goji,
cranberries, amêndoas, avelãs, nozes
e pinhões.

S

ão dos alimentos mais ricos em vitaminas e minerais e, por isso, devem
ser incluídos em todas as refeições principais. As suas cores são uma forma fácil
de perceber o grupo a que pertencem
e as propriedades predominantes de
cada um deles. Por exemplo, vegetais
amarelos e alaranjados como cenouras,
batata-doce e abóbora fornecem importantes quantidades de betacaroteno
que se converte em Vitamina A no nosso
organismo.
Vegetais verdes, como brócolos, espinafres, couve, grelos e rúcula são importantes fontes de Ferro, Potássio, Cálcio,
Manganês e Vitaminas A, C e K. Portanto,
quanto mais cor der ao seu prato, mais

vitaminas e minerais está a consumir.
Dê importância à variedade, experimente
e arrisque em novos alimentos.

A nossa escolha
Vegetais frescos, da época e de preferência provenientes de agricultura
biológica.

Doses diárias: 4 a 5
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Puré de Maçã

(sem adição de açúcar)
Não é muito utilizado, mas para nós
é um excelente alimento e portanto
merece um destaque especial, não só
porque é delicioso, mas também por
ser muito versátil na cozinha, especialmente na doçaria. É um adoçante
natural ideal para todos os preparados e substitui na perfeição os ovos
para conferir consistência. Pode ser
consumido ao natural, apenas com
algumas sementes, como um creme
para barrar, em papas de aveia, em
panquecas, crepes ou waffles. É também delicioso numa sobremesa leve,
combinado com uma base de biscoitos de alfarroba triturados grosseiramente. Colocar uma camada de
iogurte (soja ou natural) e terminar
com umas raspas de chocolate (negro com 72% de cacau) sobre a camada de puré de maçã.

Frutos

34

O

s Frutos são as principais fontes
de vitaminas C e A e alguns minerais. Apresentam uma forte capacidade
hidratante, energética e antioxidante.
São ricas em açúcares, naturalmente
presentes, essencialmente frutose. Pelo
seu teor em açúcares, são ideais para
incluir nas várias preparações culinárias
em substituição do açúcar adicionado,
nomeadamente, os purés de fruta
(maçã, pêra, frutos vermelhos, marmelo,
ameixa), banana e abacate, em panquecas, papas de aveia, iogurtes, bolos e
bolachas. Recomendamos o consumo

de frutos nas refeições intermédias, ao
contrário do que é comum (junto com a
refeição). Pode também adicionar porções deste grupo de alimentos no seu
dia-a-dia através de sumos e batidos. Na
preparação destes, mantenha a casca
da fruta, sempre que possível, pelo seu
teor em fibra. A fruta cozida ou assada
são também excelentes opções, principalmente para pessoas com um sistema
digestivo débil, séniores e crianças.

A nossa escolha
Fruta fresca da época, sumos puros
de fruto (maçã, uva, cenoura e ananás),
de preferência proveniente de agricultura biológica, ou simplesmente um
puré de maçã sem adição de açúcares.

35

GUIA PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL

WWW.IGNORAMUS.PT

Adoçantes

Gorduras

36
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P

ara cozinhar, dê preferência às gorduras como o azeite, óleos de primeira pressão de extração a frio como o
óleo de Linhaça, Sésamo e Coco.
Apesar de serem gorduras ideais para
cozinhar, não as submeta a temperaturas excessivamente altas. Para temperar, escolha óleos como o de abóbora,
cânhamo, linhaça e sésamo, ricos em
gorduras polinsaturadas.
Não submeta estes óleos à temperatura,
uma vez que são mais suscetíveis à degradação oxidativa.

Mantenha fora da sua alimentação gorduras hidrogenadas e gorduras trans,
encontradas em muito produtos processados e de origem animal.

A nossa escolha
Azeite (de preferência biológico), óleo
de abóbora, cânhamo, linhaça, sésamo
e coco (biológicos).

O

açúcar refinado, quando consumido regularmente, está na base de
inúmeros problemas de saúde, como
a obesidade, a hipertensão, doenças
coronárias, sendo também a causa número um da Diabetes Mellitus. É uma
substância muito aditiva, altamente inflamatória e um dos poucos “alimentos”
completamente vazio em termos nutricionais, com consequências prejudiciais
para o nosso organismo:
• Provoca hiperacidez estomacal, conduzindo ao desenvolvimento de gastrites e
úlceras estomacais;

• Conduz à descalcificação dos ossos e
dentes;
• Tem um efeito extremamente negativo
sobre o sistema nervoso, diminuindo as
capacidades intelectuais;
• Bloqueia o metabolismo do magnésio,
mineral envolvido na constituição de
corpos imunoprotetores;
• Diminui as defesas do organismo,
neutralizando a ação imunológica dos
glóbulos brancos.
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Dica:
Outros bons adoçantes
são as passas, os alperces
secos, as passas-de-corinto
e as ameixas pretas, ideais
para adoçar sobremesas,
papas, muesli, etc.

Algas

Dr. Jorge Pérez-Calvo Soller
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Apesar da crescente preocupação com
o consumo deste hidrato de carbono
simples e dos constantes alertas para
os seus malefícios, muitas pessoas não
têm consciência da quantidade de açúcar
que consome escondido em diversos
alimentos.
Controle os alimentos processados consumidos, escolhendo aqueles que têm
menores quantidades de açúcar e suprima o açúcar branco refinado, substituindo-o por adoçantes naturais.
Estamos a falar de adoçantes de fonte
natural, conservando as vitaminas e minerais naturalmente presentes.
Para além dos adoçantes naturais, os
purés de fruta (fresca, cozida, assada),
os sumos de fruta natural, a canela e o
cacau puro são ótimas soluções para incluir nas suas receitas.

I
A nossa escolha
Geleia de milho, melaço de cana,
xarope de agave, mel, frutose, açúcar
de cana integral, malte de cevada,
doces de fruta adoçados com geleia
de milho, cacau + intenso (cacau puro
em pó).

Doses diárias:
Consumir com moderação

ntroduza as algas na sua alimentação. Estes vegetais de origem marinha
oferecem uma serie de benefícios para
a saúde, para além de atuarem como
desintoxicantes naturais. As algas são
altamente ricas em minerais, como o
ferro e o cálcio, vitamina B12 e proteína.
Para além do seu fantástico perfil nutricional, são muito saborosas e enriquecem facilmente qualquer refeição mais
simples. São normalmente comercializadas desidratadas e, portanto, têm que
ser demolhadas antes de utilizar. Cada
tipo de alga tem tempos de hidratação
diferentes e podem ser adicionadas a
sopas, pratos quentes, saladas. A alga
kombu é excelente para cozinhar em

conjunto com as leguminosas, tornando
estas últimas mais macias e digeríveis,
evitando situações de flatulência e sensação de inchaço abdominal. Por sua
vez a alga agar-agar, com 95% de fibra,
é ideal para preparar gelatinas de fruta
e vegetais, em substituição da gelatina
de origem animal. Apresenta-se sob a
forma de flocos ou em pó e o seu tempo
de gelificação é bastante superior à gelatina de origem animal.

A nossa escolha
Algas kombu, wakame, agar-agar.
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Complementos
É ainda uma importante fonte de vitaminas A e C com um alto teor em minerais
como o fósforo, potássio, cálcio, ferro,
magnésio, zinco e cobre.

“O Goji é considerado
um dos frutos mais ricos
em vitaminas, sendo ricos
em poderes antioxidantes
e no reforço do sistema
imunitário.”

Goji

O goji é uma pequena árvore originária da China, cujos frutos são pequenas
bagas, consideradas dos frutos mais
poderosos devido ao seu equilíbrio nutricional. Apresentam um alto teor em
vitaminas B6 e C e são uma fonte de vitamina A. Contêm ainda na sua composição cálcio e um alto teor em ferro.
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Brócolos

Os brócolos são uma espécie vegetal
destacada em diversos estudos médicos

E

xistem variadíssimos alimentos que
podem ser facilmente incluídos na
alimentação diária, com inúmeros benefícios para o nosso organismo.
Podemos referir os superelementos,
alimentos naturalmente simples, como
o açaí, a clorela, o goji, os brócolos, o
camu camu e as sementes de cânhamo,
a levedura de cerveja, lecitina de soja,
soja em flocos e cacau puro. Estamos a
falar de alimentos prontos a consumir
que podem ser adicionados, de forma
muito simples, a qualquer preparação.

Açaí

O açaí é uma pequena baga, originária
da América do Sul, introduzida na alimentação humana devido ao seu valor
nutricional. Constitui uma fonte de vitamina E, B1 e B2 e fornece ainda minerais
como o potássio, cálcio e ferro.

Clorela

A clorela é uma alga unicelular de água
doce que, devido à sua estrutura genética elementar, apresenta um alto teor
em fibra, proteína, niacina, ácido pantoténico, biotina e vitaminas B2 e B12.

devido aos seus inúmeros princípios
ativos. São uma fonte de vitamina A e
potássio, com um alto teor em ácido fólico e uma concentração significativa em
vitamina C.

Camu Camu

O camu camu é um pequeno fruto,
originário das florestas tropicais da
Amazónia. Contém na sua composição
magnésio, manganês e zinco, mas é
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“A Levedura de Cerveja
apresenta um excelente
nível proteico e conta
com cerca de 50% de todos
os aminoácidos essenciais
ao nosso organismo.”
em vitaminas B1 e E, ácido fólico e minerais como o magnésio, ferro, potássio
e zinco. As sementes descascadas são
assimiladas mais rapidamente pelo organismo e facilmente digeríveis devido
ao seu alto teor em fibra. Constituem
um excelente alimento para desportistas, vegans, para pessoas que pretendem reduzir o consumo de proteína de
origem animal e sujeitas a um grande
desgaste físico e mental.
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Levedura de Cerveja

essencialmente reconhecido por ser
uma fonte de vitamina C por excelência, com uma concentração, por porção,
substancialmente mais elevada quando
comparado com outros frutos.

Sementes de Cânhamo

O cânhamo é uma planta originária da
Ásia. As suas sementes são uma fonte
de proteína vegetal com um alto teor

A levedura de cerveja é um tipo de fungo unicelular conhecido como Saccharomyces cerevisiae. Possui um alto teor
em proteína e fibra, com todos os aminoácidos essenciais, diversos minerais
como o cálcio, ferro, zinco, magnésio e
cobre, e uma elevada concentração de
vitaminas do complexo B. Constitui um
importante complemento da alimentação em todas as idades, em especial
para crianças, desportistas, grávidas e
doentes em recuperação. Devido ao seu
alto teor em vitamina B12 é indispensável
a um regime alimentar vegan.

Lecitina de Soja

A lecitina de soja é obtida a partir dos
grãos de soja, sendo constituída por
substâncias como o ácido fosfórico, colina, ácidos gordos, glicerol, glicolípidos,
triglicéridos e fosfatídeos. Apresenta
uma ação positiva sobre estados de
stress excessivo e em situações de elevada atividade intelectual, melhorando
ainda a capacidade de memorização.

Soja em Flocos

A soja é uma leguminosa muito completa,
com um alto teor em proteína e aminoácidos essenciais, sendo uma ótima
alternativa ao consumo de carne. A soja
em flocos apresenta um sabor neutro e
uma textura suave e encontra-se pronta
a consumir, uma vez que não necessita
de hidratação ou preparação prévia.

“A Lecitina de Soja
apresenta uma ação
positiva sobre estados
de stress excessivo e
em situações de elevada
atividade intelectual.”
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Temperos e Condimentos
inexistentes no sal refinado, com quantidades significativas de magnésio, flúor,
bromo e cloreto de cálcio. Em relação ao
sal marinho, o sal dos himalaias é ainda
mais rico, com um sabor mais intenso,
possibilitando reduzir substancialmente
a quantidade de sal utilizada nos seus
pratos.

“O Gomásio resulta da
mistura das sementes de
sésamo tostadas e trituradas
com sal marinho integral.”
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Temperar vegetais

Ervas e Especiarias

A sua utilização é indispensável, uma
vez que dão sempre um toque especial de cor, frescura, vitalidade e sabor
a cada prato. Relativamente às especiarias faça as suas próprias misturas, de
acordo com os sabores que mais gosta.
A canela é fantástica em doçaria, pequenos- almoços e lanches, conferindo-lhe
um toque adocicado que lhe permite
reduzir a quantidade de adoçante utilizada. Cultive as suas próprias ervas, são
mais frescas e menos dispendiosas.
Salsa, hortelã, rúcula, manjericão, tomilho,

rosmaninho desenvolvem-se facilmente
em pequenos vasos, em janelas ou
varandas.

Sal

O sal é essencial à vida, no entanto hoje
em dia é utilizado em quantidades excessivas, principalmente o sal refinado,
responsável por afetar o normal funcionamento renal e cardiovascular. Suprima por completo o sal refinado da sua
cozinha, substituindo-o por sal marinho
ou sal dos himalaias. Estes preservam
muitos dos minerais e oligoelementos

Azeite, sumo de limão ou vinagre de
maçã, para adicionar a saladas, aos legumes salteados, ou a cozidos a vapor,
no fim da cozedura.
Molho de soja para um paladar mais
rico e um pouco mais salgado. Pode adicionar-se em variados molhos ou aos legumes salteados para que o absorvam
enquanto cozem.
Gomásio (sementes de sésamo tostadas com sal), um nutritivo tempero
que combina especialmente bem com
legumes salteados, cereais integrais e
massas. Para adicionar no momento de
servir. Quando pretender utilizar este

condimento suprima/reduza a quantidade de sal utilizada na confeção dos
alimentos.
Ervas aromáticas secas são um elemento importante em qualquer cozinha. Pode adicioná-las individualmente
ou fazer uma mistura de várias ervas.
Por exemplo, orégãos, manjericão, tomilho, alecrim, salsa e coentros.
Folhas frescas de manjericão são uma
ótima opção e podem ser adicionadas
a qualquer prato. Ligam especialmente
bem com qualquer receita que tenha
por base o tomate e podem ser cozinhadas ou consumidas em cru.
Coentros são igualmente uma erva aromática fresca que liga bem com diversos
pratos ou mesmo adicionada a saladas.
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Momentos em que
apetece algo doce

Sazonalidade
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A

creditamos que o ritmo do nosso
corpo e as suas necessidades estão
em perfeita sintonia com a natureza. Os
produtos da estação apresentam um
melhor sabor, cor e textura e, por norma,
necessitam de uma menor intervenção
de químicos para se desenvolverem,
uma vez que as próprias plantas estão
preparadas para crescer no meio e em
estações próprias. Dê sempre preferência
aos produtos da época e, se possível,
aos produtos nacionais e de agricultura
biológica. Valorize a qualidade e não a
quantidade.

“Alimentar-se é ingerir
e assimilar elementos
do meio ambiente em
que estamos inseridos
para nos adaptarmos
melhor a ele.”
Dr. Jorge Pérez-Calvo Soller

E

xistem momentos em que o nosso
corpo nos pede algo doce. É fácil cair
em tentação e fazer escolhas menos
saudáveis que vão gerar sentimentos de
culpa e ansiedade. Estes hábitos conduzem-nos a um ciclo vicioso de consumo
excessivo deste tipo de “alimentos”.
Acredite que até mesmo nestes momentos pode fazer escolhas saudáveis
e equilibradas, que vão “saciar” o seu
corpo e mente. Escolha uma gelatina
vegetal (morango, ananás ou tutti-frutti), uma barra de sementes e frutos

secos (sésamo e mel, cranberry, frutos
secos), um punhado de cranberries desidratados, um quadrado de chocolate
sem açúcar (72% cacau, negro, negro
com laranja, negro com morango, negro
com banana, leite, leite e avelãs, branco)
ou chocolate negro adoçado com stevia
(negro, frutos vermelhos, canela, avelãs). As bolachas de arroz e milho cobertas são também uma leve e deliciosa
opção (chocolate negro, chocolate negro
e coco, chocolate, iogurte, iogurte e laranja), bem como uma sobremesa de
soja (baunilha, chocolate).
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Calorias

Água
“É aconselhada a ingestão
de pelo menos 1,5 L de
água por dia, para o
equilíbrio do nosso
organismo.”
de hidratação. Uma alimentação rica em
açúcares simples, sal e proteínas de
origem animal, pedem muita água no
sentido de favorecer a dissolução da
grande quantidade de toxinas e facilitar
a sua eliminação pelos rins. Nestes casos, recomenda-se o consumo de 1,5 a 2
litros de água por dia. Se a alimentação
é baseada em cereais integrais, leguminosas, verduras e frutas frescas, sementes e frutos secos, a quantidade que o
nosso corpo necessita é muito menor.
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N

ão conte calorias e muito menos
baseie as suas escolhas no valor
energético dos alimentos. Fazer esta
contabilização apenas irá gerar ansiedade e aumentar a sensação de culpa,
levando-o a desistir facilmente dos seus
objetivos. Para além disso, na maioria
das vezes as escolhas são feitas por
este critério são enganosas, uma vez
que nem todas as calorias são iguais.

Por exemplo, comer um abacate não é
a mesma coisa que comer uma barra de
chocolate, ainda que possam ter o mesmo valor calórico.
Dê preferência aos alimentos simples e
“conte benefícios”, beba muita água e
mantenha uma vida ativa. Este é o segredo para manter o equilíbrio do corpo
e mente e, claro, um peso adequado.

C

onhecemos a importância da água
no nosso organismo e o seu contributo para o nosso bem-estar geral.
A água constitui 2/3 do nosso organismo e, portanto, devemos garantir que
ingerimos diariamente a quantidade
suficiente. Na verdade, a quantidade de
líquidos que cada um deve ingerir depende do tipo de alimentos que consome ao longo do dia e do seu estado

É importante começar o dia com um
copo de água, de preferência à temperatura ambiente, pois o corpo foi-se desidratando durante as horas de
sono. Durante o dia, o ideal será ingerir
a quantidade de água necessária entre
refeições. O excesso de água às refeições dilui os sucos gástricos, provocando uma digestão mais lenta. Evite beber
água fria, principalmente às refeições,
uma vez que gera deficiências no funcionamento do aparelho digestivo.
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2.
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Pequenos passos,
grandes mudanças
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“Pequenas
mudanças
podem fazer
grandes
diferenças.”
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Alimentação e Nutrição

• Aumente a ingestão de alimentos integrais que, pelos valores de fibra presente,
promovem a saciedade, mantêm os níveis de açúcar estabilizados e auxiliam
no processo de controlo de peso (pão
integral; cereais integrais; leguminosas;
vegetais/fruta; sopa; sementes);
• Acompanhe sempre o almoço e jantar
com vegetais;
• Elimine os cereais refinados e derivados (pão, bolachas e farinhas) do seu
dia-a-dia;
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• Sabia que o sumo de maçã (biológico
e sem adição de açúcar) é um ótimo alimento contra a ansiedade? Se se sentir
muito tenso, aqueça-o ligeiramente e
beba de imediato. Tenha uma garrafa
sempre em casa, pois também é ideal
para preparar gelatinas rápidas, combinado com agar-agar.
• Numa alimentação saudável, uma das
primeiras alterações a fazer é substituir
o sal refinado pelo sal marinho ou sal
dos himalaias.

• Escolha legumes e frutas biológicas,
sazonais e locais;
• Substitua o pacotinho de bolachas que
tem na mala por um pequeno recipiente
com sementes, frutos secos e bagas;
• Leve consigo pequenos snacks para o
seu local de trabalho. Como snack, opte
por bolachas de arroz/milho, marinheiras, Nutríssimas, bagas goji, sumos de
fruta biológicos (sem adição de açúcares), puré de maçã e fruta fresca;

“A Maçã é rica em
substâncias antioxidantes,
vitamina C e fitonutrientes,
que permitem fortalecer
o sistema imunitário e
ajudar a regular a tensão
arterial.”
• Elimine o açúcar refinado da sua alimentação. Dê preferência ao açúcar de
cana integral, frutose, xarope de agave,
xarope de milho, melaço de cana, puré
de maçã e frutas frescas, para adoçar os
seus alimentos e preparações.
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Quando comer
fora de casa

Truques e métodos
de confeção
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“Como sobremesa prefira,
sempre, fruta da época.”
Se tiver que comer no restaurante, pode
desfrutar de uma boa refeição escolhendo um menu que seja correto:
• Um prato de massa acompanhada de
verduras, molho de tomate, azeitonas;
• Uma combinação de leguminosas com
verduras;

• Escolher peixe como proteína, acompanhado de verduras ou salada;
• Como sobremesa prefira, sempre, fruta
da época;
• Evite o consumo de carnes, pratos cozinhados com gordura, lacticínios, sobremesas açucaradas, fritos (para além
da quantidade de gordura saturada, na
gordura utilizada, óleo ou azeite, acumula-se uma grande quantidade de radicais livres).

• À medida que cozinha lave a arrume a
loiça e utensílios à sua volta. Se mantiver a cozinha organizada, todo o processo se tornará muito mais fácil e rápido;
• Cozinhe as leguminosas com alga
Kombu, torna-as mais digeríveis, enriquece-as com vitaminas e minerais e
diminui a produção de gases intestinais;
• Na confeção, opte por métodos mais
saudáveis, como cozidos, cozinhados a
vapor, salteados, grelhados e assados
simples.

“Os alimentos crus são
mais frios que os cozinhados.
No entanto, mediante a
cozedura que utilizamos,
podemos transformar um
alimento quente num
alimento frio e vice-versa,
procurando assim o
equilíbrio nos alimentos
ingeridos.”
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Métodos de confeção
de legumes

Rotinas e hábitos
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COZER A VAPOR: O melhor método
para mantê-los tenros e húmidos. Este
tipo de cozedura não realça particularmente o sabor, mas deixa os legumes
mais macios, de forma que se torna
mais fácil reduzi-los a puré. Este tipo de
confeção permite ainda conservar todas
as propriedades nutricionais dos legumes, sendo por isso uma forma muito
nutritiva de cozinhar.
ASSAR: A melhor forma de realçar o paladar destes alimentos. Confere-lhes um
aspeto estaladiço, enquanto o interior
se mantém tenro. Legumes ideias para
este tipo de confeção: batata-doce, cenoura, abóbora, beringela e beterraba.

SALTEAR: Uma excelente opção quando
se pretende um método rápido. Pode
saltear-se uma grande variedade de legumes: brócolos, curgetes, beringelas,
pimentos, alho francês, cenouras, espinafres etc .
É possível adicionar-lhes inúmeros molhos ou especiarias e ervas de forma a
torna-los ainda mais saborosos.
COZER EM ÁGUA: É um método que
deve ser utilizado para o indispensável,
por exemplo, para cozer batatas ou ervilhas. No entanto, pode optar por um
processo de cozedura menos prolongado, mantendo todo o sabor dos vegetais.

• Acordar cerca de 10 minutos mais cedo
e preparar um bom pequeno-almoço.
Pode optar por um batido que demora
menos de 5 minutos a preparar;
• Organize as compras e planeie as refeições semanais ao fim-de-semana,
evitando a escolha de refeições rápidas
e pouco saudáveis, por falta de tempo;
• Disponibilize tempo para comer, pelo
menos 20 minutos. Não coma em pé,
em frente ao computador ou à televisão. Valorize as pausas para comer,

consciencialize-se do que está a ingerir,
o seu corpo merece esta atenção;
• Se come muito depressa experimente
comer com pauzinhos de madeira;
• Evite contar calorias. Ao escolher ter
uma alimentação variada e equilibrada,
com bons alimentos, e uma vida ativa,
vai obter os nutrientes que necessita e
manter um peso saudável;
• Ingerir, pelo menos, 1,5L de água ou
infusões ao longo do dia;
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• Realize pequenas refeições ao longo
do dia, de forma a não estar mais de 3 h
sem comer;
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• Ter sempre sopa feita em casa para
evitar “assaltos” à despensa quando se
chega a casa. A sopa é também uma excelente opção para iniciar a refeição. Se
for jantar fora, coma um prato de sopa
em casa, evita que chegue ao restaurante com demasiada fome;
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“A forma como cortamos
os alimentos também
influenciam a sua
temperatura. Isto é,
quanto mais triturados os
vegetais, mais facilmente
aquecem.”

Reutilizar e Economizar

• Não coloque açúcar ou adoçante no
café, mexa-o com um pau de canela ou
adicione um pouco de bebida vegetal
(ou leite magro). No chá, adicione um
pau de canela e uma casca de limão ou
laranja durante a infusão, ou escolha
um chá com aroma natural, como o chá
verde e mel;
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• Mantenha uma vida ativa com a prática
de exercício físico, optando por uma atividade que lhe dê prazer;
• Elabore uma lista de compras e respeite-a. Não compre “alimentos” que sabe
que em nada vão beneficiar a sua alimentação e a da sua família;
• Em contexto social não se restringir em
demasia. Aproveite os momentos com a
sua família e amigos;
• Partilhe as suas estratégias com os que
o rodeiam para estimular a motivação.

• Se preparar batidos ao pequeno-almoço, pode deixar de véspera os legumes
e fruta lavados. Pode também colocar
o líquido, o cereal, sementes ou outros
ingredientes escolhidos dentro do copo
do liquidificador. Na manhã seguinte
basta triturar, agilizando o processo;
• Não use a água onde demolhou as leguminosas e os cereais integrais. Use-a
para regar as suas plantas;
• Quando cozer cereais ou leguminosas, faça-o sempre a mais. Duram 4 a
5 dias no frigorífico, em recipiente bem

“Prepare de véspera
os legumes e frutas para
o pequeno-almoço.”
fechado, conseguindo ter uma refeição
nutritiva, rápida e deliciosa, combinando com os diversos alimentos que mais
gostar;
• Reutilize os frascos de vidro, de compotas, adoçantes, sumos de fruta biológicos, para guardar sementes, cereais,
leguminosas e bagas.
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3.
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A sua lista
de compras
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“Seja mais forte
do que a sua
melhor desculpa.”
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Cereais, Farinhas
e Sementes

Barras, Chocolates
e Adoçantes

Aveia

Barras de Sésamo e Mel

Arroz Integral

Chocolate Negro 82% Cacau

Quinoa

Cacau + Cremoso

Millet

Mel Milflores

Trigo Sarraceno

Geleia de Milho

Couscous Integrais

Xarope de Agave

Esparguete Integral

Malte de Cevada

Sementes de Sésamo/Girassol/Abóbora
Sementes de Linhaça Dourada Moída

Chás para Infusão
Chá Verde e Mel
Chá Gengibre

Pronto-a-comer
e Temperos
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Chá Açaí

Soja fina

Tapioca

Seitan

Chouriços vegetais

Tofu

Hamburgueres vegetais

Sal Marinho

Salsichas de Soja

Sal dos Himalaias

Óleo de Coco

Vinagre de Maçã

Óleo de Linhaça

Molho de Soja

Óleo de Sésamo

Suplementos
Plano Emagrecimento: Plano Lipo365
FORMA+
Gordura acumulada: Redutor de
Gorduras FORMA+
Controlo do apetite: Glucomanano
FORMA+
Colesterol: Colesterol FORMA+
Insónias: Chá Solúvel Sono FORMA+
Nutrir
Stress: Relax 24 FORMA+
Desintoxicar: Alcachofra Plus FORMA+
Infeções urinárias: Cranberry Plus
FORMA+

Chá Mirtilo

Intestino “preguiçoso”: Cascara
Sagrada FORMA+

Chá de Alcachofra e Dente de Leão

Obstipação: SenLax FORMA+

Chá Hibisco

Digestões difíceis: Digest FORMA+

Chá de Cavalinha

Cansaço Intelectual: MemoStress
FORMA+

Chá de Funcho
Chá de Equinácea

Inchaço Abdominal: Ventre Liso
FORMA+

Alga Kombu

Bebidas
e Sobremesas

Tostas, Bolachas
e Biscoitos

Sumo Biológico de Maçã

Bolachas Nutríssimas

Sumo Natural de Cenoura

Bolachas Marinheiras

Sobremesa de Soja

Bolachas de Arroz e Milho

Bebida de Soja

Tostas integrais 3 Sementes

Puré de Maçã

Doces e Pastas
Marmelada sem açúcares adicionados
Doce de Framboesa com Stevia
Pasta de Amendoim
Patês Vegetais
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“A saúde depende de
estarmos em harmonia
com as nossas almas.”
Dr. Edward Bach
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Mente sã,
Corpo são

P

ara uma mente e corpo são, torna-se
importante encontrar um equilíbrio no
nosso organismo. Para isso, é importante
a prática de uma alimentação saudável,
fonte de vitaminas e nutrientes essenciais
para o nosso bem-estar.
Com este Guia de Alimentação Saudável,
pode descobrir novos alimentos, métodos
de confeção, sugestões, conselhos e outras
dicas. No fundo, pequenos passos que
podem gerar grandes mudanças no dia a
dia de toda a família.
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ESPECIAL CRIANÇAS

Crescer Saudável

66

67

“O amor por
um filho adquire
diversas formas.
Uma delas é a
alimentação que
lhe proporcionamos.”
NOTA PRÉVIA: Este não é um Guia científico. Não pretendemos sobrepor-nos às recomendações do seu pediatra.
Baseamo-nos nas recomendações de profissionais de saúde, mas também na sabedoria da medicina tradicional.
Com a nossa visão, queremos ajudar os país e educadores a encontrarem soluções mais equilibradas, fora dos
hábitos atuais socialmente estabelecidos, promovendo a saúde das suas crianças.
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“A educação é a arma
mais poderosa que se
pode usar para mudar
o mundo.”
Nelson Mandela
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Queremos que
as nossas crianças
cresçam bem,
saudáveis e felizes!

A

Alimentação tem um papel fundamental na infância, para assegurar
um desenvolvimento equilibrado e harmonioso. A escolha criteriosa dos alimentos, a sua preparação e a partilha,
são atos de verdadeiro amor.

das crianças, são os pais ou os educadores que devem tomar decisões. Neste
sentido, desenvolvemos este Guia para
poder agir de forma preventiva, criando
hábitos saudáveis e equilibrados desde
cedo.

A Organização Mundial de Saúde alerta
para a urgência em mudar os padrões
alimentares das crianças, de forma a reverter a preocupante tendência para o
excesso de peso e a obesidade na infância e adolescência. Como em qualquer
outra resolução importante sobre a vida

“A escolha criteriosa
dos alimentos, a sua
preparação e a partilha,
são atos de verdadeiro
amor”.
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Regras gerais para uma
alimentação infantil saudável
mínimo de água possível.
• A água deve ser a bebida de eleição.
Deve acompanhar a refeição e ser consumida durante todo o dia.
• Devem evitar-se os sumos de fruta e os
refrigerantes, pelo seu elevado teor de
açúcares e aditivos químicos.
• Comece a refeição por uma sopa ou
um puré de legumes.
• Nas sopas e purés, adicione o azeite
em cru, sem ir ao lume, para não alterar
as suas propriedades.
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• Coza sempre as leguminosas em casa.
Não utilize as de conserva, pois para
além de teores elevados de sal contêm
aditivos impróprios para as crianças.

O

ferecer refeições equilibradas às
crianças é muito mais fácil do que
pensa, basta fazer um uso inteligente da
sua despensa e planear antecipadamente as refeições da família. Damos-lhe algumas sugestões para que as crianças
possam usufruir de boas fontes de nutrientes, variadas e adequadas à idade.
• Comece por oferecer purés de legumes, em vez de papas, para o que o
bebé se adapte a sabores não doces e
diferenciados.

• Ao introduzir um alimento novo,
aguarde 2 ou 3 dias para detetar eventuais alergias ou intolerâncias.
• Não introduza alimentos com glúten
antes dos 6 meses.
• Não adicione açúcar na comida do
bebé e use sal só depois dos 12 meses.
Escolha um sal marinho de boa qualidade, elimine o refinado da sua cozinha.
• Prefira legumes e frutas biológicas.
• Cozinhe os legumes a vapor ou com o

• Não ofereça alimentos fritos aos bebés
e crianças, opte pelo forno para preparar palitos de batata doce, hambúrgueres, pastéis e croquetes vegetais.
• Prepare cereais em quantidades maiores e congele em porções, para depois
utilizar em sopas e noutras preparações
culinárias.
• Alterne a carne e o peixe, com proteínas vegetais, como tofu, soja, seitan,
lentilhas.
• Enriqueça as sopas com flocos de aveia
integral, millet ou quinoa.
• Adicione sementes às refeições principais e frutos secos aos lanches.

• A sobremesa deve ser sempre fruta
fresca e não deve ser substituída por sumos, néctares ou frutas em calda.
• Na preparação de sobremesas, substitua o leite por bebidas vegetais, como a
de arroz, amêndoa ou aveia.
• Substitua a gelatina animal por agar-agar, um gelificante natural de origem
vegetal. Utilize para dar consistência a
gelatinas e pudins.
• Substitua o açúcar por adoçantes naturais, como açúcar de coco, xarope
de agave, mel, xarope de milho (geleia
de milho), malte de cevada, melaço de
cana, açúcar de cana integral ou frutose. As tâmaras e a banana são também
uma excelente alternativa para substituir o açúcar na preparação de bolos,
bolachas, mousses e panquecas.
• Limite as sobremesas doces tradicionais, essas são para os momentos festivos.
• Deve habituar a criança a uma rotina
alimentar de 5 a 6 refeições diárias.
• Antes de deitar, incentive a criança a
beber um pouco de bebida vegetal, para
completar o aporte diário de nutrientes
e para que o período de jejum noturno
não seja tão longo.
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Como garantir uma
alimentação equilibrada?

Os pais são sempre
o melhor exemplo para
os filhos. Atenção ao que
come à frente do seu filho!
• Prepare uma mistura com sementes
moídas e use-a com regularidade em
pequenos-almoços, sopas, papas e purés.
• Combine cereais e leguminosas para
obter proteínas completas.
• Inclua frutos secos na alimentação diária.
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FERRO E ZINCO

P

ara crescerem bem e saudáveis, as
crianças necessitam de uma alimentação equilibrada, variada e adequada à
idade. Deixamos-lhe algumas sugestões
para aumentar a ingestão de alguns dos
principais nutrientes.

PROTEÍNAS

É necessário assegurar uma adequada
ingestão de proteínas, essenciais para o
crescimento, a regeneração e o funcionamento celular. Sugestões para reforçar o seu consumo:

• Adicione leguminosas às sopas, como
lentilhas verdes ou lentilhas vermelhas.
• Inclua sementes de linhaça moídas e
sementes de cânhamo descascadas em
papas, batidos, iogurtes e sopas.
• Misture levedura de cerveja ou soja em
flocos nas sopas e batidos.
• Use manteiga de amendoim para barrar no pão, em bolachas de arroz ou em
tostas.
• Inclua cereais integrais, farinhas integrais ou farinhas de leguminosas, nas
receitas.

A falta de ferro é a carência nutricional,
mas comum na infância. Este mineral é
essencial na formação da hemoglobina
e no transporte de oxigénio. O zinco é
igualmente importante para garantir
um sistema imunitário resistente. Sugestões para aumentar a sua ingestão e
absorção:

linhaça, chia e cânhamo.
• Misture linhaça dourada e moída em
hambúrgueres e nas massas de panquecas, bolos e pães.

CÁLCIO

O Cálcio é o mineral mais abundante no
corpo humano. Uma das preocupações
recorrentes é a de que a alimentação
forneça este mineral em quantidade
suficiente, principalmente em fases de
rápido crescimento, como a infância e
adolescência. Sugestões para reforçar
os valores de cálcio, diferentes do leite
de vaca e lacticínios:
• Utilize trigo-sarraceno e quinoa em
papas, sopas, pratos quentes, saladas e
sobremesas.
• Para temperar, use ervas aromáticas,
como tomilho, manjericão, coentros e
salsa.

• Reforce o consumo de alimentos ricos
em vitamina C.

• Reforce o consumo de sementes e frutos secos.

• Adicione canela aos batidos, papas, leite, iogurte e sobremesas.

• Opte por tofu, bebidas vegetais e alternativas vegetais ao iogurte (ex.: “iogurte”
de soja).

• Escolha verduras de folha escura,
como espinafres, brócolos, cebolinho,
salsa, coentros.
• Inclua regularmente na alimentação
lentilhas, quinoa, grão, feijão e ervilhas.
• Utilize sementes de sésamo, papoila,

• Substitua o chocolate em pó por farinha de alfarroba, em batidos, papas, sobremesas e bolos.
• Utilize couve-galega, agrião, grelos e
brócolos.
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nhas diferentes nas suas receitas.
• Prefira alimentos integrais e semi-integrais em detrimento dos refinados.
• Evite repetir a mesma fonte de hidratos de carbono nas diferentes refeições
ao longo do dia.

• Tempere os alimentos a frio com óleo
de linhaça.
• Evite alimentos fritos e processados.
• Substitua as proteínas de origem animal por proteínas vegetais, como o tofu
e a soja texturizada.

GORDURAS “BOAS”
74

HIDRATOS DE CARBONO

As crianças necessitam de alimentos ricos em hidratos de carbono para suprir
as necessidades energéticas diárias. Um
erro comum é utilizar-se a mesma fonte de hidratos de carbono ao longo do
dia, quase sempre farinha refinada em
forma de cereais de pequeno-almoço,
pão, bolachas, snacks e massas, empobrecendo as refeições diárias.
Privilegie os hidratos de carbono
complexos, ricos em nutrientes e de
absorção mais lenta, que auxiliam o organismo a usar a energia de forma lenta

e gradual, permitindo também reduzir
a absorção de gorduras e colesterol no
trato intestinal. Sugestões para uma ingestão equilibrada:
• Escolha cereais integrais, como a aveia,
arroz, millet, quinoa, bulgur, amaranto,
centeio, cevada, espelta.
• Não ofereça açúcar às crianças.
• Elimine o açúcar das receitas e substitua-o por adoçantes naturais ou frutas
doces, como banana ou tâmaras.
• Diversifique os cereais e combine fari-

Os lípidos têm um papel importante no
organismo, como fonte de reserva de
energia, proteção térmica e “transporte”
de vitaminas. As crianças necessitam de
gorduras de boa qualidade é, por isso,
importante reduzir as gorduras saturadas, que estão presentes em alimentos
como a carne e processados, lacticínios
e produtos de pastelaria, e substituí-las
por gorduras mais saudáveis, ricas em
ácidos gordos ómega 3 e ómega 6. Sugestões para garantir a escolha de gorduras “boas”:
• Utilize diariamente linhaça moída, sementes de chia e sementes de cânhamo.
• Reforce o consumo de sementes de
abóbora, sementes de girassol, avelãs e
nozes.
• Cozinhe com azeite de boa qualidade,
de preferência biológico.
• Introduza o abacate e as beldroegas na
alimentação.
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Alimentos que as crianças
não devem consumir
com regularidade

Sugestões para incentivar
as crianças a provar
novos alimentos
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• Chocolate;

• Leite fermentado;

• Pastilhas elásticas e gomas;

• Iogurtes aromatizados e/ou pedaços;

• Bebidas lácteas com chocolate ou aromatizadas;

• Gelatinas de origem animal;

• Café;
• Salgadinhos, biscoitos, bolachas doces
e recheadas;
• Carnes processadas (fiambre, salsichas, presunto, salame);
• Refrigerantes;

• Comidas prontas (hambúrgueres, pizzas, massas instantâneas).

• Dê o exemplo, provando os alimentos
que está a sugerir e explique-lhes, de
uma forma simples e adequada à idade,
porque são importantes para o crescimento e a saúde;
• Envolva a criança na preparação das
refeições, para que sinta naturalmente
o apelo de provar;
• Crie pratos criativos, usando os ingredientes da refeição;

• Coloque no prato a quantidade ajustada ao apetite da criança, para incentivar
e criar o hábito de acabar a refeição com
o prato vazio;
• Defina regras: Antes de dizer “não gosto” tem que experimentar; a exposição
ao sabor de novos alimentos conduz à
habituação. Sem comer o que está no
prato não há sobremesa, mostrando
que se não há fome para a comida não
há espaço para a sobremesa.
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Como subtituir as
tradicionais papas?
• Pode também cozer os cereais numa
infusão de Camomila, Cidreira, Hortelã ou Funcho. A Camomila favorece o
sono, a Cidreira acalma, a Hortelã favorece a digestão e o Funcho ajuda a reduzir os gases e cólicas.
• A Aveia + Especial Crianças e a Aveia +
Nutritiva, são duas excelentes soluções
instantâneas para preparar uma papa
verdadeiramente nutritiva e deliciosa,
em poucos minutos.
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• Para aumentar o teor de ferro, magnésio e zinco, adicione 1 colher de chá
de linhaça moída ou uma mistura de sementes trituradas, a partir dos 9 meses.

P

ode preparar em casa as papas para
as suas Crianças, selecionando os
cereais mais completos e a fruta mais
saborosa. As papas caseiras são uma
alternativa natural e muito saudável às
papas presentes no mercado, na sua
maioria com elevadas quantidades de
açúcar e cereais refinados, desprovidos
de valor nutricional.

• Os melhores cereais: Aveia, Arroz, Trigo-sarraceno, Quinoa. Utilize a farinha
ou os cereais moídos.
• Coza os cereais em água e adicione o
leite do bebé ou o leite materno apenas
no final. A partir dos 6 meses pode utilizar uma bebida vegetal, sem adição de
açúcares, como a de aveia ou arroz.

Para enriquecer as papas com ómega 3,
adicione 1 colher de chá de sementes de
chia ou cânhamo, a partir dos 12 meses.
• Para um aporte extra de vitaminas e
minerais, enriqueça as papas com fruta
fresca, purés de fruta natural, alfarroba,
cacau puro, açaí e camu camu em pó.
• Não aqueça a papa a seguir, nem guarde o que sobrar.

“A alimentação é,
acima de tudo,
um gesto de afeto
e carinho.”
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Alimentos para
lanches saudáveis
• “Iogurtes” vegetais Frias;
• Sobremesas de Soja Baunilha/Chocolate Cem Porcento;
• Bebida vegetal com Cacau + Cremoso
sem adição de açúcares Cem Porcento;
• Barritas de Frutos secos e sementes
Cem Porcento.
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“Uma criança que come
corretamente é uma
criança saudável.
Uma criança saudável,
é uma criança feliz”.
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• Batidos de fruta fresca, sem adição de
açúcares;

• Fatias de maçã/palitos de cenoura com
Pasta de Amendoim Cem Porcento

• Bolachas de Arroz com Doce de Fruta
ou Xarope de Agave Cem Porcento;

• Gelatinas vegetais Cem Porcento;

• Iogurte natural com Aveia + Nutritiva
instantânea Cem Porcento;

• Sumos de fruta biológicos Cem Porcento;

• Purés de fruta ou fruta fresca;

• Bolachas Marinheiras com Marmelada
sem adição de açúcares Cem Porcento;

• Panquecas de aveia;

• Bolachas Vida Equilíbrio Cem Porcento;
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Soluções naturais para
problemas frequentes
• Dê à criança um copo de água ao acordar, de preferência morna, e aumente a
ingestão de líquidos ao longo do dia;
• Inclua na alimentação frutos laxativos
(adequados à idade), como figos, quivi,
papaia e ameixas secas;
• Exclua a banana da alimentação, nesta
fase;
• Substitua os cereais refinados por cereais integrais. Dê preferência à aveia
integral e ao millet (milho painço);
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• Retire da alimentação alimentos processados e açucarados.

Cólicas
• Prepare uma infusão de Funcho e dê
à sua criança entre uma das principais
refeições, após a digestão.

O

s remédios caseiros são uma forma
de ajudar o organismo a repor o
equilíbrio. Em caso de doença, comece
por simplificar a alimentação, que deve
ser à base de cereais cozidos, como o
arroz integral, alguns legumes e líquidos, e promover o repouso, para que o
organismo centre a sua energia na eliminação das causas que geraram o desequilíbrio. Conheça algumas soluções
que o vão ajudar a tratar os problemas

mais frequentes nas crianças. No entanto, se os sintomas persistirem é importante que consulte de imediato o seu
pediatra.

Obstipação
• A partir dos 9 meses, incluir 1 a 2 colheres de chá de linhaça dourada e moída
na sopa;

• Utilize uma bolsa de água morna na
barriga da criança, pois ajuda a aliviar o
desconforto dos gases.
• Faça alguns movimentos abdominais
suaves na barriga do bebé e dê-lhe um
banho morno. A massagem contribui
para a eliminação de gases e ajuda a relaxar.
• Coloque o bebé inclinado no braço, virado de barriga para baixo. Esta posição
comprime o abdómen conferindo um
conforto extra.
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Diarreia
• Coza um pouco de aveia com uma colher pequena de açúcar de cana integral.
Coe e dê à criança o líquido resultante
da cozedura. Também a água de cozer
maçãs (cortadas com pele e caroços)
ajuda a diminuir as excreções.
• É importante que a criança esteja constantemente hidratada, bebendo água
ou infusões.
• O caldo de cozer cenoura ajuda a restabelecer o equilíbrio da flora intestinal.
Coza umas cenouras com um pouco de
farinha de alfarroba. Retire as cenouras
e dê à criança o caldo resultante.
• Prepare um soro caseiro, misturando
água mineral, sumo de limão, uma pitada
de sal e de bicarbonato de sódio.
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Febre
• Sumo de Maçã Biológico Cem Porcento morno, é muito eficaz sobretudo em
bebés;
• Aplique um emplastro de tofu na testa
(a partir dos 4 anos);
• Caso a febre seja causada por obstipação, pode fazer um clister com água
morna salgada.
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EMPLASTRO DE TOFU: Esprema um
pouco de tofu natural e esmague-o com
um almofariz. Junte um pouco de gengibre fresco ralado e farinha (convencional) suficiente para ligar. Coloque esta
pasta numa gaze ou pano de algodão,
com cerca de 1 cm, e aplique diretamente sobre a pele, durante 1 a 2 horas.

Sistema imunitário
debilitado, cansaço
e franqueza
• Prepare um Creme de Arroz Integral e
sirva como refeição principal.
• Inclua na alimentação da criança os
seguintes alimentos: Pólen de abelhas
Cem Porcento, Mel Milflores Cem Porcento, Levedura de Cerveja em flocos
Cem Porcento.
• Inclua na rotina diária da criança os
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seguintes complementos: Chá de Equinácea Cem Porcento, Equinácea solúvel
FORMA+ e Geleia Real FORMA+ especial
crianças.
CREME DE ARROZ INTEGRAL: Toste
(sem gordura) uma chávena de arroz
integral numa frigideira, até que este fique com cor dourada. Coloque o arroz
numa panela e coza em água abundante, durante 3 a 4 horas, em lume brando.
Deixe arrefecer e coe através de uma
gaze. Volte a aquecer e sirva quente.

Insónias
• Prepare uma infusão de Camomila, a
partir dos 2 anos.
• Prepare um banho quente com camomila, melissa ou valeriana.
• Banho de pés em água quente.
BANHO DE PÉS: Colocar os pés do
bebé/criança em água morna, com sal
e gengibre fresco, durante 10 minutos
antes de dormir.
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Otites
• Elimine os lácteos e reduza o açúcar,
inclusive frutose, da alimentação da
criança.
• Aplique azeite morno, cerca de 2 a 3
gotas no ouvido, e toalhas frias à volta
do mesmo, para aliviar a dor;
• Prepare um Chá de Feijão Azuki e dê à
sua criança ainda morno.
CHÁ DE FEIJÃO AZUKI BIOLÓGICO:
Coloque uma chávena de feijão azuki e
uma tira de alga kombu de molho, durante cerca de 4 horas. Leve ao lume o
feijão e a alga, previamente cortada em
tiras, até ferver. Diminui a intensidade
da chama, tape e deixe cozer durante 20
a 30 minutos. Coe e sirva o caldo.

Hiperatividade
e défice de atenção
É cada vez maior o número de crianças a tomar medicamentos para estes
fins, com efeitos secundários bastante
nefastos. A causa principal da maioria
destes problemas é a alimentação moderna, em especial o excessivo consumo de açúcar.
• Reduza ou elimine o açúcar refinado
da alimentação da criança.
• Prepare um caldo de vegetais, por ser
um bom calmante.
• Dê à criança um banho de água salgada, igualmente calmante.

CALDO DE VEGETAIS: Corte cenoura,
cebola, abóbora e couve lombarda, em
pequenos pedaços. Adicione os vegetais
à água a ferver e cozinhe durante 2 a 3
minutos. Reduza a chama para o mínimo, tape e cozinhe em lume brando durante 20 minutos. Coe os vegetais e dê à
sua criança o caldo ainda quente.
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Alternativas para todos

Especial Crianças
Diabéticas
• Doces de Fruta sem adição de açúcares Cem Porcento: Marmelo, Morango,
Pêssego, Ananás, Tomate e Goiaba.
• Doces de Fruta com Stevia Cem Porcento: Framboesa, Morango, Abóbora.
• Doces de Fruta Unidoses sem adição
de açúcares Cem Porcento: Pêssego e
Morango.
• Bolachas Vida Equilíbrio sem adição de
açúcares Cem Porcento: Frutos Vermelhos, Maria, Ameixa e Fibra.
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• Bolachas Marinheiras sem adição de
açúcares Cem Porcento: Naturais, Sem
Sal, Chia, Espelta, Linhaça e Integrais.
• Bolachas de Arroz e Milho Bio sem adição de açúcares Cem Porcento.
• Biscoitos Integrais sem adição de açúcares: Cálcio e Cacau, Limão e Linhaça.
• Bolacha Maria e Bolacha Torrada sem
adição de açúcares Cem Porcento.

Especial Crianças
Celíacas
• Flocos de Aveia Finos e Flocos de Aveia
Grossos Sem Glúten Cem Porcento;

• Pão de Forma Sem Glúten Cem Porcento;

• Bolacha Maria sem adição de açúcares
Sem Glúten Cem Porcento;

• Doce de Maçã sem adição de açúcares
Sem Glúten Cem Porcento;

• Bolachas Aurora Original e Cacau Sem
Glúten Cem Porcento;

• Creme de Avelãs e Cacau sem adição
de açúcares Sem Glúten Cem Porcento;

• Palmiers Sem Glúten Cem Porcento;

• Chocolate de Culinária sem adição de
açúcares Sem Glúten Cem Porcento.

• Madalenas Sem Glúten Cem Porcento;

• Sumo de Fruta Biológicos sem adição
de açúcares Cem Porcento: Cenoura,
Maçã, Ananás e Uva.
• Cornflakes sem adição de açúcares
Cem Porcento.
• Aveia Instantânea sem adição de açúcares: Especial Crianças e + Nutritiva.
• Mixes Pequeno-almoço Instantâneos
sem adição de açúcares Cem Porcento:
Energia e Nutrir.

Evite os alimentos
processados.
Prejudicam a sua saúde
física e mental. Prefira
os alimentos naturais.
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• Puré de Maçã sem adição de açúcares
Cem Porcento.
• Gelatinas vegetais sem adição de açúcares Cem Porcento: Ananás, Morango,
Tutti-frutti.
• Chocolates sem adição de açúcares
Cem Porcento (apenas para os dias festivos).
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• Adoçantes alternativos, com menor
Índice Glicémico: Açúcar de Coco Cem
Porcento, Xarope de Agave Bio Cem Porcento, Frutose Cem Porcento (consumir
com moderação).

WWW.IGNORAMUS.PT

• Bebidas Vegetais Biológicas sem adição de açúcares Scotti: Arroz Natural,
Arroz com Cálcio, Aveia Natural e Aveia
com Cálcio.
• Bebidas Vegetais sem adição de açúcares Frias: Aveia e Arroz.
• Alternativas ao Chocolate em pó: Cacau + Cremoso sem adição de açúcares
Cem Porcento e Farinha de Alfarroba
Cem Porcento.
• Pasta de Amendoim sem adição de
açúcares Cem Porcento.

Especial Crianças
Intolerantes à Lactose
ou Alérgicas à Proteína
do Leite de Vaca
• Aveia + Nutritiva Instantânea sem adição de açúcares Cem Porcento.
• Mixes Pequeno-almoço Instantâneos
sem adição de açúcares Cem Porcento:
Energia e Nutrir.

89

• Flocos de Aveia Finos e Flocos de Aveia
Grossos Sem Glúten Cem Porcento.
• Bolachas Vida Equilíbrio sem adição
de açúcares Cem Porcento: Frutos Vermelhos, Aveia e Canela, Maria, Ameixa e
Fibra.
• Bolachas Nutríssimas: Tradicionais,
Cacau, Alfarroba, Aveia Coco, Linhaça,
Equilíbrio, Canela e Chia.
• Biscoitos Integrais sem leite: Gengibre
• Bebidas Vegetais Frias: Aveia, Arroz e
Amêndoa.
• Sumo de Fruta Biológicos sem adição
de açúcares Cem Porcento: Cenoura,
Maçã, Ananás e Uva.

• Puré de Maçã sem adição de açúcares
Cem Porcento.

• Gama Veganíssimos Cem Porcento:
Vegan Cheese, Rolo Amendoim, Rolo
Mediterrânico Bio, Rolo Azeitona e Pimento, Patê Natura, Patê Cogumelos e
Patê Azeitona.

• Pasta de Amendoim sem adição de
açúcares Cem Porcento.

• Gelatinas vegetais sem adição de açúcares Cem Porcento: Ananás, Morango,
Tutti-frutti.
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“Crianças saudáveis
são crianças felizes!”
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U

ma Alimentação Infantil equilibrada é importante,
não só para um crescimento correto, como para criar
hábitos mais saudáveis. Bons hábitos alimentares na infância irão influenciar positivamente a vida adulta.
Para além de oferecer às suas crianças os alimentos certos,
é importante que toda a família seja um exemplo, pois
estas vão com certeza querer “imitar” os seus maiores
modelos, os pais e/ou educadores.
Depois de reter as nossas sugestões e recomendações,
comece por planear as refeições diárias com um pequeno
guia semanal. Ao definir, previamente, as refeições principais e lanches da família, será mais fácil fazer escolhas
conscientes e, consequentemente, mais saudáveis.
As crianças não vão ao supermercado e não cozinham,
comem o que lhes oferecermos. Portanto, a responsabilidade está nas nossas mãos!
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ESPECIAL BELEZA

O SPA em casa
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“A natureza
não se apressa,
mas tudo logra.”

GUIA PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL

Esfoliante Corporal
com Sal dos Himalaias

Máscara Facial Purificante
com Curcuma

• 500g de Sal dos Himalaias Cem Porcento

• 1 colher de sobremesa de Mel Milflores
Cem Porcento

• 2 pedaços de gengibre fresco picado
• 3 colheres de sopa de Óleo de Coco
Bio Cem Porcento
• 1 colher de chá de sumo de limão
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Deite tudo no liquidificador e processe até
os ingredientes estarem bem misturados.
Coloque a mistura numa tigela e massaje
na pele seca com as pontas dos dedos.
Retire com água morna.
Na pele limpa, hidrate o corpo com Creme
Corporal Baba de Caracol GoldenSilk.

• 1 colher de sobremesa de iogurte natural
• 1 colher de chá de Curcuma em Pó Bio
Cem Porcento
Misture os ingredientes e aplique uma
camada no rosto e pescoço limpos, evitando o contorno dos olhos. Relaxe e
deixe atuar durante 20 minutos. Lave
o rosto com água morna e de seguida
aplique um pouco de Óleo de Rosa Mosqueta GoldenSilk.
Nota: Se ficar com algum resíduo amarelo da
curcuma na pele, retire-o com um pouco de
óleo de coco num disco de algodão.

O Óleo de Coco melhora
a elasticidade da pele e
os seus antioxidantes
ajudam no combate dos
radicais livres, que causam
o envelhecimento precoce.

A Curcuma tem uma ação
anti-inflamatória e ajuda
a limpar e a purificar a
pele, deixando-a brilhante,
macia e uniforme.
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Máscara Facial Hidratante
com Pólen de Abelhas

Bálsamo Facial
com Matcha

• 1 colher de sopa de Mel Milflores Cem
Porcento

• 1 colher de chá de Matcha em Pó Bio
Cem Porcento

• 1 colher de sobremesa de Pólen de Abelhas Cem Porcento

• 1 colher de chá de Mel Milflores Cem
Porcento

• 1 colher de sobremesa de Argila Verde
GoldenSilk
• 1 colher de sobremesa de Óleo de Argão
GoldenSilk
Misture os ingredientes e aplique uma
camada no rosto e pescoço limpos, evitando o contorno dos olhos. Relaxe e deixe atuar durante 30 minutos. Lave o rosto
com água morna e de seguida aplique um
pouco de Óleo de Argão GoldenSilk.

Esta máscara reidrata
e desintoxica a pele,
atenuando os sinais de
cansaço, as rugas finas e
uma tez baça e sem energia.

Numa tigela, misture o matcha e o mel
até formar uma pasta. Aplique na pele
limpa do rosto e pescoço, friccionando
com a ponta dos dedos. Retire depois de
30 minutos com água morna. Hidrate a
pele limpa com o Creme de Argila Verde
e Pepino GoldenSilk.

O bálsamo perfeito para
uma pele inflamada
e sem brilho. O alto teor
antioxidante do matcha
faz dele o ingrediente
perfeito para uma pele
vibrante e leve.
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Contacte-nos através do
Gabinete de Apoio ao Consumidor
Tel.: 263 659 453
consumidor@ignoramus.pt
WWW.IGNORAMUS.PT
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