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Faltam poucos dias para 2019. É hora de 
revisar o ano que passou e propor no-
vos desafios. E na tentativa de começar 
o próximo ciclo com o pé direito e boas 
vibrações, alguns apostam na organi-
zação da casa, outros preferem cuidar 
da mente... Mas é preciso lembrar que o 
corpo também merece atenção, afinal, 
lá se vão quase 365 dias de uma roti-
na intensa de compromissos, trabalho, 
casa e, muitas vezes, uma alimenta-
ção que deixa a desejar em nutrientes. 

DESTOXIFICAÇÃO PARA UM 
ANO NOVO MAIS SAUDÁVEL

DICAS

Limpar o organismo é fundamental para 
o sucesso na adoção de novos hábitos e 
o ponto de partida para que a tradicional 
promessa “ser mais saudável”, enfim acon-
teça no ano que se inicia. 

Gostou da ideia? Então a dica para a “faxi-
na corporal” é a destoxificação. O proces-
so consiste em eliminar do corpo os xeno-
bióticos, substâncias químicas originadas 
pelo próprio organismo ou por exposição 
a fatores externos - como poluição, toxi-

Faxina no corpo elimina as toxinas e potencializa saúde e bem-estar
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nas ambientais, conservantes, agrotó-
xicos, produtos químicos domésticos, 
entre outros – mas que podem trazer 
sérias conseqüências a nossa saúde. 
“Essas toxinas entram em nosso corpo 
através da pele, respiração e trato gas-
trointestinal, podendo causar efeitos 
danosos ao organismo, como doenças 
de pele, câncer, sobrecarga de funções 
bioquímicas, redução da vitalidade, 
maior consumo de reservas hepáticas 
e deficiências nutricionais”, explica a 
farmacêutica Leandra Sá de Lima, con-
sultora da Farmacotécnica.

Para ajudar nessa tarefa, a Farmaco-
técnica sugere uma destoxificação cor-
poral com a Tintura Renal, Hepática e 
Linfática. 100% nautural e vegana, a 
fórmula contém em sua composição 
abacate (Persea gratissima), alcaçuz 

(Glycyrrhiza glabra) e a bardana (Arctium 
lappa), que vão ajudar na limpeza do or-
ganismo e potencializar a saúde. “Tivemos 
o cuidado de aproveitar ao máximo as 
propriedades medicinais de cada planta 
em favor do bem-estar e limpeza do cor-
po. Elas têm função anti-inflamatória, 
antimicrobiana, antioxidante, aromática 
e também diurética. Além disso, o alca-
çuz tem entre seus benefícios o papel de 
proteção gástrica, é antiespasmódico, ex-
pectorante, laxante, refrescante e tônico. 
Já a bardana estimula ainda as funções 
hepatovesiculares com redução de hepa-
tomegalia e icterícia”, explica a farmacêu-
tica. Para fazer a ingestão, basta diluir 5ml 
da fórmula em água e beber em jejum por 
30 dias. O produto é indicado para adultos 
e não deve ser usado em diabéticos.
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CURTA A ESTAÇÃO SEM ESQUECER 
OS CUIDADOS COM A SAÚDE DA PELE

Finalmente, a estação mais aguar-
dada do ano chegou!  Verão no Bra-
sil é sinônimo de férias, praia, piscina 
e muito sol. Mas toda essa diversão 
não é motivo para deixar de lado os 
cuidados com a boa aparência da 
cútis e correr o risco de chegar ao 
fim da estação com a pele resseca-
da, com manchas e outros proble-
minhas. É com ficar atento, pois o 
excesso de exposição ao sol faz com 
que o organismo reaja produzindo 
radicais livres demasiadamente e 
esse aumento tem consequências 
indesejáveis, entre elas a perda de 
colágeno, envelhecimento precoce 

e até mesmo doenças de pele, como 
câncer. Por isso, usar um bom filtro so-
lar, tomar bastante água e hidratar a 
pele todos os dias são fundamentais 
para mantê-la macia e viçosa. Além de 
ajudar a restaurar a barreira protetora 
da pele, diminuindo o risco de ecze-
mas, irritações e até infecções, a hidra-
tação ajuda na absorção e eficiência 
dos demais cosméticos e previne con-
tra os sinais de envelhecimento. Para 
ajudar nesse cuidado, preparamos di-
cas de produtos ideais para você apro-
veitar a temporada mais quente do ano 
e deixar o corpo ainda mais saudável. 
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O uso do filtro solar deve ser item obri-
gatório para qualquer pessoa e o Fa-
tor de Proteção Solar (FPS) ideal varia 
de acordo com a cor da pele. Quanto 
mais clara, maior ele deve ser. E aten-
ção para o uso correto do produto. Seja 
ele manipulado, em spray, creme, gel, 
oil free e oil control, a aplicação deve 
ser feita cerca de 20 minutos antes da 
exposição ao sol. A cada duas horas ou 
depois de mergulhos no mar ou pisci-
na, o produto deve ser reaplicado. Uma 
ótima dica é combinar esses produtos 
com os Fotoprotetores orais, excelen-
tes aliados na defesa da pele contra 
os efeitos nocivos do sol, pois poten-
cializam os resultados dos protetores 
solares tradicionais. Eles são disponibi-

FILTRO SOLAR E FOTOPROTETORES ORAIS 

lizados em cápsulas ricas em substâncias antioxidantes, como o betacaroteno, 
Vitaminas E e C e Pycnogenol, que combatem os radicais livres e protegem o 
DNA das células de mutações e do impacto provocado pelos raios solares. “Os 
fotoprotetores orais podem ser prescritos levando em conta a individualidade 
de cada pessoa, com formulações personalizadas. Vale ressaltar que esta pro-
teção oral não substitui o filtro solar, mas potencializa seus efeitos, tornando o 
produto ainda mais ativo na proteção da pele”, explica a farmacêutica Aiessa 
Balest, da Farmacotécnica. 
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BIOLUMITÁ

A Farmacotécnica desenvolveu novas 
e eficientes fórmulas para amenizar ou 
mesmo acabar com as imperfeições e 
deixar a pele mais macia e luminosa.  
Extraído do gengibre chinês, o Biolu-
mitá é um poderoso ativo com tripla 
ação clareadora, que apresenta resul-
tados em poucos dias de uso. Pode 
ser usado tanto na face, quanto para 
clarear manchas das axilas e virilha.

BIOLUMITÁ
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https://farmacotecnica.com.br/cr-pro-age-iluminador
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A vitamina C mais estável do mundo, 
conhecida pela ação tópica em cre-
mes e géis faciais, agora recebeu sua 
nova versão: o Luminecense In. Com 
base em uma molécula de Vitamina C 
altamente estável e própria para uso 
oral, pode ser manipulado em sachês 
e dissolvido em água. Sua composição 
contém ácido hialurônico, colágeno 
e glucosamina, em uma combinação 
única que favorece a saúde e a bele-
za da pele. “Quando tomado na forma 
de drink por 30 dias, o Luminecense In 
aumentou a hidratação, favoreceu a 
redução de manchas de pele, estimu-
lou a produção de colágeno na pele, 
reduzindo em 45% o aspecto das rugas 
da pele. Além disso reduziu a aparên-
cia dos poros”, afirma a farmacêutica 
da Farmacotécnica.

A linha de produtos RLMT2 oferece um hi-
dratante corporal Multiprotetor Progres-
sivo, enriquecido com ativos naturais que 
promovem hidratação intensiva da pele, 
proporcionando elasticidade e firmeza 
por mais tempo. Atua com um conceito 
de hidratação funcional, com duração de 
até 24h, comprovada em testes clínicos 
realizados em laboratórios

LINHAS DE PRODUTOS RLMT2

https://farmacotecnica.com.br/beautyox-750mg
https://farmacotecnica.com.br/kosmein-lc-rlmt-ii-240ml
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Um novo produto que tem chamado 
a atenção é o VMC, da Naiak. Além de 
melhorar a saúde da pele, ele tam-
bém fortalece os cabelos e as unhas. 
O suplemento possui formulação 
inovadora exclusiva que associa o 
colágeno hidrolisado Verisol® a oito 
vitaminas (7 do complexo B + vitami-
na C) e os minerais quelatos selênio e 
cobre. A composição cobre 100% da 
ingestão diária recomendada (IDR) 
desses nutrientes.

VMC DA NAIAK

Para as pessoas que relutam em usar 
cremes, o uso oral de componentes 
para saúde da peletambém são bem-
-vindos. Na Farmacotécnica, é pos-
sível criar composições específicas, 
contendo, por exemplo, o exsynutri-
ment, silício orgânico que tem a capa-
cidade de melhorar a saúde da pele, 
unhas e cabelos. O produto atua no 
tecido conjuntivo e reestrutura as fi-
bras de colágeno e elastina, promo-
vendo ainda ação antiqueda e antien-
velhecimento para os fios.

EXSYNUTRIMENT

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561995749026
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561995749026
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SAÚDE

STRIP ANTIFADIGA MITOCONDRIAL
Suplemento potencializa a produção de energia celular fornecendo mais 

saúde e qualidade de vida ao corpo

Falta de energia, cansaço mental 
ou físico, dores de cabeça, resis-
tência diminuída e baixa recupera-
ção após a atividade física podem 
ser sintomas de fadiga mitocon-
drial. Isso ocorre quando as mito-
côndrias - organelas celulares res-
ponsáveis pela produção de mais 
de 90% da energia necessária para 
o funcionamento do nosso corpo - 
começam a perder suas funções e 
deixam de produzir adenosina tri-
fosfato (ATP), nossa principal for-

ma de energia celular. Quando esse 
processo falha, até a nossa pele so-
fre as consequências. Com o com-
prometimento do fornecimento de 
energia, o processo de transpiração 
responsável pela eliminação das 
toxinas do corpo não ocorre ade-
quadamente, causando problemas 
como acne e outras doenças consi-
deradas típicas do envelhecimento.

Quem deseja viver mais e melhor 
precisa cuidar das suas mitocôn-
drias. Ter em mente que há um me-

10
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canismo de compensação de diferentes glândulas e órgão para suprir a falta 
de energia e favorecer a vitalidade mitocondrial, como fazer exercícios físi-
cos e respirar corretamente. Além desses cuidados, alguns nutrientes têm a 
capacidade de favorecer essas pequenas organelas para que se mantenham 
em número adequado e com o funcionamento eficiente.

A função mitocondrial pode ser reforçada removendo-se o agente agres-
sor - como infecção, déficit de nutrientes ou deficiência hormonal - ou por 
meio de suplementação. Desenvolvido pela Farmacotécnica, o Strip Anti-
fadiga Mitocondrial é um filme orodispersível de rápida absorção, indicado 
para jovens, adultos e idosos que necessitam de energia física ou mental. 
Sem contraindicações, pode ser 
utilizado tanto por um atleta que 
vai correr uma maratona, como por 
um estudante que está se prepa-
rando para uma semana de provas 
e precisa melhorar sua disposição. 
Elaborado com coenzima Q10, áci-
do malico, acetil l carnitina, metil-
folato e metilcobalamina, a fórmula 
do composto aumenta a energia e 
a disposição, tem atividade antioxi-
dante e contribui para aprimorar o 
funcionamento cerebral, aumentar 
a energia celular, proteger o sis-
tema cardiovascular, melhorar o 
humor e aliviar a sensação de can-
saço.  “O Strip Antifadiga pode ser 
utilizado até três vezes ao dia e age 
diretamente na produção de ATP. 
Para isso, basta colocar o produto 
sobre a língua, naqueles momen-
tos que a pessoa mais precisa de 
energia, como antes de uma aula, 
palestra, atividades físicas ou até 
mesmo naquelas sensações in-
desejadas de sono”, explica o far-
macêutico João Marcos Torres, da 
Farmacotécnica. Segundo Torres, por se tratar de um suplemento nutricional, 
não há necessidade de receita médica, mas é necessário ficar atento, pois o 
produto não deve ser usado por pessoas que tenham sensibilidade a algum 
dos componentes da fórmula.

JORNAL DA
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SEABERRY: A REVOLUÇÃO NA 
SUPLEMENTAÇÃO COM ÔMEGAS

SAÚDE

Considerado uma das dez superfrutas 
do mundo, cada vez mais o Seaberry 
(Hippophae rhamnoides L.) vem con-
quistando brasileiros. Utilizado há sé-
culos pela medicina chinesa, é cultiva-
do na Ásia, nas regiões montanhosas do 
Planalto Tibetano, tem sabor agradável 
e é uma revolução em suplementação 
com ômegas. Para ter uma ideia da sua 
potência, devido a alta concentração 
de ômega-7, seu poder anti-inflamató-
rio é seis vezes maior que o do ôme-
ga-3, além de carregar em sua com-
posição os demais ômegas (3, 6 e 9), 
antioxidantes e as vitaminas C, D3 e E, 
essa última de grande importância para 
a manutenção e elasticidade da pele.

Todas as partes do seaberry – fruto, se-
mentes, folhas e casca - têm nutrien-
tes e podem ser aproveitadas extraindo 
o máximo de benefícios para a saúde. 
Estudos também demonstraram que a 
suplementação nutricional com o se-

aberry pode contribuir para a preven-
ção de doenças neurodegenerativas, 
manutenção do bom funcionamento 
do cérebro, visão, combate à obesida-
de, diabetes, colesterol, doenças car-
diovasculares e outras síndromes me-
tabólicas. “Hoje em dia, a maioria das 
pessoas encontra-se com síndrome 
metabólica, haja visto o estilo de vida, 
configurado pelo stress, alimentação 
com muitos aditivos, sedentarismo, 
entre outros. Pode trazer benefícios na 
redução da inflamação e dor crônica, 
melhora do funcionamento cardíaco, 
equilibrando triglicerídeos, LDL e HDL. 
O seaberry também é uma alternativa 
à suplementação com ômega 3 para 
veganos e vegetarianos” comenta a 
médica Lucíola Santos Rabello, home-
opata, pneumologista e pós-graduada 
em nutriendocrinologia funcional, pre-
venção e tratamento de doenças rela-
cionadas à idade. 
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água, entre outros”, orienta a dra. Lucí-
ola..

Na Farmacotécnica, o suplemento 
pode ser manipulado em gomas, pi-
rulitos, pastilhas, cápsulas, xaropes e 
várias outras formas farmacêuticas, 
facilitando a ingestão e favorecendo 
ainda mais o aproveitamento de suas 
propriedades e nutrientes. “O Seaberry 
Ômega-7 é a primeira fonte vegana de 
ômegas do Brasil. É 100% natural, sem 
metais pesados e alergênicos e pode 
ser consumido como nutracêutico ou 
junto com alimentos e bebidas”, explica 
a farmacêutica Grazielle de Castro.

13

Com nada além da fruta pura em sua 
composição, o Seaberry Ômega-7 é 
produzido com tecnologia avançada, 
que preserva completamente os nu-
trientes. Pode ser usado por qualquer 
pessoa, de qualquer idade desde que 
seja necessária sua utilização. “Sem 
dúvida, os pacientes mais idosos e 
aqueles em situações de adoecimento 
devem tomá-lo prioritariamente. Por 
outro lado, pode ser usado também em 
situação de prevenção. Como em todo 
e qualquer tratamento, o suplemento 
nutricional deve ser tomado correta-
mente, de acordo com a prescrição. E 
deve-se sempre observar a dieta, a ne-
cessidade de exercícios, a ingestão de 
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29 de outubro é o Dia Nacional de 
Combate à Psoríase, uma doença 
inflamatória crônica, de origem ge-
nética e não contagiosa, que aco-
mete geralmente a pele, unhas e 
articulações, mas pode aparecer em 
todo o corpo, em qualquer faixa etá-
ria, mas principalmente entre 20 e 

29 DE OUTUBRO: 
DIA NACIONAL 
DE COMBATE À 
PSORÍASE

50 anos. O problema caracteriza-se 
por lesões avermelhadas que des-
camam e podem causar coceira. A 
estimativa é que a enfermidade atin-
ja cerca de três milhões de pessoas 
no Brasil e de 2 a 3% da população 
mundial, segundo dados da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia. 

SAÚDE

LETÍCIA OBA
Dermatologista - CRM - DF 10186

“As pessoas costumam ter preconceito devido às le-
sões elevadas da pele e já imaginam que é contagioso. 
Com isso, o paciente pode ter sua autoestima abalada, 
provocando prejuízos em seus relacionamentos, au-
mentando o estresse, agravando o estado das lesões”, 
observou a dermatologista Letícia Oba, coordenadora 
dos Ambulatórios de Psoríase e Cosmiatria do HRAN. 

Doença aflige cerca de três milhões de brasileiros



Assista ao vídeo que fizemos com a dra. Letícia Oba, onde ela fala um pouco sobre a psoríase
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A psoríase em placas é a manifes-
tação mais comum da doença. Mas 
ainda existe a psoríase do couro ca-
beludo, a palmo-plantar, a pustulo-
sa, a gutata - que acontece mais em 
jovens - e a eritrodérmica, que aco-
mete todo o corpo, levando a ma-
nifestações sistêmicas. A principal 
lesão são as placas elevadas, verme-
lhas e descamativas, principalmente 
em cotovelos, joelhos e couro ca-
beludo, podendo apresentar artrite. 
Mas, para ter certeza do diagnóstico 
correto, é necessário fazer um exa-
me clínico e, às vezes, até mesmo 
uma biópsia em áreas especiais.

Segundo a especialista, além da hi-
dratação do local afetado, o tipo de 
tratamento vai depender do perfil 

do paciente, idade, sexo, impacto 
da doença, velocidade de respos-
ta e o grau de gravidade. “Nos qua-
dros mais leves, que acometem até 
2% de área corpórea e não alteram 
a qualidade de vida, são indicadas 
pomadas, normalmente à base de 
corticoides. Já nas manifestações 
mais severas, quando mais de 10% 
da superfície corpórea ficam com-
prometidos e a qualidade de vida é 
afetada de forma significativa, o tra-
tamento é feito usando fototerapia, 
metotrexato, acitretina, ciclosporina 
e imunobiológicos. Ter esse olhar in-
dividualizado é importante para a 
boa evolução do tratamento”, afirma 
a dra Letícia.

1515
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COMBOS
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