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Com a chegada do inverno, é hora 
de redobrar a atenção nos cuidados 
com a pele. Quem está na região 
Centro-Oeste, onde a estação mais 
fria do ano coincide com o período 
de estiagem, sofre com o clima seco 
e a poeira, vilões que contribuem 
para que o manto hidrolipídico - pelí-
cula que protege e promove a hidra-
tação natural da pele - não funcione 
corretamente, causando o resseca-
mento da cútis. “Quando a tempe-

APROVEITE O INVERNO PARA 
DEIXAR SUA PELE MAIS LINDA

BELEZA

ratura e a umidade do ar diminuem e 
a transpiração corporal fica mais len-
ta, ocorre a diminuição desta barreira 
natural provocando um ressecamento 
da pele. Com este clima, tendemos a 
beber menos água e tomamos banhos 
mais quentes e isso pode deixar a pele 
sem viço e elasticidade. Se não trata-
das, essas alterações podem ocasio-
nar quadros de irritações mais graves, 
descamações e favorecer o agrava-
mento de algumas disfunções, como 
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LÚCIA HELENA SAMPAIO DE MIRANDA
Dermatologista - CRM 16207

Membro da Sociedade Brasileira de
Dermatologia

Dermatite Atópica, Psoríase e Der-
matite Seborreica”, explica a médica 
dermatologista Lúcia Helena Sam-
paio de Miranda, membro da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia. 

Mas nem tudo está perdido... Esta 
época do ano também é um bom 
momento para cuidados estéticos, 
como preenchimentos, peelings e 
lasers. “É um ótimo momento para 
procurar seu dermatologista e cui-
dar do aspecto de envelhecimento, 
tonicidade, melasma. Vale lembrar 
que os procedimentos devem ser 
aliados a cuidados adicionais, com 
formulações personalizadas para 
cada pessoa, de modo a obtermos 
os melhores resultados por mais 
tempo para o seu investimento em 
beleza”, afirma a médica. 

De acordo com a dra Lúcia, a hidra-
tação da pele deve ser mantida em 
qualquer tempo e qualquer idade, 
mas o ideal é que o cuidado come-

ce logo na juventude, diariamente, de 
preferência após o banho. “As rugas 
e linhas de expressão aparecem mui-
to mais cedo e com mais intensidade 
em peles desidratadas”, alerta. A pele 
do corpo também precisa de atenção 
para não apre-
sentar aquele as-
pecto de resseca-
mento. “O uso de 
um bom hidratan-
te impede a per-
da de água pela 
pele, mantendo o 
manto hidrolipí-
dico preservado”, 
conclui a derma-
tologista.
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DICAS

NECESSAIRE DE INVERNO:
O que não pode faltar no período da seca 

O Hidratante Corporal RLMT2 pos-
sui um sistema de hidratação pro-
gressivo que mantém o balancea-
mento hídrico que sua pele precisa, 
protegendo-a da ação de agresso-
res ambientais e poluição tão pre-
sentes no dia a dia.

R$ 63,00 

O Sabonete RLMT2 retira as impurezas 
de maneira suave, sem agredir a camada 
protetora natural da pele.

R$ 14,30 

O Protetor Labial Kosmein evita o resseca-
mento dos lábios em qualquer época do 
ano.

R$ 18,00 

Os cremes para mãos e pés possuem em 
sua fórmula ingredientes que hidratam 
profundamente a pele.

R$ 25,00 

®
BEAUTYOX

BEUTYOX plus® é um fitoativo com efei-
tos sistêmicos anti-aging, por meio de sua 
ação antioxidante e anti-inflamatória.

R$ 198,55 

Biolumita® possui Tripla Ação Clareadora. 
Atua em formulações tópicas como Clare-
ador Facial, Axilar e Inguinal. 

R$ 63,00 

O VMC é um suplemento desenvolvido 
especialmente para saúde dos cabelos, 
da pele e para fortalecimento das unhas.

R$ 78,00 

https://farmacotecnica.com.br/kosmein-lc-rlmt-ii-240ml
https://farmacotecnica.com.br/kosmein-hidratante-labial-4g
https://farmacotecnica.com.br/cuidado-p%C3%A9sm%C3%A3os
https://farmacotecnica.com.br/beautyox-750mg
https://farmacotecnica.com.br/cr-pro-age-iluminador
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SAÚDE

HORA DE CUIDAR DAS MANCHAS
com Leandra de Sá Lima

Sinais de envelhecimento e man-
chas na pele são um pesadelo para 
muitas pessoas. Se esse é o seu 
problema, saiba que a Farmacotéc-
nica desenvolveu novas e eficientes 
fórmulas para amenizar ou mesmo 
acabar com as imperfeições e deixar 
a pele mais macia e luminosa.  Extra-
ído do gengibre chinês, o Biolumitá 
é um poderoso ativo com tripla ação 
clareadora, que apresenta resulta-
dos em poucos dias de uso. Pode 
ser usado tanto na face, quanto para 
clarear manchas das axilas e virilha. 

Manipulado exclusivamente pela 
Farmacotécnica, BeautyOx Plus é 
uma associação de extratos vege-
tais de alta qualidade, 100% natural. 
Sua fórmula tem ação antioxidante 
e anti-inflamatória, que age contra 
o envelhecimento precoce. Além de 
oferecer substratos para a manu-
tenção da estrutura ideal da pele, o 
BeautyOx Plus, quando preparado 
em cápsulas, contribui ainda para o 
clareamento de manchas, previne o 
surgimento de fios brancos de ca-

belo e melhora o aspecto de casca de 
laranja provocado pela celulite. Com-
posto por cinco diferentes fitoativos, 
o produto se enquadra no conceito 
de beleza de dentro para fora, sendo 
recomendado para pessoas que têm 
uma rotina atribulada. 

Já o Luminecense, a vitamina C mais 
estável do mundo, conhecida pela ação 
tópica em cremes e géis faciais, agora 
recebeu sua nova versão: o Lumine-
cense In. Com base em uma molécula 
de Vitamina C altamente estável e pró-
pria para uso oral, pode ser manipulado 
em sachês e dissolvido em água. Sua 
composição contém ácido hialurônico, 
colágeno e glucosamina, em uma com-
binação única que favorece a saúde e 
a beleza da pele. “Quando tomado na 
forma de drinque por 30 dias, o Lumi-
necense In aumentou a hidratação, fa-
voreceu a redução de manchas e esti-
mulou a produção de colágeno na pele, 
diminuindo em 45% o aspecto das ru-
gas. Além disso, minimizou a aparência 
dos poros”, afirma a consultora farma-
cêutica Leandra Sá de Lima.
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MELHORE A IMUNIDADE E 
EVITE DOENÇAS OPORTUNISTAS

SAÚDE

O inverno chegou e com ele as do-
enças típicas da estação, como si-
nusite, resfriados, gripes e alergias. 
No entanto, saiba que elas podem 
ser evitadas quando se tem um sis-
tema imunológico reforçado. É ele o 
responsável por proteger o corpo de 
microorganismos invasores, como 
bactérias, vírus, protozoários e fun-
gos, além de cuidar da limpeza do 
organismo, removendo as células 
mortas. “Ter uma imunidade forta-
lecida não é só importante em épo-
ca de baixas temperaturas, mas sim 
durante todo ano e ao longo da vida. 
No entanto, fatores como estresse, 
poluição, toxinas, má alimentação, 
insônia e tabagismo, por exemplo, 
podem enfraquecer essas células de 
defesa, deixando o organismo vul-
nerável aos microorganismos cau-
sadores das doenças oportunistas”, 
explica Aiessa Balest, farmacêutica 
da Farmacotécnica.

Para reforçar a imunidade, é primor-

dial cuidar do corpo e da alimenta-
ção. Uma dieta balanceada e rica 
em nutrientes, como zinco, vitamina 
C e as vitaminas do complexo B, é 
fundamental para fortalecer as célu-
las de defesa, proporcionando mais 
saúde e bem-estar. É exatamente 
este o benefício oferecido pelo Epi-
cor. “Ele é um suplemento alimentar 
totalmente natural, rico em meta-
bólitos, peptídeos, b-glucans, vita-
minas, substâncias antioxidantes, 
aminoácidos e minerais, como cál-
cio, ferro, fósforo, magnésio e zinco. 
Além de deixar a microbiota intesti-
nal saudável, seu uso diário contínuo 
mantém a integridade das defesas 
do organismo”, orienta a farmacêu-
tica.

Além das doenças comuns do in-
verno, a imunidade baixa também é 
uma janela para outras séries de in-
cômodos, como a candidíase, a mi-
cose e o herpes, por exemplo. Esse 
último é uma infecção contagiosa 
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causada pelo vírus herpes simplex, 
que atinge cerca de 90% dos brasi-
leiros. Como o vírus pode ficar laten-
te durante anos, os sintomas - ver-
melhidão, ardor e pequenas bolhas 
na região do lábio e da boca - só se 
manifestam quando o sistema imu-
nológico está fragilizado. 

O herpes não tem cura, mas exis-
tem tratamentos e formas de evitar 
a ação do vírus. Uma alternativa para 
ajudar nessas situações é o Grapex, 
extrato de semente de toranja. Com 
propriedades antibacterianas, anti-
parasíticas, antivirais e antifúngicas, 
é reconhecido por sua ação antimi-
crobiana natural e pode ser usado 
diariamente, já que ele tem capaci-
dade de elevar as defesas do orga-
nismo e potenciar o sistema imuni-

tário local. “O Grapex é um composto 
orgânico, com amplo espectro de 
ação modulatória sobre diversos 
micro-organismos, reduzindo a pro-
liferação e crescimento microbiano. 
Pode ser formulado como sabonete 
íntimo para prevenção da candidía-
se, creme para regiões suscetíveis às 
micoses, e balm para herpes labial. 
No caso do herpes labial, sua ativi-
dade antiviral é atribuída, principal-
mente, aos derivados de flavonóides, 
componentes responsáveis por fazer 
a ligação com as glicoproteínas do 
envelope viral e receptores celula-
res, bloqueando o sítio de ligação do 
vírus com a célula hospedeira e ex-
terminando o herpes simplex antes 
mesmo que ele cause novas lesões”, 
conclui Aiessa Balest.

8
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A anemia atinge 30% da população 
mundial, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Entre os 
fatores que desencadeiam o proble-
ma, 90% dos casos são por deficiência 
de ferro, nutriente fundamental para 
a produção dos glóbulos vermelhos. 
Seus níveis baixos no sangue com-
prometem a produção de hemoglo-
bina, responsável pelo transporte do 
oxigênio dos pulmões até todas as 
células do corpo humano, causando 
sérios danos ao organismo. 

Nas crianças e adolescentes, por 
exemplo, a deficiência de ferro inter-
fere no aproveitamento escolar, no 
desenvolvimento psicomotor e for-
talecimento da imunidade. Em adul-
tos, está associada, principalmente, 
a cansaço, tonturas, falta de apetite, 

ANEMIA ATINGE 30% DA
POPULAÇÃO MUNDIAL
SUPLEMENTAÇÃO DE LACTOFERRINA É UM NOVO CONCEITO PARA O TRATAMENTO

dores de cabeça, queda de cabelo, 
unhas fracas, sendo as mulheres em 
idade reprodutiva as mais vulnerá-
veis, já que a menstruação e a gra-
videz, período em que o bebê utili-
za muito ferro da mãe, contribuem 
para agravar o problema. Atletas de 
alta performance também devem fi-
car atentos. “Neste grupo, além de a 
causa estar relacionada à falta de 
uma dieta alimentar rica em ferro 
ou proteína, a baixa deste nutriente 
pode estar associada ao aumento 
da fragilidade da membrana eritro-
citária, devido insuficiência de oxigê-
nio e a perda de ferro no suor, urina e 
fezes”, adverte Leandra Sá de Lima, 
consultora farmacêutica da Farma-
cotécnica. Quando isso ocorre, a 
anemia diminui a oferta de oxigênio 

SAÚDE
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e o desempenho físico, podendo le-
var ainda a quadros de fadiga. 

Quando a anemia está instalada, o 
tratamento é realizado por meio da 
administração de sais de ferro. No 
entanto, o sulfato ferroso – forma 
de suplementar ferro mais utilizada, 
pode causar efeitos indesejáveis, o 
que dificulta a adesão dos pacientes 
à suplementação e retarda a norma-
lização do mineral no sangue. Para 
ter uma ideia, entre 15% das mulhe-
res que têm deficiência de ferro, 73% 
delas disseram ter algum descon-
forto com a suplementação deste 
nutriente. Para evitar os efeitos co-
laterais, pode-se utilizar o mineral na 
forma de ferro quelado. A molécula 
que liga o ferro aos aminoácidos mi-
nimiza os efeitos indesejáveis e oti-
miza sua absorção. Entretanto, ainda 
assim, algumas pessoas têm difi-
culdade na absorção e utilização do 
ferro. A opção nesses casos é o uso 
da Lactoferrina, considerada uma 

proteína multifuncional, por ter ati-
vidade antibacteriana, antifúngica, 
antiviral, anti-inflamatória e imuno-
moduladora. Naturalmente produzi-
da por células epiteliais, ela ajuda a 
regular a absorção de ferro no intes-
tino e a entrega deste nutriente para 
as células.  “A administração oral de 
lactoferrina aumenta significativa-
mente o número de glóbulos verme-
lhos, hemoglobina, ferro sérico total 
e ferritina sérica após 30 dias de uso. 
Por não provocar efeitos gastroin-
testinais adversos, as pessoas que 
realizam essa suplementação têm 
maior adesão ao tratamento. Lem-
brando que isso deve ser feito sem-
pre com o acompanhamento de um 
profissional adequado”, conclui a 
farmacêutica. Uma atenção deve ser 
tomada – o produto é obtido do lei-
te de vaca e pode conter traços de 
lactose, sendo contra-indicado para 
pacientes com intolerâncias graves.

10
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Diferente do que a maioria das pes-
soas acredita, o metabolismo ace-
lera durante o inverno?
O metabolismo acelera pela ne-
cessidade de produzir mais calor, 
ativando mecanismos naturais que 
promovem a queima de gorduras. 
Nessa época do ano, a queima caló-
rica pode aumentar em até 10%. Por-
tanto, apesar de nos dias frios bater 
aquela preguiça de sair da cama, 
para quem pretende emagrecer, 
essa pode ser a época ideal para um 
start nos exercícios físicos. 

Como controlar a alimentação e 
manter a forma nesta época do ano? 
Troque o chocolate quente por chás 
de hortelã, gengibre, limão e canela. 
Ao invés de massas, recorra a frutas e 
vegetais. Legumes a vapor, na forma 
de sopas, purês ou cremes também 
são ótimas opções. Além de ajudar 
na boa forma, esses alimentos ricos 

NUTRICIONISTA ENSINA COMO 
MANTER A FORMA NO INVERNO

em vitaminas e minerais, melhoram 
nosso sistema imunológico, preve-
nindo o organismo de gripe, resfria-
dos e demais enfermidades típicas 
da época de frio.

Quais são os alimentos que precisa-
mos evitar?
Evite comer somente carboidratos 
nas refeições, porque eles dão pou-
ca saciedade. Prefira os integrais e 
combinados com proteínas. Cuidado 
também com carnes e molhos com 
muita gordura, bebidas alcoólicas 
em excesso e doces.

Alguma dica para driblar a vontade 
de comer doces?
As frutas são sempre ótimas aliadas. 
Procure escolher versões de seus 
doces favoritos com menos açúcar e 
lembre-se que o azedo e o amargo 
diminuem a vontade de uma gulo-

DICAS

É comum sentirmos desejo de ingerir maior quantidade 
de calorias durante o inverno. Isso acontece porque para 
manter o metabolismo e temperatura do corpo, o gasto 
energético do organismo é maior.  Para ajudá-lo a driblar 
as tentações gastronômicas e não “enfiar o pé na jaca”, 
convidamos a nutricionista Ana Paula Miranda Tranqueira 
para ensinar algumas dicas valiosas que ajudam a manter 
a boa alimentação nessa estação.

ANA PAULA MIRANDA TRANQUEIRA
Nutricionista - CRN-DF 3981
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seima açucarada. Troque o choco-
late ao leite pelo amargo, acima de 
50% de cacau.

Como funcionam os alimentos termo-
gênicos e quais são recomendados?

Cafeína, gengibre, pimenta, chá ver-
de e canela são termogênicos, ou 
seja, ajudam a acelerar o metabolis-
mo favorecendo o desempenho e a 
queima de gordura corporal.

Quais suplementos ou compostos 
podem ajudar a manter a forma no 
inverno?

Chá Verde, Hibisco e Guaraná dão 
energia e estimulam o metabolismo. 
Glutamina e Vitamina D são impor-
tantes e aumentam a imunidade. Já 
o açafrão, Ômega 3 e óleo de borra-
gem têm ação anti-inflamatória, di-
minuindo a produção de gordura.
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PRODUTOS

NA MEDIDA CERTA
PARA SUA SAÚDE E BELEZA

CREME HIDRATANTE PARA MÃO +
FORTALECEDOR DE UNHAS

CREME HIDRATANTE PARA PÉS +
LIP HIDRAT

R$ 45,00 R$ 45,00

cada

CÁPSULAS DE ALHO +
XAROPE DE GUACO

R$ 69,00
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