


Sem dúvida que a pele é um impor-
tante órgão de comunicação com o 
meio exterior, pois representa 16% do 
nosso peso corporal, ocupa uma área de 
20.000 cm2 e os nossos vasos cutâneos 
contêm 30% do sangue circulante. 

Na vida moderna, tem-se atribuído 
cada vez mais importância ao culto do 
corpo, sendo uma pele lisa e bem cuida-
da sinal de vitalidade, de saúde e fonte 
de grande sensualidade.

A pele saudável é o espelho da nossa 
saúde! Com o aumento de expectativa 
média de vida, a manutenção do aspecto 
da pele no decorrer da vida representa 
uma das grandes preocupações de pes-
quisadores e leigos. 

Causas do EnvElhECimEnto 
CutânEo

A pele é, provavelmente, o órgão que 
mais sofre com o processo de oxidação. 
Uma pele atacada por radicais livres 
apresenta visíveis sinais de envelheci-
mento, tais como a perda de brilho, desi-
dratação, diminuição da elasticidade, 
presença de rugas superficiais, médias 
e profundas, e formação de manchas 
hipercrómicas. 

Fisiologicamente, os radicais livres 
causam danos às membranas das célu-
las, danos às proteínas, ao DNA, quebra 
do colagénio, elastina e proteoglicanos; 
em suma, reacções químicas que causam 
inflamações na pele.

O envelhecimento facial apresenta os 
seguintes aspectos clínicos:
4Redução da hidratação;
4Depleção do colagénio;
4Deterioração da elastina;
4Força de linhas superficiais;
4Reabsorção óssea;
4Perda e reorganização do tecido 

adiposo.
No envelhecimento cutâneo, existe uma 

fase intrínseca ou cronológica da pele e um 
envelhecimento extrínseco, que é consequên-
cia do excesso do sol, tabaco e poluição.

PaPEl do tabaCo
Como actua, só por si, o tabaco no 

envelhecimento cutâneo? A nicotina actua 
ocasionando uma vasoconstrição crónica, 
com diminuição de oxigénio e estrogénios; 
sobre o sangue, há uma estimulação da 
produção de leucócitos, com consequente 
produção de radicais livres, os quais, por 
sua vez, vão fragmentar as fibras de elas-
tina e de colagénio, ao mesmo tempo que 
comprometem os níveis de tocoferol, beta-
caroteno e retinol, diminuindo-os.

radiação uv 
E foto-EnvElhECimEnto

As radiações solares têm gran-
de impacto sobre o envelhe-
cimento prematuro da pele. 
Os raios ultravioleta provo-
cam formações de radicais 
lipoperóxidos; modificam as 
características da membra-
na celular; provocam altera-
ções do DNA celular; e, por 
fim, a morte celular.

Em particular, os raios 
UVA dão origem a modifica-
ções moleculares na melani-
na e consequentes alterações 
na distribuição dos melanos-
somas. De facto, obtém-se o 
efeito imediato pretendido, que 
será o bronzeado, mas o exces-
so ocasiona elastose solar, hiper-
pigmentações, rugas e sulcos.

Os raios UVB são ainda 
mais perigosos, pois, entre 
outros efeitos, podem depri-
mir o sistema imunológico da 
pele e conduzir ao melanoma, 
o outro nome para o perigosís-
simo cancro da pele.

Pela 

dra. JaCquElinE dias 

fErnandEs

nutricionista. directora do Centro 
nutri sana. 

www.nutricionista.com.pt

SOLUÇÕES DE BELEZA

estética aliada
à Nutrição

Até há POUCOS ANOS, A úNiCA FORmA 

DE PARECER mAiS jOVEm ERA AtRAVéS 

DA CiRURgiA PLáStiCA, O qUE CONStitUíA 

UmA OPÇãO BAStANtE iNVASiVA, 

DOLOROSA, DEmORADA E DiSPENDiOSA. 

hOjE, A EStétiCA E A NUtRiÇãO, Em 

CONjUNtO, PROPORCiONAm ExCELENtES 

RESULtADOS ANti-ENVELhECimENtO.
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4Bioflavanóides: derivados de plantas, 
como ginkgobilina e rutina.

A vitamina C é, talvez, a mais potente e 
acessível aliada antioxidante. trata-se de 
um vitamina hidrossolúvel, que não é sinte-
tizada pelo nosso organismo. A sua reserva, 
nos seres humanos, é de 1500mg. A pele 
torna-se vulnerável à medida que organismo 
extrai vitamina C, quando há uma carência 
da mesma para outra função. Depois da 
exposição aguda à radiação ultravioleta, os 
níveis de vitamina C esgotam-se. O stress 
físico ou emocional aumentam mais ainda 
essa demanda por vitamina C, que é sempre 
retirada inicialmente da pele. 

Para suprir a deficiência de vitamina C é 
necessária a ingestão frequente de alimentos 
rios na mesma ou através de suplementação.

PodEr do oxigénio
Na verdade, não queremos apenas ficar 

mais jovens, mas também com um aspecto 
mais radiante. Por isso, se anda à procura 
de uma solução de beleza prepare-se para 
conhecer o hiper Oxy Laser: um método 
não invasivo, indolor, rápido e seguro. Este 
equipamento, disponível em clínicas de 
estética, conjuga o oxigénio com uma luz 
laser de baixo nível (904 nanômetros). 
O mesmo equipamento tem múltiplas 
aplicações, tanto na estética como na 
medicina, para eliminar as rugas, recupe-
rar a pele, hidratar as células, eliminar a 
flacidez do pescoço, oxigenar e nutrir as 
células e activar a circulação.

O equipamento apresenta um con-
centrador de oxigénio que confere tra-
tamentos energizantes, revitalizantes, 
purificantes, anti-stress, descongestio-
nantes e aclaradores. Os resultados são 
notáveis desde a primeira sessão.

4Abandonar o consumo de tabaco e con-
trolar a exposição ao sol;
4Dormir bem e relaxar: é durante o 

sono que o organismo produz gh (hor-
mona do crescimento) responsável pela 
renovação celular;
4Desenvolver uma boa postura: ela é 

fundamental para acabar com os pon-
tos flácidos. Por exemplo, ao manter as 
costas direitas e os ombros abertos para 
trás, conseguimos evitar as pregas à 
volta das axilas;
4Prática de exercícios aeróbicos, para 

ajudar na queima de gordura; e anaeróbicos, 
para trabalhar a musculatura. Com efeito, a 
ginástica é a melhor saída para definir e 
ganhar massa muscular. As melhores acti-
vidades anti-flacidez e envelhecimento são: 
musculação com carga, ginástica localiza-
da, body pump, yoga e pilates.

PodEr da alimEntação
Podemos tentar diminuir a oxidação 

celular provocada pelos radicais livres, mas 
não conseguimos eliminá-la por completo. 
Como combater, então, essa oxidação? A 
nutrição têm uma importante palavra a 
dizer e essa palavra é: antioxidantes.

Os principais antioxidantes podem ser 
divididos em:
4Vitaminas lipossolúveis: vitamina A, 

vitamina E, beta-caroteno;
4Vitaminas hidrossolúveis: vitamina 

C, vitaminas do complexo B;
4Oligoelementos: 

zinco, cobre, selé-
nio, magné-

sio, entre 
outros;

téCniCas 
anti-EnvElhECimEnto

Actualmente, novas e mais rápidas téc-
nicas contra o envelhecimento estão ao 
alcance de todos, nomeadamente através de 
equipamentos de estética, que conjugam o 
laser de baixo nível com o oxigénio.

Contudo, não podemos esquecer que uma 
excelente nutrição e uma boa hidratação 
serão aliados essenciais para o sucesso de 
todo e qualquer tipo de tratamento estético.

Eis alguns conselhos alimentares anti-
envelhecimento:
4incremento do consumo de alimen-

tos proteicos, pois aumentam a produ-
ção de colagénio;
4Diminuição do consumo de alimen-

tos com alto teor de gorduras (quebram 
o colagénio);

4ingestão de muita água;
4Consumo de alimentos de 
elevado poder antioxidante.

Além disso, existe toda 
uma atitude de preven-

ção quotidiana que 
é necessário levar à 
prática. A saber: 

Campeões 
anti-envelhecimento

os melhores alimentos anti-envelheci-
mento são:
4Carne vermelha magra;
4salmão;
4atum;
4leite magro;
4ovo;
4frango;
4tofu;
4seitan;
4frutos secos, tais como noz pecã, 

avelã ou amêndoa.
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  “De todos os produtos que já experimentei, 
o BioActivo Slim Duo é o único em que 
    posso confi ar. É fantástico, pois não 
         tenho muito tempo para 
praticar exercício físico.  Com este 
 suplemento estou mais elegante.” 
afi rma a modelo 
Débora Montenegro.

Acção 24 horas 
Queima gordura
nas “zonas críticas”

Tel: 21 413 11 30 • Fax: 21 413 11 31

Acção 24 horas
BioActivo Slim Duo é o mais recente e avançado conceito de gestão de peso: 
Queima gordura de dia e noite. 

Noite: A cápsula de CLA entra em 
acção, durante a noite, quando a 
capacidade do organismo de queimar 
gordura é mais limitada. 
• Ficou demonstrado que o CLA 

aumenta a queima de gordura 
durante o sono em cerca de 13%. 

Dia: O comprimido constituído por 
substâncias que dão energia, ajuda 
a queimar gordura enquanto está 
acordada e activa.
• Aumenta o seu nível de energia

• Evita o cansaço

BioActivo Slim Duo é efi caz no combate da gordura
localizada na cintura e nas ancas.

O queima gordura de Débora Montenegro:

“Agora sinto-me 
mais fi rme!”

Visto 
na TV

Mais informações sobre 
BIOACTIVO SLIM DUO!

Preencha e envie-nos este cupão e receberá 
um livro exclusivo para emagrecer, com con-
selhos, dicas e truques sobre como perder 
peso e mantê-lo. Visite-nos também em 
www.slimduo.com pode ler mais sobre como 
perder peso com sucesso. Pode também par-
ticipar nos nossos passatempos. Cada mês 
seleccionamos três vencedores.

    
Nome

    
Morada

    
C.Postal

    
Telefone/Telemóvel

BioActivo Slim Duo é um suplemento alimentar sob a forma de 
cápsulas e não substitui um regime alimentar variado.
Para mais informações consulte o seu médico ou farmacêutico.

Envie o cupão para: R. Dr. António Loureiro Borges, 
nº9, 10º, 1495-131 Algés.
E-mail: portugal@pharmanord.com

08:00 13:00 20:00 24:00
Período activo de 
energia do organismo

Nível natural de energia 
do organismo diminui

Queima de gordura 
natural limitada

2 comprimidos 
durante o almoço

BioActivo Slim Duo aumenta a 
energia e a combustão de gordura

BioActivo Slim Duo estimula a queima 
de gordura durante o sono

4 cápsulas 
durante o jantar

PT_SlimDuo_Ad_SaudeBemEstar_01111   1 01-02-2011   08:39:00



O rOstO pOde cOmunicar a nOssa idade, rejuvenescer-nOs 

Ou acrescentar indevidOs anOs de vida. rugas, manchas, bOrbulhas 

e flacidez sãO três males estéticOs que cOntribuem para 

desvirtuar a beleza, mas estãO lOnge de ser uma cOndiçãO. pelO 

menOs, nãO na hiperestética, Onde existem sOluções para tOdOs.

Se Cleópatra vivesse no século xxi, 
seria certamente uma mulher feliz. a pio-
neira dos cuidados de beleza ficaria rendida 
às soluções estéticas de que hoje dispomos 
para rejuvenescer a pele e solucionar mui-
tos dos seus problemas. tudo graças à evo-
lução da tecnologia, que permitiu substituir 
rituais de beleza primários, como os que 
existiam na época da rainha egípcia, por 
soluções rápidas, não invasivas e seguras. 

Os tratamentos evoluíram, mas os pro-
blemas mantiveram-se quase os mesmos. 
nada preocupa mais as mulheres, e cada 
vez mais os homens, do que os principais 
sinais do envelhecimento cutâneo: rugas, 
manchas e flacidez. as primeiras são fruto, 
tanto de condições cronobiológicas (decor-
rentes da passagem do tempo), como 
ambientais (raios uv, poluição); as segun-
das são uma consequência do fotoenvelhe-
cimento (provocado pelo sol); enquanto o 
último problema se deve, essencialmente, 
à perda natural de fibras elásticas, sofrida 
pela pele ao longo dos anos. 

com o verão à porta, época em que o sol 
incide sobre a cútis como nunca, importa 
procurar respostas para cada um destes 
problemas. na hiperestética e seus associa-
dos, queremos que se sinta bem na sua pele 
e, como tal, cuidamos dela na perfeição. se 

julgava que as linhas em redor dos olhos não 
tinham mais revés ou que o contorno do seu 
rosto perdeu para sempre a firmeza de outro-
ra, pode preparar-se para lhes dizer adeus.

Rejuvenescimento global 
com HipeR oxy laseR

com o hiper Oxy & laser é possível 
rejuvenescer a pele através de uma abor-
dagem global, graças à utilização de três 
dispositivos independentes, que podem ser 
utilizados de forma conjunta: um manípulo 
hiperlaser 36 com saída de oxigénio, emis-
sores de luz infravermelha atérmica, que 
penetra na pele até dois centímetros; uma 
pistola de oxigénio à pressão para difundir 
ingredientes em estado sólido (cremes); e 
uma pistola de pulverização para difundir 
ingredientes em estado líquido. 

enquanto o oxigénio actua como um 
condutor de nutrientes, que são absorvidos 
pela pele a um nível mais superficial, o 
comprimento de onda do laser facilita a 
própria penetração deste e chega a cama-
das cutâneas mais profundas, reparando 
os danos dos tecidos, restaurando a sua 
elasticidade e densidade. 

nas camadas epidérmicas da pele, não 
existem vasos sanguíneos, apenas capi-
lares, tubos de pequeníssimo calibre que 

fornecem nutrientes às células. a idade e 
os agentes agressores diários tornam estes 
vasos menos permeáveis e, como tal, menos 
capazes de deixar passar oxigénio.

desoxigenada e desnutrida, a pele começa a 
exibir sinais de envelhecimento. fornecer-lhe 
oxigénio permite deixá-la instantaneamente 
mais luminosa, fresca e radiante, além de 
fazer com que os poros expulsem o dióxido 
de carbono, responsável pela sua obstrução e 
proliferação de bactérias nocivas. 

tonicidade e HidRatação 
com HipeRligHt 36

a luz laser tem já 50 anos, mas as 
suas aplicações continuam a superar-se 
e a evoluir de ano para ano. a luz infra-
vermelha utilizada pelo hiperlight 36 
(36 emissores de luz) permite renovar a 
tonicidade da pele, devolvendo firmeza e 
actuando contra a flacidez – o que per-
mite redefinir os contornos do rosto.

Os primeiros trinta minutos de sessão reflec-
tem-se numa mudança do estado da pele, que 
se torna mais densa e elástica, graças à reno-
vação celular operada pela luz laser. a sua 
energia bioestimulante permite ainda deixá-
la mais hidratada e luminosa, favorecendo a 
penetração em profundidade dos princípios 
activos presentes nos cosméticos. 

Rosto
imaculado

> 
   

   
  m

a
iO

 2
01

1 
<

�

[espaçO hiperestética]

> 
   

   
  m

a
iO

 2
01

1 
<

3



O hiperlight 36 é, por isso, ideal para 
preparar a cútis para os dias mais quentes, 
pelo aumento que promove da capacidade de 
retenção de água por parte dos tecidos.

cicatRizes atenuadas 
com laseR diodo 905 nm

as marcas das borbulhas são uma das 
principais consequência da acne, uma afec-
ção cutânea que afecta, sobretudo, peles 
jovens, mas com a qual muitas pessoas em 
idade adulta se deparam. a perda abrupta 
de colagénio, fruto de um traumatismo das 
fibras elásticas, é a grande responsável 
pelo declive que fica marcado à superfície 
da cútis e que é tão inestético ao olhar. 

no entanto, estas cicatrizes não precisam 
ser uma condição para a epiderme, dado 
que a renovação celular realizada pelo laser 
diodo permite eliminar a sua aparência.

O tratamento deve ser efectuado uma 
vez por semana, visto que a pele se renova 
celularmente a cada 21 dias. no final, 
os resultados são surpreendentes, mani-
festando-se uma evidente diminuição da 
aparência destas cicatrizes.

pele sem mancHas com 
HipeRbiodiamante e spR

a hiperpigmentação é um dos maiores 
desafios da estética pela sua complexida-
de e variedade sintomática. tanto pode 
manifestar-se sob a aparência das vulgares 
sardas, como através de manchas acas-
tanhadas que se depositam sobre testa e 
nariz após a exposição solar.

qualquer que seja o seu tipo, uma coisa 
é certa: qualquer mancha pode hoje ser 
atenuada e até mesmo removida a cem por 
cento, dependendo da tecnologia aplicada. 

a hiperestética dispõe de duas soluções: 
o hiperbiodiamante, que junta o peeling 
mecânico suave com ponta de diamante 
ao laser, a qual disfarça progressivamente 
a aparência das manchas ao esfoliar as 
células cutâneas; e o spr, um equipamen-
to com luz laser, que elimina por completo 
os lentigos (manchas decorrentes do enve-
lhecimento cutâneo) – ao ser atraída pela 
melanina da mancha, a luz laser acaba por 
“queimá-la”, descamando-a. apesar deste 
efeito, o tratamento com spr é um proce-
dimento totalmente indolor e sem risco de 
queimadura cutânea. a única contra-indi-
cação para a sua realização é estar com a 
pele bronzeada, pelo que importa realizar 
este tipo de tratamento antes da praia.

pescoço liso com 
RadiofRequência blue eneRgy
a onda térmica da radiofrequência chega, 

em segundos, onde os cremes só conseguem 
chegar ao final de diversos anos: aos fibro-

blastos, células encarregues de produzir 
colagénio e elastina, duas proteínas respon-
sáveis pelo aspecto liso e esticado da pele.

uma das áreas mais afectadas pela falta 
destas duas substâncias é o pescoço, onde 
a pele é mais fina e, por isso mesmo, com 
menor percentagem destas células. O pes-
coço é, aliás, muitas vezes menosprezado, 
apresentando por regra um aspecto mais 
envelhecido do que o rosto.  

a radiofrequência do blue energy aquece 
os tecidos e estimula a produção natural de 
elastina e colagénio, incrementando ainda o 
fluxo sanguíneo nessa zona, o que conduz a 
uma vasodilatação e a resultados imediatos. 
O calor estimula também o metabolismo 
a expulsar os líquidos do tecido adiposo, 
promovendo a eliminação das toxinas que 
obstruem as células e as impedem de se 
manterem jovens. como resultado, a pele 
adquire um aspecto mais denso e uniforme. 

Rugas suavizadas com 
HipeRmultilaseR

a bio-estimulação com laser, ou foto-
rejuvenescimento, recorre a luz de baixa 
intensidade para aumentar o metabolismo 
das células e incitá-las a pôr em marcha 
processos de reparação das estruturas de 
suporte da pele.

a radiação luminosa actua directamente 
sobre a produção de colagénio e elastina , de 
forma progressiva e com resultados muito 
consistentes ao longo do tempo, dado que a 
luz led estimula os mecanismos naturais do 
próprio organismo a entrarem em acção para 
fazer frente a alterações nos tecidos como 
as rugas. Os resultados são progressivos e 
muito consistentes, conseguindo obter-se uma 
melhoria significativa do estado da pele.

uma das principais vantagens do hipermul-
tilaser é a possibilidade de incidir de forma 
não invasiva e muito suave sobre grandes 
áreas, sem a necessidade de supervisionamen-
to constante, dada a inocuidade da tecnologia. 
Os efeitos deste tipo de radiação – inofensiva 
para a saúde – e a sua acção biológica sobre 
os tecidos são fruto de uma pesquisa científi-
ca que conta com mais de 40 anos.
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