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P ara tratar bem do seu cor-
po, não é preciso neces-
sariamente gastar muito 
dinheiro. A terra oferece-

nos muitos recursos valiosos para 

Cada vez mais os produtos 
cosméticos disponíveis no 
mercado para cuidar e/
ou tratar o seu corpo têm 
ingredientes naturais, e 
não é por acaso. As alergias 
e intolerâncias a certos 
ingredientes nos cremes 
e perfumes são uma das 
consequências do uso ou 
abuso de produtos que são 
agressivos demais para 
a nossa pele. A poluição 
no ar e os ingredientes 
químicos na comida 
processada podem ainda 
agravar estas alergias e 
intolerâncias.

que fazem bem à sua pele

TrATAr o Corpo Com 

ingredienTes nATurAis

Truques caseiros 

Por Manon Alves * 

Máscara de hidratação 
para o rosto
Ingredientes:
1 Gema de ovo
3 Colheres (de sopa) de mel

Preparação: para melhorar a hidratação da pele 
do seu rosto, junte a gema de ovo e o mel. Colo-
que a mistura sobre o rosto previamente limpo. 
Deixe actuar durante cerca de 10min e retire tudo 
com água morna.

Máscara de firmeza para o rosto
O aloé vera é muito usado em cremes para o rosto e corpo. Esta planta, com 
os melhores benefícios para a nossa saúde, ajuda a fortalecer, regenerar e revita-
lizar o cabelo, e regenera as células, melhorando toda a pele. Pode preparar esta 
máscara em casa, utilizando as folhas desta planta.

Ingredientes:
Aloé vera

Preparação: corte uma folha de aloé vera ao meio e retire a polpa (que é uma 
espécie de gel) com a ajuda de uma colher. Misture-a com um pouco do seu 
creme hidratante e coloque esta mistura no rosto. Evite a zona do contorno de 
olhos. Deixe a polpa no rosto durante cerca de 10min e a seguir retire-a com 
água morna. 

Máscaras
A função de uma máscara é a limpeza e 
hidratação da pele, onde deve permanecer 
durante algum tempo, dependente do tipo 
de máscara que quer aplicar.

poder usar também na sua pele! 
Veja aqui alguns truques casei-
ros que são fáceis de experi-
mentar em casa e fazem bem à 
sua pele.
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boA sAúde e Pele 
brilhAnte 

Se não tem tempo para preparar estas re-
ceitas em casa, lembre-se de algumas re-
gras básicas, mas de ouro, que contribuem 
para uma boa saúde e pele brilhante, sem 
grandes esforços adicionais:

Beba, no mínimo, 1,5l de água por dia;

Comer alguns pedaços de chocolate 
preto (no mínimo, 60% de cacau). Tem 
imensos benefícios, entre eles, ajuda a hi-
dratar a pele;

Fuja dos açúcares e carboidratos (pães 
brancos, bolos etc.), pois aumentam a oleo-
sidade da pele, entupindo os poros;

Alimentos como a laranja, brócolos e 
morango contêm vitamina C que, quando 
consumidos frescos, levam antioxidantes ao 
organismo, nutrindo os olhos;

Para um cabelo mais saudável, inclua 
betacaroteno na sua dieta. É um nu-
triente que age directamente no couro 
cabeludo. Fontes de vitamina B (banana, 
queijo, atum e verduras), são também 
capazes de evitar que os fios de cabelo 
fiquem quebradiços.

Máscara para 
cabelo seco
No Verão o cabelo costuma estar mais 
seco por causa do Sol, praia e mar. Se for 
o seu caso, experimente esta máscara 
que ajuda a hidratar o seu cabelo.  

Ingredientes:
1 Abacate
1 Gema de ovo
2 Colheres de azeite ou mel

Preparação: triture o abacate, que deve estar maduro. A seguir, misture a polpa 
com uma gema de ovo e as colheres de azeite ou mel. Coloque a substância bem 
misturada no cabelo previamente molhado e a seguir coloque uma touca ou papel 
de alumínio (de cozinha). Deixe actuar durante cerca de 30min. Depois deste 
tempo, retire o produto do cabelo com água morna e lave-o como habitualmente.

olheiras, olhos  
inchados e 
cansados

Deite-se e coloque sobre cada olho 
fechado um saquinho de chá de ca-
momila, previamente molhado e con-
gelado. Mantenha os olhos fechados 
durante 10 a 15min. O saquinho de 
chá libera uma substância chama-
da tanino que alivia a musculatura 
da região dos olhos, aliviando-os e 
desinchando-os. 

Esfoliante para o corpo
Ingredientes:
1 Colher (sopa) de açúcar ou sal grosso
2 Colheres (sopa) de óleo vegetal ou azeite
1 Colher (chá) de sabonete líquido (opcional)

Preparação: misture bem e aplique no corpo du-
rante o banho. A seguir, passe por água e aplique 
um hidratante. 

esfoliação
A esfoliação remove as células mortas da pele, favorecendo a renovação celular e eliminando a oleosidade. 
Torna a pele mais lisa e ainda previne o aparecimento de pêlos encravados que ocorrem se os poros estão obstruí-
dos por células mortas. O ideal é fazer 1 vez por semana ou quinzenalmente.

Esfoliação para o rosto  
e lábios
Ingredientes:
1 Colher (sopa) de mel 
1 Colher (sopa) de açúcar

Preparação: basta juntar o mel e o açúcar 
para obter uma esfoliação eficaz para o seu 
rosto. Esfregue com movimentos muito suaves 
e evite a zona dos olhos. No caso do rosto, 
pode substituir o açúcar por flocos de aveia.
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