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NOS PÉS

CABELOS SAUDÁVEIS O 
ANO TODO

COLABORADORA: EMÍLIA SOARES

É verão, e embora bem diferente dos outros anos, continua sendo a estação que usamos rou-
pas mais leves e também menos peças (talvez por isso muita gente ache o inverno mais elegante, 
não é mesmo?). Mas eu vou te mostrar que é possível se vestir bem e se refrescar ao mesmo 
tempo com muito estilo. 

E como nossa beleza não vem só de fora, convidei para essa edição a nutricionista Isabella Bar-
bosa (@nutri_isabellabarbosa) para dividir com a gente como nos alimentar e hidratar durante a 
temporada mais quente do ano. 

Para completar essa edição pensada para os dias de calor, o cabeleireiro Gustavo Oliveira (@oli-
vers_beauty) compartilha dicas de como manter o cabelo saudável após a exposição ao sol e ao cloro. 

E não se esqueçam do protetor solar! ;)

Com salto ou sem, as sandálias de ti-
ras são delicadas, deixam os pés mais 
elegantes, longos e sexy. Tem o poder de 
alongar as pernas, são fáceis de com-
binar e as com salto são ótimas opções 
para usarmos em eventos mais formais. 

As rasteirinhas, nesse calor, salvam 
nossos pés, por serem confortáveis, fres-
quinhas e também elegantes.

Espia os modelos que estão em alta na 
nossa galeria. 

O verão é um dos 
maiores causadores 
do ressecamento e 
a quebra do cabelo. 
Isso tudo devido à 
intensidade que os 
raios solares atin-
gem a fibra capilar 
especialmente o os 
raios UVB que agem 
direitamente na que-
ratina dos fios.

Sem falar da 

O linho é o tecido queridinho da estação. Por ser de fibra 
natural, ele é um tecido leve, refrescante e ao mesmo tempo 
sofisticado. Por essa razão possibilita elegância e produções 
super minimalista.

Cru ou colorido invista em peças para dar um charme no 
eu look, seja no trabalho, um almoço ou um passeio no fim 
de tarde. 

- Por Gustavo Oliveira

E com esse verão, como está a alimentação de 
vocês?
Nesse período, frequentemente acontece uma 
diminuição do apetite e maior perda de líquidos e 
minerais nos indivíduos.
Por conta disso, precisamos nos atentar a ali-
mentação e a hidratação.
Prefira o consumo de alimentos leves que de-
mandam de baixa digestão como as verduras, 
legumes, frutas, ovos e, carnes magras.
No suco além da fruta – limão, laranja, maçã, me-
lão, morango, sempre adicione couve ou hortelã, 
e chia ou linhaça – além de deixar o suco mais 
nutritivo, vai garantir uma boa saciedade.
Abuse das cores na hora de montar o prato, seja 
do almoço e/ou jantar, junte as opções de folhas 
como agrião, alface, couve, espinafre, repolho 
roxo, rúcula com abobrinha, brócolis cozido, ce-
bola, cenoura, tomate, grão de bico cozido, pal-
mito, pepino, rabanete, ovo de codorna.
Peixe, peito de frango, patinho, maminha, múscu-
lo, lagarto, filé mignon, coxão duro e  coxão mole 
são ótimas opções de carnes magras.
E lembre-se de manter uma hidratação adequa-
da, principalmente de água pura, e em alguns 
momentos o consumo de água de coco natural, 
ou sucos de frutas naturais.

O QUE COMER E COMO 
SE HIDRATAR NO VERÃO

quantidade em excesso da água salgada e o cloro.
Existem maneiras simples e rápidas que podem 

ajudar na prevenção desses danos.
-Evite o uso de secador e chapinha.
- Antes de expor o cabelo a qualquer contato com 

o calor , usar proteção térmica de boa qualidade 
(uma marca especializada em produtos para cabelo)

- Usar lenços, bonés e chapéus (sempre lem-
brando que o cabelo deve estar seco para o uso 
desses acessórios)

- Lavar os cabelos sempre em água fria e com 
shampoo sem sal

- Manter a hidratação dos fios em dia para repor 
a perda de óleo e água do cabelo 

- Procure sem-
pre um profissio-
nal de confiança 
e faça um trata-
mento para de-
volver todos os 
nutrientes dos 
fios.

Uma continha bási-
ca para você saber o 
quanto precisa inge-
rir de água no dia:
Adultos, multiplica 
30 a 40 ml pelo seu 
peso corporal.
Idosos, multiplica 20 
a 30 ml pelo peso 
corporal – de acordo 
com o grau de fun-
cionamento dos rins
Exemplo, 30 ml x 70 
kg = 2.100 ml

Por Isabella Barbosa (CRN9: 18.588)


