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Óleo de Oliveira  

 

Para fins estéticos ajuda a manter o brilho da pele e cabelos, reduz e 

disfarça manchas na pele e estrias e também pode ser usado para au-

xiliar na redução de peso: tomar uma colher de sopa de azeite em je-

jum pela manhã acelera o metabolismo e ajuda a queimar calorias em 

excesso.,Ele possui potássio, magnésio, manganês, fósforo, selênio, 

cobre e zinco. elementos garantem alto poder antioxidante e estimulam 

o metabolismo a eliminar gordura. Outro benefício do Óleo de Oliveira é 

que ele melhora o aspecto da pele e previne contra o envelhecimento. 

 
Mais do que ajudar na eliminação dos quilos extras, o Óleo de Oliveira 

age especialmente nas gorduras acumuladas na região abdominal. 

NENHUM NUTRICOSMÉTICO DEVE SER TOMADO SEM 
ORIENTAÇÃO DE UM NUTRICIONISTA OU MÉDICO. 



. Óleos nutricosmeceuticos  

Óleo de semente uva -   

Óleo de semente de uva é rico em oligômeros procyanidolic, ou SOP, 
que são antioxidantes poderosos ,ajuda realmente os problemas estru-
turais subjacentes causados pela perda de colágeno e elastina.Ideal 
para todos os tipos de pele e cabelos é essencial para sua rotina de 
beleza A pele precisa de uma boa oferta de ácido linoléico para ajudar 
a fortalecer as membranas celulares e melhorar a saúde .Felizmente, 
remover olheiras é uma das maiores capacidades de óleo de semente 
de uva, a aplicação regular de uma semana, pode eliminar completa-
mente olheiras. Além disso, o óleo não contém quaisquer substâncias 
químicas prejudiciais. Quase todos os tipos de óleos essenciais podem 
ser usado como hidratante de pele.mesmo pessoas com pele sensível 
pode aplicar o óleo sem desenvolver qualquer reação alérgica. O óleo 
de semente de uva também pode acelerar o processo de cicatrização. 

As propriedades antioxidantes contidas no óleo de semente de uva são 
excelentes para minimizar o envelhecimento da pele. Linhas finas e 
rugas são facilmente atenuadas com óleo de semente de uva que for-
nece também proteção e umidade mantendo a existência do colágeno 
e elastina. Ele também é rico em antioxidantes e tem muitas proprieda-
des benéficas para o cabelo e couro cabeludo. 

Óleo de semente de uva pode ser utilizado como um tratamento de 
óleo quente (umectação). Aplique ele morno no cabelo e deixe por 20 
minutos depois enxague como preferir. Seu cabelo vai ficar macio e 
brilhante, ele hidrata o cabelo e couro cabeludo, tornando flexível redu-
zindo a fragilidade, quebra e ajudando a proteger o cabelo, excelente 
para cabelos frágeis secos e quebradiços, cabelos com caspa ou der-
matite seborréica . 

Nutricosmecêutica 
“A arte de se embelezar pela boca” 

Para começar  é melhor falar sobre  a diferença dos cosmecêuticos, 

cosméticos e medicamentos para a pele. Os cosméticos são produtos 

que não modificam as condições fisiológicas da pele, agem na epi-

derme(camada superficial da pele), não precisam de estudos cientificos 

para sua comprovação e eficácia e logo são comercializados, exemplo 

os hidratantes. 

Os cosmecêuticos são definidos pelos produtores de cosméticos como 

produtos que agem na derme (camada profunda da pele), esse termo 

cosmecêutico é muito útil no sentido de alterar funções da pe-

le, causando benefícios, sem as desvantagens que as drogas car-

regam, exemplo os acidos alfa-hidroxiácidos , vitamina A ( retinol), vita-

mina E, vitamina C,etc. 

Medicamentos são substâncias que modificam a fisiologia da pele, 

devem ter estudos que comprovem seu efeito terapêutico, sua seguran-

ça e eficácia ao serem submetidas à aprovação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária ( ANVISA) no Brasil e nos Estados Unidos pela 

Food and Drugs Administration (FDA) como exemplo o ácido retinoico e 

devem ser receitados pelos médicos. 

Cosmecêutico pode ser definido como um produto que com-
bina os benefícios de um cosmético com um produto farma-

cêutico 



Os  
Nutricosmecêuticos  

Os novos suplementos alimentares orais de beleza são aqueles que 
nutrem o organismo de dentro para fora, auxiliando a metabolização  de 
importantes nutrientes que favorecem o embelezamento da pele e o 
rejuvenescimento  

Além de colaborar na aparência estética, esses novíssimos aliados da 
beleza também ajudam a promover a eliminação das toxinas, reequili-
brando e restaurando a homeostase do organismo. 

Considerados como produtos alimentícios, os “nutricosmecêuticos” fun-
cionam como cosmético . 
Ingeridos cotidianamente, eles previnem o envelhecimento, a queda 
capilar, além de fortalecer as unhas, combater a celulite e desintoxicar 
as células. 

Frutas esteticamente saudáveis  
para mulheres:  

Cranberry - prevenção de infecção uriná-
rias ,tem 3 vezes mais ácido ascórbi-
co (Vitamina C) que a laranja. Ou seja 
ANTI-ENVELHECIMENTO!!!!!  

 
Blueberry - forte anti oxidante que combate 
os radicais livres e o envelhecimento.Ela é 
rica em antioxidantes que auxiliam na prote-
ção das células e neutralizam os radicais li-
vres, responsáveis por danos como ausência 
de vitalidade, brilho e ressecamento, no caso 
dos cabelos.  
 
  
Gojiberry - super futa da 

longevidade. muito rica em vitamina C, que é um 
poderoso antioxidante, e em carotenoides, a goji 
berry tem ação anti-inflamatória, atua contra a hi-
pertensão, diminui os níveis de colesterol, regula os 
níveis glicêmicos e fornece triptofano (precursor da 
serotonina, o hormônio do bem-estar)  

 
Romã - pele mais jovem e sem rugas, auxilia na 
regeneração e na manutenção da hidratação natu-
ral da pele, como contribui para o combate dos radi-
cais livres, prevenção do envelhecimento cutâneo e 
clareamento.  
 
 
 
 

Graviola -.Os princípios ativos da graviola, esta 
em toda a planta, contém proteínas, gorduras, 
carboidratos, vitamina c, cálcio, fósforo, ferro, 
potássio, vitamina B1, B2 e vitamina A, além de 
49 elementos fito químicos que estão prontos 
para trabalhar a favor da nossa saúde. A Graviola ajuda a preservar as 
células saudáveis, por possuir ação seletiva contra células comprometi-
das, podendo ser combinada com Vitaminas A, C, E e Selênio, quando 
associada ao Aloe Vera ambos são potencializados para ajudar em pro-
blemas complexos ou raros que afetam nossa saúde.  



Hibisco - O chá de hibisco possui propriedades medicinais: alguns es-
tudos sugerem que ajuda a normalizar a pressão arterial, reduzir a pro-
dução do colesterol, é laxante e funciona também como um excelente 
diurético, é muito utilizado na medicina popular, por ser afrodisíaco e 
principalmente porque auxilia nas dietas de emagrecimento promove o 
aceleramento do metabolismo, auxiliando na queima de gordura corpo-
ral. 
Além disso, a bebida é muito rica em flavonoides, uma poderosa subs-
tância antioxidante, que combate os radicais livres, protegendo o cora-
ção de doenças e a pele do envelhecimento. 
 
Chá Verde - Estudos indicam que o chá verde é rico em substân-
cias antioxidantes, chamadas polifenóis, que evitam a ação destrutiva 
das moléculas de radicais livres que degeneram as células, auxiliando, 
por exemplo, na prevenção do câncer, tendo efeito antienvelhecimento 
e na queima de gorduras. 
O chá verde também é rico em tanino que faz diminuir as taxas 
do LDL (colesterol ruim) e fortalece as artérias e veias favorecendo a 
prevenção de doenças cardíacas e circulatórias. Pos-
suibioflavonóides e catequinas: substâncias que bloqueiam as altera-
ções celulares que dão origem aos tumores. 
 
Gengibre - A planta assume múltiplos benefícios terapêuticos: tem 
ação bactericida, é desintoxicante e ainda melhora o desempenho do 
sistema digestivo, respiratório e circulatório. O gengibre também é um 
reconhecido alimento termogênico, capaz de acelerar o metabolismo e 
favorecer a queima de gordura corporal.  

Da beleza 
Nutricosmoceuticos São pílulas formuladas com doses de vitaminas, 
minerais, aminoácidos, ácidos graxos e proteínas e tem como finalida-
de repor possíveis deficiências causadoras de rugas, unhas fracas, 
queda de cabelo, flacidez, entre outros problemas estéticos.  são ali-
mentos que satisfazem alguma deficiência nutricional e ainda proporci-
onam benefícios à saúde. A palavra “cosméticos” e só uma questão de 
conceito, para dizer que essas pílulas proporcionam uma beleza de 
dentro para fora. Os nutricosméticos não são considerados cosmético, 
porque como vimos, os cosméticos agem topicamente, mas também 
não são considerados alimentos. No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) enquadra os produtos nutricosméticos como 
suplementos nutricionais.  

Vitaminas 
 
Cobre   é um mineral que promove a maturação de colágeno e atua na 
síntese elastina, ambos responsáveis pela resistência e elasticidade da 
pele. Logo, a presença de cobre na alimentação é um importante aliado 
contra a flacidez da pele.  
 
Selênio papel antienvelhecimento se deve à ativação de uma enzima 
chamada glutation peroxidades, a enzima mais potente quando o as-
sunto é neutralização de radicais livres. O resultado é uma pele - e um 
corpo todo - muito mais protegido e íntegro, um colágeno e elastina 
muito mais densos e a imunidade cutânea ativada. Ou seja, o selênio é 
completo e combate praticamente todas as causas do envelhecimento 
do corpo e da pele.  
 
Vitamina E: A vitamina E é um antioxidante natural poderoso que pro-
tege as células do corpo dos radicais livres, ou seja: atua contra a dete-
rioração das células, ação importante para retardar o envelhecimento  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifenol
http://pt.wikipedia.org/wiki/LDL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flavon%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catequinas
http://vilamulher.terra.com.br/pele-bonita-colageno-em-dia-2-1-14-287.html


Silício  Muitos estudos têm revelado a importância do silício para a sa-
úde e a juventude da pele. Para você ter uma ideia, o silício é o mineral 
que dá sustentação à pele. Sem ele, a pele literalmente se desintegra-
ria. Tanto na forma de cápsulas como de cremes, o silício é capaz de 
chegar em grande quantidade na nossa pele e reestruturar profunda-
mente os tecidos cutâneos dando sustentação ao colágeno e à elasti-
na, protegendo-os contra o envelhecimento. Nos cabelos e nas unhas, 
o silício ainda os fortalece e acelera o crescimento, deixando os cabe-
los e unhas mais densos e volumosos. Mas atenção: o silício deve ser 
consumido e aplicado na pele somente na forma orgânica, o que garan-
te sua total absorção.  

Picolinato de Cromo acelere a perda de peso ao mesmo tempo em 
que incrementa a massa muscular. Esse é um aspecto positivo para 
quem deseja perder peso e esculpir um corpo saudável simultanea-
mente  

Botânicos:  
 
Cavalinha, ajuda a evitar varizes e estrias, limpa a pele, fortalece as 
unhas e dá brilho aos cabelos. Tem ação diurética e remineralizante, os 
quais permitem a eliminação de substâncias tóxicas.  
 
Centella asiática e tem ação vasoprotetora, tonificando as artérias e as 
veias, ajuda na drenagem linfática, favorece a liquefação dos depósitos 
de gordura e facilita a eliminação das toxinas do interior das célu-
las,  normaliza a produção de colágeno, melhora a circulação sanguí-
nea, evita câimbras e formigamento das pernas, favorece a eliminação 
das células gordurosas.  

O abdômen é uma das áreas em que a gordura é depositada mais fa-
cilmente, e em que é mais difícil de tirar Paraqueimar gordu-
ra eficazmente, você pode beber um suco para a sua barriga nova-

mente chapada. 

Uma pergunta que você deve estar se fazendo é como o suco pode te 
ajudar. A resposta é bem simples: a berinjela tem  alta concentração de 
fibras solúveis, o que age diretamente na diminuição de gorduras e 
açúcar no sangue, além de proteger as funções hepáticas, ajudando 
assim na eliminação de toxinas. Acha que acabou? O fruto é rico em 
magnésio e vitaminas do complexo B, que são agentes fundamentais 
para dar um gás na perda de peso. 

Deixe num copo d’água duas rodelas de berinjela com uma colher de 
linhaça da noite para o dia. De manhã, misture os ingredientes com 
suco de apenas duas laranjas. Bata tudo no liquidificador e beba todos 
os dias em jejum. E aguarde os resultados!! 

Perda de peso (diminuindo a gordura abdominal, melhorando o 
índice de colesterol)  

http://vilamulher.terra.com.br/dicas-para-fortalecer-as-unhas-2-1-13-375.html
http://www.corpoperfeito.com.br/subcategoria/Emagrecimento/Cromo
http://www.planetadocorpo.com/search/label/Massa%20Muscular
http://br.innatia.com/c-remedios-caseiros/a-como-queimar-gorduras-rapidamente-7688.html
http://br.innatia.com/c-remedios-caseiros/a-como-queimar-gorduras-rapidamente-7688.html


Suco desintoxicante 
 
Suco de 1 laranja•  
1 folha de couve•  
½ copo (100 ml) de água•  
Gelo a gosto 
 
Bata todos os ingredientes no liquidificador.  
Beba em seguida. 

10 unidades de amoras,  
50 gramas de aveia em flocos gros-
sa,  
sabonete neutro ou específico para 
o seu tipo de pele, pincel e toalha   
 
Coloque as amoras num liquidifica-

dor.,despeje a aveia em flocos,bata 
os ingredientes por, no máximo, um 
minuto.Se perceber que a pasta ficou 

muito durinha, adicione 10 ml de água. coloque a máscara num recipi-
ente ,com o auxílio de um pincel, passe pelo rosto todo, só não passe a 
máscara na região dos olhos, pois a pele do globo ocular pode ficar 
irritada devido à espessura mais fina, a mascara deve ficar no rosto 
por, no máximo, dez minutos ,não retire a pasta com a toalha. Esta 
ação pode arranhar a pele e prejudicar a eficácia da receita o correto é 
retirar o excesso da mistura com água corrente em seguida, com a aju-
da do sabonete neutro, ensaboe o rosto e remova todos os resíduos 
que ficaram sobre a pele 

Rica em silício - mineral respon-

sável por estimular as proteínas 

de sustentação da cútis (colágeno 

e elastina) -, proporcionando toni-

cidade e luminosidade ao rosto, a 
fruta de cor roxa ainda ajuda na 

circulação sanguínea, devolvendo à pele sua maciez habitual. Ela pro-

tege as células do envelhecimento precoce e ainda elimina os radicais 

livres existentes no organismo. 

 

Aliado à farinha de aveia, a receita caseira da mistura rejuvenescedora 

ainda promete agir como potente antisséptico, promovendo a regenera-
ção e suavização de cútis maduras. 

Mascara  
rejuvenescedora 

para pele 

Ginkgo biloba, estimula a circulação, melhora as secreções sebáceas, 
diminui a hiperpermeabilidade dos vasos sanguíneos, melhora a irriga-
ção dos tecidos e ativa o metabolismo das células. Ainda aumenta a 
criação de colágeno, enquanto também exibe propriedades antioxidan-
tes. 
 
Chorella, Do gênero de algas verdes, é a mais maravilhosa, tem propri-
edades de limpeza e energização. Ajuda a curar feridas e regenerar as 
células da pele, por isso tem um efeito rejuvenescedor. Tem a qualida-
de de regulação e de restauração, em todos os níveis do sistema diges-
tivo, desintoxica, ajuda nos casos de constipação crônica, cicatriza as 
úlceras e previne a halitose.  
 
Amora, é conhecida como a planta  reguladora dos hormônios por isso 
atua com bastante eficácia nos sintomas da menopausa: ressecamento 
da vagina, irritação, ansiedade, nervosismo, memória fraca, dores mus-
culares e das articulações, calores e algumas vezes suores frio dor de 
cabeça, diminuição da libido,dificuldades para dormir, depres-
são ,problemas urinários.Possui poderosas propriedades anti-oxidantes 
por sua combinação de,vitaminas C com E contribuindo assim para o 
rejuvenescimento e beleza da,pele. 

Boldo do Chile, Afecções do fígado e do estômago, litíase biliar, cóli-
cas hepáticas, hepatites, dispepsia, tontura, insônia, prisão de ventre, 
reumatismo, limpa as manchas da pele, especialmente as do rosto cau-
sadas por distúrbios do fígado. 
 
Carqueja, coadjuvante em regimes de emagrecimento, colesterol 
(redução de 5 a 10%.),  desintoxicação do fígado, obesidade, prisão de 
ventre,   
 
Panax ginseng é indicado para sistema nervoso central, como revitali-
zante físico e psíquico, tônico pulmonar, Arteriosclerose, cardíaco, esti-
mulante do apetite, febrífuga, regulador da pressão sanguínea, redutor 
da taxa de colesterol, cicatrizante, além de possuir atividade afrodisíaca 
e analgésica. É indicado também em estados de depressão e estresse.  



Boldo do Chile, Afecções do fígado e do estômago, litíase biliar, cóli-
cas hepáticas, hepatites, dispepsia, tontura, insônia, prisão de ventre, 
reumatismo, limpa as manchas da pele, especialmente as do rosto cau-
sadas por distúrbios do fígado.  
carqueja, coadjuvante em regimes de emagrecimento, colesterol 
(redução de 5 a 10%.),  desintoxicação do fígado, obesidade, prisão de 
ventre. 
 
Panax ginseng é indicado para sistema nervoso central, como revitali-
zante físico e psíquico, tônico pulmonar, Arteriosclerose, cardíaco, esti-
mulante do apetite, febrífuga, regulador da pressão sangüínea, redutor 
da taxa de colesterol, cicatrizante, além de possuir atividade afrodisíaca 
e analgésica. É indicado também em estados de depressão e estresse.   

Compostos bioativos  

Licopeno, é um carotenoide, que funciona como um potente antioxi-
dante, isto é, atua na neutralização dos radicais livres, protegendo as 
células do envelhecimento precoce, além de estimular a atuação do 
sistema imunológico. 
Lutein, é um antioxidante que diminuiu ou reduz os radicais livres noci-
vos presentes nas várias partes do corpo. Os radicais livres desempe-
nham um papel em várias doenças crônicas.  
Acido glutâmico, A glutamina é o aminoácido livre não essencial mais 
abundante no  tecido muscular. A glutamina possui função anabólica  
promovendo o crescimento muscular 

Acido aspártico, restaura os níveis de testosterona;trata a fadiga crô-

nica;trata a oligoespermia ou distúrbios de motilidade dos espermato-

zoides;aumenta as defesas do organismo, através do aumento da dife-

renciação celular. 
Probioticos têm importante papel no fortalecimento do sistema imuno-
lógico, evitando gripes, infecções bacterianas, infestações por cândida  
e mantém o perfeito funcionamento do intestino 

Suco para manter o bronzeado: 
 
200 ml de suco de laranja 
½ cenoura crua 
1 colher de chá de azeite de oliva 
50 ml de água 
Gelo a gosto 
 
Bater os ingredientes no liquidificador. Adicionar o gelo depois de pron-
to. 

Receitas caseiras  
a partir de alimentos  

saudáveis 

Creme Redutor de Celulite 
 
extrato alcoólico de hortelã 
extrato alcoólico de centella 
2 tabletes de cânfora 
2 colheres de chá de creme de leite grosso 
 
Coloque a mesma quantidade de planta (hortelã e centella) com o álco-
ol de cereais em um vidro num lugar escuro. Depois de quatro dias filtre 
a mistura. Dilua os tabletes de cânfora nos extratos e acrescente o cre-
me de leite. Misture levemente e aplique no abdômen em movimentos 
de massagem. Não existem fórmulas milagrosas. Tomar bastante água 
e fazer atividades físicas ajudam a resolver o problema 


