
Dicas Para Mulher:  

Poder Anti-inflamatório:   

Os alimentos anti-inflamatórios agem fortalecendo nossas defesas e equilibrando 

nosso organismo, ou seja, aumentam nossa imunidade, ajuda no controle das 

células especializadas no processo inflamatório. 

Ômega 3: Principais fontes são óleos vegetais, de linhaça, oliva, canola, germe de 

trigo, grãos de linhaça, grãos de chia, e animais de origem marinha sardinha, atum, 

salmão entre outros. 

Os ácidos graxos ômega 3, são capazes de sintetizar hormônios (prostaglandina e 

leucotrienos), que inibem ao menos controlam o processo inflamatório. Esses 

nutrientes não são sintetizados pelo organismo, deve ser estimulado a base da 

dieta anti-inflamatória, promovendo o equilíbrio. O ômega 3 exercem um impacto 

nas doenças cardiovasculares, diabetes, doenças gastrointestinais, artrite, 

obesidade e distúrbios cutâneos, como a Acne.     

 

Poder Antioxidante e Anti Age: 

São responsáveis pela inibição e redução das lesões causadas pelos radicais livres nas células. 

Contribuem para retardar o estresse oxidativo que causa o envelhecimento cutâneo. O efeito 

cooperativo entre as vitaminas C e E é frequentemente mencionado na literatura, mostrando 

que a interação dessas vitaminas é efetiva pois produzem a velocidade de inibição ou 

previnem a propagação de radicais livres. 

Vitamina C:  principais fontes são brócolis, pimentão, couve o tomate, acerola, pêssego, 

manga, goiaba, mamão, limão, laranja, melão.  

A vitamina C também é chamada de ácido ascórbico, é o antioxidante mais abundante no 

organismo, em especial na pele. Esta vitamina é fundamental para a formação das fibras de 

colágeno, diminui as reações cutâneas e contribui como ação fotoprotetora. Está envolvida 

também, na absorção de ferro, e há evidências de que aumenta imunidade. 

Vitamina E: As principais fontes dessa vitamina são grãos de cereais e respectivos óleos, como 

germe de trigo, milho, soja e oleaginosas, tendo como outras fontes ovos, carnes, peixes e 

produtos lácteos.  

Por ter capacidade antioxidante a vitamina E previne o aumento dos radicais livres durante o 

exercício intenso e previne a destruição de eritróciotos, dessa forma, melhora ou mantém o 

transporte de oxigênio aos músculos durante o exercício.  

Colágeno - Proteína que dá sustentação a pele. Ajuda a diminuir a flacidez, a queda de cabelos 

e reduzir rugas, melhora a elasticidade e a hidratação da pele. São sintetizadas por células 

musculares lisas e células epiteliais. Com o avanço da idade o colágeno acaba sofrendo 

redução.  

 



Poder de saciedade e intestino saudável:  

Fibras: As fibras não são necessariamente nutrientes, mas são importantes constituintes dos 

alimentos que ajudam a manter a saúde do intestino saudável, em geral as fibras contribuem 

como uma estratégia apara diminuir o consumo alimentar, uma vez que proporciona uma 

saciedade prolongada com o auxílio de vários mecanismos, como a maior necessidade de 

mastigação, o aumento do tempo de esvaziamento gástrico e auxilia no atraso na liberação de 

glicose controlando a glicemia. 

Banana Verde: A banana verde tem baixo índice glicêmico, ou seja, faz com que a sua digestão 

e absorção seja mais lenta. É um alimento que melhora a flora intestinal por ser rico em fibras, 

diminui a absorção de açúcar e gorduras da dieta sendo muito saudável.  

 

É necessário destacar que além desses nutrientes, uma orientação sobre 

uma alimentação adequada, horas adequadas de sono, exercícios físicos 

e ingestão de água é importante para manutenção da saúde e equilíbrio 

do organismo. 

 

 


