VOU TE AJUDAR A

CUIDAR MELHOR
DA SUA PELE

Prazer, sou

Sou bacharel em Estética e Cosmetologia pela Universidade Anhembi
Morumbi e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO.
Especialista em tratamento de hipercromias, flacidez cutânea e saúde
da pele. Possuo anos de experiência como Dermaticista, centenas de
atendimentos realizados e dezenas de cursos e especializações em
estética e cosmetologia.
Com carreira pública consolidada, passei a produzir conteúdo nas
redes sociais e atualmente tenho o maior canal de estética no
YouTube Mundial.
Nesse material, resumi anos de experiência para você tirar proveito e
clarear as manchas da sua pele.
Aproveite!
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Dica 1

EVITE TEMPERATURAS ALTAS
Quem é que não ama uma
boa praia, não é verdade?

Na praia, nem tudo são flores.
É importante tomar muito cuidado com o excesso de calor.
Não adianta se entupir de protetor solar na praia achando que ele vai proteger suas manchas, pois até o mormaço é capaz de causar manchas na pele.
O protetor solar minimiza os efeitos da radiação solar e não do excesso de calor, por isso, tome muito cuidado com a temperatura do dia que escolher ir à
praia.

Não é apenas nas férias que você precisa se preocupar com as altas temperaturas…
Quem trabalha com secador (como cabeleireiras), em cozinhas profissionais
que normalmente tem altas temperaturas ou siderúrgicas fica exposta diariamente às altas temperaturas por muitas horas durante a jornada de trabalho.
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POR QUE ISSO ACONTECE?
Isso acontece porque o excesso de calor inflama a pele, ativa os melanócitos,
são eles que produzem a melanina, que define a cor da pele.

Minha dica:
Passe água termal ou gelo de chá de camomila nas suas manchas sempre
que estiver em ambientes quentes, assim a sua temperatura vai baixar, minimizar a ação dos melanócitos e consequentemente, minimizar as chances do
surgimento de manchas.
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Dica 2

EVITE EXCESSO DE CERTOS ALIMENTOS

Assim como o calor demais faz mal, o excesso de alguns alimentos também
faz.

Se você tem manchas na pele ou melasma, deve evitar o excesso de minerais
e nutrientes como:

Alimentos rico em
betacaroteno

Alimentos rico em Ferro
- Feijão
- Fígado

- Cenoura
- Beterraba
- Tomate

- Batata
- Damasco

Alimentos rico em Zinco

Alimentos rico em Cobre
- Nozes
- Castanha de caju
- Couve

- Espinafre
- Cogumelos
- Rabanetes

- Pêssego
- Couve
- Laranja

- Amendoim
- Amêndoa
- Camarão
- Carne vermelha

- Castanhas
- Feijão
- Grão-de-bico
- Ovos

Eles ajudam na formação do pigmento da pele, a melanina.
Então, se você consumir ele em excesso dificilmente conseguirá clarear suas
manchas.

mas atenção:
Você não deve eliminá-los da sua alimentação, não me entenda mal!
Deve consumir na quantidade certa, evitando excessos.
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Dica 3

UTILIZE PRODUTOS CORRETOS NA PELE
Existem diversos produtos para pele, os melhores são aqueles com ação clareadora, calmante, antioxidante e bastantes vitaminas.
Caso a sua pele esteja Sensível ou Sensibilizada você deve utilizar produtos calmantes até regularizar o estado da sua pele, somente após essa etapa deverá
usar produtos com ação clareadora.
Alguns produtos industrializados ajudam a clarear as manchas:

(uva-ursi, tranexâmico, mandélico,
kójico, niamicida, aplha arbutim etc...)

patriciaelias.com.br
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RECEITA CASEIRA QUE INDICO:
Existe uma receita caseira maravilhosa para tratar melasma, cicatriz, manchas,
queloide, pós-acne, manchas nas axilas, virilhas e até para sardas.
A melhor parte é que essa receita não causa o efeito rebote e serve para
qualquer tipo de mancha em todos os tipos de pele!
INGREDIENTES:

- 1 colher (de chá) de farinha de arroz branco
(se não tiver, pode bater o arroz no mixer ou liquidificador).
- Leite de vaca
(pode ser usado mesmo por pessoas com intolerância à lactose).

PREPARO:

Coloque o pó de arroz em um
recipiente pequeno.
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Adicione aproximadamente 1
colher (de chá) de leite ao pó
de arroz.

Misture bem até ficar encorpado, não pode ser muito pastoso nem muito líquido.
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Modo de usar:

Toda noite, antes de dormir,
espalhe a mistura sobre a
mancha.

Faça uma leve esfoliação e deixe descansar por 30 minutos.
Depois de 30 minutos, remova a mistura com água corrente.

DICAS PARA CUIDAR DO MELASMA:
Quem tem melasma não deve fazer a esfoliação, apenas deposite e deixe
descansar por 30 minutos.
Quando remover a mistura, limpe com água sem fazer movimentos circulares.
Após a remoção do pó de arroz, passe soro fisiológico na pele, um tônico
apropriado para sua pele ou um clareador.
DICA EXTRA:
Sempre use o protetor solar, principalmente sobre as manchas.
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RECEITA PARA POTENCIALIZAR O CLAREAMENTO
INGREDIENTES:
- Babosa / Aloe Vera (ela tem efeito calmante).
- Óleo Essencial (olíbano, palmarosa ou outro de sua preferência).
DICA:
Se não achar nenhum óleo essencial, use óleo com ação anti inflamatória.
PREPARO:

Corte a Babosa.

Pegue a polpa e lave na água
para retirar aloína.
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Amasse a polpa com um garfo.
Acrescente 2 a 3 gotas do óleo
essencial.

BABOSA + 3 GOTAS DE ÓLEO ESSENCIAL

MODO DE USAR:
Passe sobre a mancha antes de dormir.
Remova somente ao acordar pela manhã.
IMPORTANTE:
Use o potencializador natural apenas 2 vezes por semana.
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Dica 4

NÃO UTILIZE HIDROQUINONA SEM
ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL
A hidroquinona é proibida na maioria dos países, mas liberada no Brasil.
Infelizmente, muita gente usa ela do jeito errado e muitos especialistas na área
da estética também não sabem indicar o correto.
CUIDADOS COM A HIDROQUINONA:
- Não use por mais que 3 meses.
- Não use durante o dia.
- Não use no verão.
- Não use se apresentar vermelhidão ou irritação.
- Jamais utilizar se a pele estiver sensível.
- Lavar a pele para remover completamente antes de sair de casa, usar
protetor solar ou passar algum outro produto na pele.
- Após o uso da Hidroquinona não pode se expor ao sol no período de 3 meses.

Use a Hidroquinona somente em último caso.
Ela pode causar o efeito rebote, ou seja, enquanto está usando parece que
clareou, mas quando para de usar a mancha fica muito mais forte.
Existe uma série de outros produtos mais seguros que a Hidroquinona e que
também podem clarear as manchas.
Tome cuidado com produtos caseiros, como o bicarbonato de sódio, ele altera o PH da pele, pode agravar suas manchas e até causar alergias.
Reaplicar o protetor solar após o almoço , principalmente após a escovação
dentária ou no seu retoque de maquiagem (caso a maquiagem tenha filtro,
então pode reaplicar apenas o pó da maquiagem).
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Dica 5

UTILIZE O PROTETOR DA FORMA CERTA
Para ter a proteção é importante saber escolher o protetor solar adequado a
sua pele.
Um bom protetor solar tem antioxidantes, vitaminas e proteção contra a luz
visível (infravermelho e violeta).
Ainda existem protetores com ativos clareadores, eles trabalham nos pigmentos escuros da sua pele para clareá-los aos poucos.

COMO USAR O PROTETOR SOLAR?
Se engana quem pensa que o protetor solar é apenas para usar quando estiver no sol.
Se você trabalha em um ambiente com muita exposição à luz ou altas temperaturas, então precisa usar o protetor pelo menos 2 vezes ao dia.

DICA:
Fique atenta ao fator de proteção UVB, quanto maior ele for, menores serão
as chances da sua pele queimar.
O fator de proteção UVA ajuda a evitar manchas na sua pele.
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Já me acompanha

nas redes sociais?

@esteticapatriciaelias
/PatriciaElias
/esteticapatriciaelias
entre para o Telegram!
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