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Base 3 em 1 n.º 01 bege claro, 
Micro Eyeliner e as sombras 02, 
04 e 06 da Paleta. Lápis trio de 
sobrancelhas n.º 01, Máscara 
de pestanas Asas de Borboleta, 
tudo da coleção Oh my Look! 
Brilho de lábios n.º 09 e verniz 
de unhas alto brilho n.º 50.
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A modelo está a usar:
Creme cor 
aperfeiçoador Base 
3 em 1 n.º 01 bege 
claro, Micro Eyeliner 
e sombras da Paleta 
02, 08 e 01 no canto 
interno do olho. Lápis 
trio de sobrancelhas 
n.º 01 e Máscara de 
pestanas Asas de 
Borboleta, tudo da 
coleção Oh my Look! 
Blush Multicor, 
Batom Creamy n.º 05 
e verniz de unhas 
alto brilho n.º 54. 

Voltar à essência, à origem, ligar-se 
de novo ao poder da natureza… 

Nesta primavera o seu olhar falará, dirá muito 
sobre si, será intimista e transformador, 

porque nesta estação o olhar será o seu look.
 

Sinta a  PRIMAVERA



a perfumaria

2021 PRIMAVERA  5

Creme cor 
aperfeiçoador 
Base 3 em 1

N.º 01 bege claro 

Lápis trio de sobrancelhas

N.º 01 claro

N.º 02 escuro

Descubra

A coleção de maquilhagem cujo 
eixo central são o rosto e os 
olhos. Conseguir uma pele 
suave e perfeita, definir o olhar 

trabalhando as sobrancelhas, as pestanas e 
iluminando as pálpebras. É assim a coleção 
estrela desta primavera. Vai ficar fascinada!

O Lápis Trio inclui preenchedor e delineador 
de sobrancelhas, iluminador para o arco e o 
canto interno do olho, além de uma escova 
para as pentear. Um 3 em 1 mágico para um 

desenho de sobrancelhas completo. 

Lembre-se

TRÊS EM UM
Imagine uma base 3 em 1 que possa 
ser usada como primer, corretor e base. 
O creme com cor da coleção Oh my Look! 
torna o rosto mais perfeito, a sua textura bálsamo 
revela-se muito agradável no momento da 
aplicação, proporcionando cor e suavidade à pele. 

DEFINIR AS 
FORMAS
Antes de maquilhar as 
sobrancelhas é importante 
definir a forma desejada. 
Devemos evitar uma 
depilação muito fina para 
não gerar desequilíbrios 
no rosto. O ideal é 
retirar com uma pinça os 
pelos que estão fora do 
desenho original, para 
manter a forma o mais 
natural possível.

TOQUE 
FINAL

Para conseguir o 
melhor resultado, 
recomenda-se a 

utilização de pincel 
ou esponja de 
maquilhagem. 

N.º 02 bege médio
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Para conseguir esta maquilhagem…
Creme cor aperfeiçoador 
Base 3 em 1 n.º 01 bege claro, 
Micro Eyeliner e sombras de olhos 
01 e 07 da Paleta. Lápis trio de 
sobrancelhas n.º 01 e Máscara de 
pestanas Asas de Borboleta, tudo da 
coleção Oh my Look! Blush Multicor, 
Batom Creamy n.º 12 e verniz de 
unhas alto brilho n.º 39.
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Máscara de pestanas 
Asas de Borboleta

OLHAR 
IMPACTANTE
Destaque as pestanas em 
qualquer look com a máscara 
volume efeito Asas de Borboleta, 
da raiz até às pontas: proporciona 
volume e corpo, elevando as suas 
pestanas, ao mesmo tempo que 
as penteia, define e envolve num 
efeito panorâmico.

Micro Eyeliner

LINHA DE BELEZA
Se estiver a começar a usar o eyeliner, tente 
fazer pequenos pontos que sirvam como guia e 
como marcas para a posterior linha reta. Procura 
um efeito mais marcado? Delineie até ao canto 
interno do olho. Depois de desenhar o delineado, 
deixe-o secar durante alguns segundos para 
evitar sujar a pálpebra.

TOQUE 
FINAL

Aplique a máscara de 
pestanas sempre desde a 

raiz para cima, fazendo um 
ligeiro ziguezague com 

a mão. Se quiser 
destacá-las ainda mais, 

pode fazer uma segunda 
passagem. O truque? Não 

esperar demasiado, para que 
a primeira camada não seque 
antes de aplicar a segunda.
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DOCE INTENSIDADE
A Paleta Oh my Look! inclui sombras 
de olhos com acabamento mate, 
acetinadas e peroladas, além de um 
tutorial para conseguir, de forma 
simples, três looks diferentes para 
um olhar intenso e atraente. 

a perfumaria

Paleta de sombras

COR DURADOURA
Os maquilhadores profissionais aplicam 

o corretor na pálpebra para 
que a pigmentação da sombra seja 

mais intensa, dure mais tempo e fique mais 
homogénea. Para um resultado perfeito, 

aplique a sombra mais escura na pálpebra 
móvel, a mais clara na pálpebra fixa 

e esbata ambos os tons com o pincel.



a perfumaria

2021 PRIMAVERA  9

Para conseguir esta 
maquilhagem…
Como primer, corretor 
e/ou base, o creme cor 
aperfeiçoador Base 3 em 
1 n.º 01 bege claro, para 
delinear o olhar, o Micro 
Eyeliner e as sombras 02, 
04 e 06 da Paleta. 
O Lápis trio de sobrancelhas 
n.º 01 e a Máscara de 
pestanas Asas de Borboleta, 
tudo da coleção Oh my 
Look! Blush Multicor, 
nos lábios o Brilho n.º 09 
e nas unhas o verniz alto 
brilho n.º 50.
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A modelo está a usar:
Creme cor aperfeiçoador Base 
3 em 1 n.º 01 bege claro, Micro 
Eyeliner e as sombras 
de olhos 01, 03 e 05 da Paleta. 
Lápis trio de sobrancelhas n.º 01, 
Máscara de pestanas Asas de 
Borboleta, tudo da coleção 
Oh my Look! Blush Multicor,   
nos lábios Brilho n.º 09 e nas 
unhas o verniz alto brilho n.º 50.

SEM EXCESSOS
Ao aplicar a base é importante não espalhar 
demasiado produto pelo rosto, mas sim criar 
uma camada fina que unifique o tom e suavize 
as imperfeições. O ideal é esbater o produto 
nas maçãs do rosto, testa, nariz e queixo, 
começando do centro do rosto para o exterior.
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Sabonete hidratante natural

&
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Descubra o plano integral para se renovar.
É a altura de manter afastada a temida celulite, 

de hidratar a pele em profundidade e de a 
proteger dos primeiros raios do sol.

Junta-se ao nosso desafio beauty?

Beleza
para a sua PELE
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MASSAGEM 
REDUTORA

O modo de aplicação é fundamental. Uma 
massagem circular ascendente potencia 

o efeito dos ativos dos cremes aplicados.
Para favorecer a absorção e a drenagem, 

rodeie as coxas com as duas mãos, 
exercendo pressão a partir dos joelhos. 

Feche os punhos e faça movimentos 
circulares de forma enérgica.

Aproveitando que a 
temperatura é mais 
quente na primavera, 
aplique o Gel 
Anticelulítico efeito 

frio. Notará uma agradável 
sensação refrescante 
enquanto os seus ativos 
trabalham no seu corpo. 
Favorecerá a eliminação de 
toxinas e de acumulação de 
gordura enquanto refirma. 
Recomendamos a sua 
utilização diária combinada 
com exercício físico e uma 
alimentação baixa em 
gorduras e calorias. 
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O Cream Anticelulítico 
Reduction previne a celulite 
e melhora a pele casca de 
laranja. Contém centelha 

asiática e cafeína, ativos que 
ajudam a melhorar a elasticidade 
da pele e a reduzir o volume. 
Aplicar de manhã e à noite com 
movimentos circulares, insistindo 
nas zonas mais difíceis. Massajar 
durante pelo menos 10 minutos 
para obter os melhores resultados. 

LEMBRE-SE 
Duas dicas a ter em conta: 

3	 A constância, o verdadeiro 
segredo de beleza para lutar 

 e vencer a temida celulite. 

3	 E o poder da hidratação, 
especialmente quando 
chega o bom tempo. Beba 
aproximadamente 2 litros de 
água por dia. Hábito que ajuda 
a reduzir a celulite, potenciando 
a circulação e a eliminação de 
resíduos do organismo. 
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O Óleo Repair, 
graças à sua rica 
combinação de óleos 
de rosa mosqueta, 

rosa, calêndula, camomila 
e lavanda, previne o 
aparecimento de estrias 
e suaviza as existentes. 
Também é indicado para 
atenuar o aspeto das 
cicatrizes. Aproveite um 
momento só para si e 
ofereça-se uma massagem 
circular com as duas mãos. 
Ficará mais relaxada e com a 
pele tonificada.  
 

Excelente em
HIDRATAÇÃO

Os óleos corporais nutrem, 
suavizam e permitem uma 
agradável massagem na pele 
que tonifica e reconforta em 

qualquer momento. Os óleos em creme 
converteram-se numa 
atrativa proposta 
para os amantes dos 
óleos de beleza. 
Um creme corporal 
untuoso que, com 
uma leve massagem, 
se transforma em 
óleo e se funde na 
perfeição com a 
pele, oferecendo 
mais suavidade e 
nutrição. Escolha 
a sua fragrância 
favorita de Fussion 
Cream&Oil: 
Oriental ou White 
Flowers. 
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Com a chegada do bom 
tempo, comece por 
proteger a pele dos efeitos 
nocivos do astro-rei e, se 
quiser, dê-lhe cor sem ter 
de se deitar ao sol. Aposte 
num bronzeado invejável 
e sem riscos. 

Primeiros
RAIOS

Toalhitas 
Autobronz

Leite Corporal 
Autobronzeador

Creme 
Solar Facial 
Anti-idade com 
cor FPS 50+

Gel Solar 
Transparente 
Facial FPS 50+
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MEN CARE VITAL 
ESFOLIANTE 
w	O que é? 

Gel de limpeza esfoliante 
indicado para a pele 
masculina.

w	Como funciona?  
Através do efeito detox, limpa 
os poros, reduz o excesso de 
gordura, elimina impurezas e 
células mortas.

w	O que contém? 
Está formulado com carvão 
ativo e microesferas de rocha 
vulcânica.

Mude de 
Imagine um rosto mais suave, liso e luminoso.

A esfoliação converte-se num passo essencial da sua rotina de beleza.

a perfumaria

MODO DE USO 
Utilizar uma ou duas vezes por semana, 
de preferência antes do barbear, 
aplicar uma pequena quantidade 
sobre a pele húmida e realizar uma 
suave massagem.

PARA
TODO O 
TIPO DE
PELES1

A esfoliação e o peeling ajudam-nos a 
eliminar o excesso de células mortas e 
impurezas da pele. O objetivo: um rosto 
suave, flexível e liso. 

Com o passar dos anos, a pele perde capacidade de 
renovação e regeneração. O resultado é uma pele 
com rugas, sem luz e de aspeto baço. 

Propomos-lhe várias opções: a primeira (para eles) e 
a segunda (para elas), sendo que ambas atuam sobre 
as camadas mais superficiais da pele, e a terceira, 
peeling enzimático, que atua a níveis mais profundos.



Mude de pele

PEELING ENZIMÁTICO 
w	O que é?  

Peeling enzimático que repõe a humidade 
da pele e o manto lipídico, protegendo-a 
dos perigos ambientais devido à sua ação 
antioxidante.

w	Como funciona?  
Proporciona uma esfoliação suave, mas 
eficaz, através da ação enzimática apoiada 
pelo efeito do alfa-hidroxiácido das frutas 
(AHA). Purifica os poros, conseguindo uma 
tez mais fina. A sua textura em creme não 
contém grânulos e transforma-se em loção 
ao entrar em contacto com a água.

w	O que contém? 
Enriquecido com extratos de algas 
marinhas verdes e vermelhas, assim como 
de ingredientes botânicos de elevada 
qualidade.

BUBBLE MASK & SCRUB 
ESFOLIANTE EFERVESCENTE
w	O que é? 

Máscara de limpeza e esfoliante facial que 
ajuda a remover os restos de gordura, 
sujidade, células mortas e impurezas da 
superfície da pele.

w	Como funciona? 
Esfoliação mecânica devido à fricção dos 
grânulos (perlite mineral) da máscara na 
pele. Deixa a tez lisa, homogénea e com 
mais luminosidade.

w	O que contém? 
Oxygen Carrier Complex, capaz de levar 
oxigénio à pele e perlite mineral, vidro 
vulcânico hidratado proveniente da Turquia. 

MODO DE USO 
Aplicar com movimentos circulares. 
As suas micro bolhas oxigenantes 
produzem uma sensação de 
formigueiro durante a formação da 
camada de espuma. Quando esta 
desapareça, retirar com água morna.

MODO DE USO 
Aplicar uma vez por semana sobre a pele limpa 
e húmida, realizando uma suave massagem e 
evitando o contorno dos olhos. Deixar atuar 
durante 5 minutos e retirar com água morna. 
Em caso de pele sensível, aplicar e retirar 
imediatamente.

3

2
PARA

TODO O 
TIPO DE
PELES

PARA
TODO O 
TIPO DE
PELES
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Se o seu objetivo beauty é mostrar uma pele bonita 
e livre de manchas, aqui tem as regras

e o tratamento para ajudar a preveni-las
ou para se livrar delas.

STOP Manchas
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Para as prevenir: Utilizar todos os dias 
de manhã o Cream Protetor SPF 50+. 

Para tratar as manchas moderadas: 
De dia aplicar o Cream Protetor SPF 
50+ e, à noite, o Cream Aclarante 
ou o Serum Despigmentante e o creme 
de noite habitual. 

Para tratar as manchas mais intensas:
De dia aplicar o Serum Despigmentante 
+ o Cream Protetor SPF 50+. 
E à noite o Serum Despigmentante 
+ o Cream Aclarante. 

1
2

3

Estratégias para atenuar 
e prevenir as manchas

C ombater as 
manchas 
na pele é 
uma dura 

batalha que exige 
tempo, constância e a 
utilização dos produtos 
adequados. 

Os métodos são 
simples: reduzir a 
pigmentação da pele, 
unificar o tom e prevenir 
o aparecimento 
de mais manchas. 

Prevenindo Cream Protetor SPF 50+. 
Os seus filtros e ativos combatem os raios UVB-UVA, a radiação IR e a luz azul, 
evitando o aparecimento de novas manchas. A regra número um na prevenção 
e no tratamento das manchas é usar proteção solar muito alta diariamente 
(não só no verão), mesmo que as manchas não sejam consequência do sol. 

Tratando  Cream Aclarante e Serum Despigmentante. 
Contêm ativos que clareiam a pele, tratando as manchas moderadas, mesmo 
as mais intensas. Ambos suavizam as manchas, proporcionando luminosidade 
e permitindo unificar o tom da pele. 

A linha Anti-Manchas Deliplus atua:

O Cream Aclarante pode aplicar-se em 
todo o rosto, pescoço e decote, ou então 
diretamente sobre uma mancha localizada 
em qualquer parte do rosto ou do corpo.
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PERFEITO
O cuidado masculino 

por excelência. 
Antes de começar, reúna 

o material necessário para 
a sua rotina do barbear e 

tome nota destes conselhos.

Barbear
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A primeira coisa a ter em conta são as ferramentas a utilizar: cada uma tem a 
sua própria técnica e permite acabamentos diferentes. A seguir, mostramos 
algumas máquinas de barbear, descartáveis e recarregáveis, juntamente 
com as suas principais características.

MÁQUINAS DE BARBEAR DESCARTÁVEIS

RECARGAS

Active 3 
e Active 2
3	3 e 2 lâminas 

respetivamente.
3	Cabeça basculante 

que se adapta aos 
contornos da pele 
para um melhor 
barbear.

3	Banda lubrificante 
com aloé vera e 
vitamina E, para um 
maior deslizamento 
da lâmina na pele. 

3	Lâmina de fluxo 
aberto (maior 
espaço entre as 
lâminas para uma 
melhor limpeza e 
evitar a obstrução 
do pelo).

3	Cabo de borracha 
antideslizante.

3	(Active 3) Barra 
protetora com aba 
de borracha que 
ajuda a levantar 
o pelo para um 
barbear apurado.

3	(Active 2) barra 
protetora larga.

Fix 2
3	2 lâminas.
3	Cabeça fixa.
3	Banda lubrificante 
 com aloé vera e 

vitamina E, para um 
maior deslizamento 

 da lâmina na pele.
3	Barra de 
 proteção larga.
3	Lâmina de fluxo aberto 

(maior espaço entre 
as lâminas para uma 
melhor limpeza e 
evitar a obstrução 

 do pelo).

Duplo gume
Lâminas estilo barbeiro. Revestimento 
cromado, a raspagem nota-se desde 
o primeiro corte. Permite um barbear  
cómodo graças à forma 
da extremidade.

a perfumaria

10
UNIDADES 

4
UNIDADES 

6
UNIDADES 



DEPOIS…
Bálsamo after shave
Com extrato ecológico de 
camomila e vitamina E, aplicar 
após o barbear para suavizar 
e hidratar a pele.

MÁQUINA DE BARBEAR 
RECARREGÁVEIS

COMPLEMENTOS 
PARA O BARBEAR

ANTES…
Gel de barbear
Especialmente formulado 
para facilitar o deslizamento 
da lâmina, favorecendo um 
barbear suave e amigo da pele. 
Contém aloé vera, que suaviza 
e acalma, e alantoína, que atua 
como agente anti-irritante. 
Dois tamanhos: 200 ml e 75 ml. 

MODO DE USO

Humedecer a pele com água 
morna e aplicar o gel com 
uma suave massagem até 
produzir abundante espuma. 
Após o barbear, remover os 
restos com água.
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DICAS PARA O BARBEAR 
3	Humedecer bem a pele antes do barbear para 

amolecer o pelo e abrir os poros.

3	Não bater com a máquina no lavatório, uma vez que 
isto pode danificar as lâminas. O ideal é colocá-la por 
baixo da torneira e limpá-las com uma pressão de água 
constante, evitando a obstrução do pelo entre as lâminas.

3	Para um barbear diário, ou dia sim, dia não, o mais 
recomendável é uma máquina com 5 lâminas. 

 Para um barbear a cada três dias ou mais, o ideal é 
uma máquina com 3 lâminas ou menos.

Precision System 5
3	5 lâminas.
3	Cabeça basculante.
3	Banda lubrificante com aloé 
 vera e vitamina E, para um 
 maior deslizamento da lâmina 
 na pele.
3	Carregador intercambiável.
3	Lâmina de fluxo aberto (maior 
 espaço entre as lâminas para 
 uma melhor limpeza e evitar 
 a obstrução do pelo).
3	Lâmina de precisão na parte traseira 

para as zonas difíceis, como as 
patilhas ou por baixo do nariz.

3	Barra de proteção na lâmina 
traseira. 

3	Cabo antideslizante e com 
 desenho ergonómico.



Delicadeza na sua pele
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SHINNY Nesta primavera
afaste-se da manicura clássica 
e aposte em tonalidades pastel com 
acabamento glitter. Roxo, rosa, amarelo 
e azul. A coleção Shinny chegou para a 
seduzir. Está preparada?

ROXO  
com brilho
Verniz de unhas n.º 973

rainbow
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AZUL céu
Verniz de unhas n.º 972
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AMARELO  
quente
Verniz de unhas n.º 970 

a perfumaria

ROSA  

com charme
Verniz de unhas n.º 971



Acessórios para o cabelo

Dê cor ao seu cabelo e escolha entre estas bandoletes e elásticos 
para mostrar o seu look preferido nesta primavera.

Não conseguirá viver sem eles!



EM-ESTAR
Suplementos 
alimentares
Assistimos ao boom do cuidado pessoal 
a todos os níveis. Alimentação saudável, 
exercício físico diário, dormir bem, passeios 
na natureza, desligar para voltar a ligar-se e 
esse extra que damos ao nosso organismo 
graças à fitoterapia.

B
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COLESTEROL
Ajuda a manter um nível normal de colesterol. 

Ingredientes

3	Berberis aristata e levedura de arroz vermelho, 
contribuem para regular o colesterol no sangue.  

3	Olivo, atua como antioxidante. 

3	Cardo mariano, conhecido por ser o aliado 
perfeito para o cuidado do fígado, órgão 
responsável pela limpeza e regulação das gorduras 
no sangue.

MENOPAUSA
Para as mulheres que estão a passar pela fase 
da menopausa e que sintam afrontamentos ou 
dificuldades para se concentrar ou para dormir. 

Ingredientes

3	Sálvia, contribui para o bem-estar durante 
a menopausa, ajudando a reduzir os suores 
noturnos. 

3	Vitamina B6, ajuda a regular a atividade 
hormonal. 

3	Isoflavonas de soja, são utilizadas de forma 
generalizada para o equilíbrio hormonal nesta 
fase das mulheres. 

3	Erva-cidreira, planta que contribui para a 
regulação normal do sistema nervoso.

MODO DE USO 

Uma cápsula por dia (à noite), sempre que não 
se tomem outros medicamentos para combater 
o colesterol (consultar o médico). 

MODO DE USO
Tomar 2 cápsulas por dia, de forma contínua 
(uma ao pequeno-almoço e outra ao jantar).
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KAPTOGORDURAS
No controlo do peso é importante saber compensar 
os dias de excessos com refeições leves. 
Recomendado para evitar a absorção de gorduras 
e hidratos de carbono antes de uma refeição 
abundante. 

Ingredientes 

3	Laminária Norueguesa e Cogumelo, ajudam 
 a controlar a absorção das calorias que ingerimos 
 nas refeições. 

3	Sementes de videira, contribuem para manter o 
peso corporal em dietas de emagrecimento.

MODO DE USO

Ingerir uma cápsula meia hora antes de uma 
refeição abundante, ou como suplemento para 
acelerar a perda de peso durante uma dieta. Pode 
tomar-se durante o período de emagrecimento 
acompanhado do Queimagorduras.

QUEIMAGORDURAS
O suplemento perfeito para uma dieta, ajudando no 
processo de perda de peso. 
  
Ingredientes

3	Coleus forskohlii, contribui para regular o 
metabolismo das gorduras e favorece a criação 
de massa muscular, dois fatores que ajudam a 
controlar o peso corporal.

3	IGOB 131, extrato de manga africana que atua 
em sinergia com os restantes ingredientes, 
contribuindo para controlar o peso.

MODO DE USO

Tomar uma cápsula ao almoço e outra ao jantar. 
Para aumentar os efeitos deste suplemento 
alimentar, é essencial seguir uma dieta 
equilibrada e realizar um gasto energético
superior à nossa ingestão calórica (através 
do exercício físico).
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MODO DE USO 

Ingerir 1 stick dissolvido num copo 
de água grande e beber outro para 
garantir que o conteúdo chega 
bem ao estômago, meia hora 
antes da refeição principal.

SACIANTE
Perfeito para aqueles que sentem 
constantemente fome e vontade de petiscar. 

Ingredientes 

3	Alfarrobeira, oferece uma sensação de 
saciedade, contribuindo para controlar o peso. 

3	Glucomanano, fibra que incha ao entrar 
em contacto com a água, provocando 

 uma sensação de estômago cheio. 

3	Crómio, ajuda a manter os níveis de 
glucose no sangue. 

Este será o seu 
mantra: Dormir bem, seguir 
uma dieta equilibrada e praticar 

exercício físico. Crie um ambiente 
saudável para si, porque… 
mens sana in corpore sano.
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GELEIA REAL 
(A partir dos 14 anos)

Substância com grandes propriedades nutricionais 
que ajuda a combater o cansaço e a fadiga. 
Sem açúcares adicionados. 

Ingredientes

3	Própolis, como a geleia real, trata-se de 
uma substância fabricada pelas abelhas com 
propriedades antissépticas.

3	Vitamina C, contribui para o bom funcionamento 
do sistema imunitário.

SOL
Prepare a pele para a exposição solar, ajudando 
a prevenir os sinais do envelhecimento cutâneo, 
como rugas, secura e manchas.
 
Ingredientes

3	Luteína e Ómega 3, atuam como 
antioxidantes. 

3	Beta-caroteno, estimula a produção de 
Vitamina A, fundamental para a saúde 

 da nossa pele. 

3	Cobre, contribui para uma pigmentação 
 mais homogénea.

3	Vitamina C, contribui para a formação 
 de colagénio, essencial para o funcionamento 

da pele. 

3	Vitamina E, ajuda a proteger as células 
 do dano oxidativo.

MODO DE USO

Ingerir 1 cápsula por dia, de manhã. 
Se quiser conseguir os efeitos 
desejados, tomar 3 meses antes da 
exposição solar e durante a mesma. 
Não substitui o protetor solar. 

MODO DE USO

Tomar 1 stick por dia, de preferência ao 
pequeno-almoço. Para pessoas propensas 
a sofrer de problemas de acidez, recomendamos 
a sua ingestão após o pequeno-almoço, 
nunca em jejum.
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