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Expediente

EditorialEditorial

ANUNCIE

aqui!

Cristina Vargas

Cristina Vargas, Fátima Abelha e 

Michele Camargo

InPacto Design

As matérias aqui publicadas são de exclusiva 
responsabilidade dos colaboradores que as assinam.

Continuando as comemorações do nosso aniversário de 15 anos, essa edição traz nossas últimas 

novidades. 

Nas próximas páginas, você confere uma entrevista com a psicopedagoga e escritora Isa Minatel, 

falando da losoa montessoriana, e diz que os pais que praticam Montessori buscam conhecer-se, 

cada vez mais, tomando consciência de suas forças e também de suas fraquezas.

Na coluna Comportamento a escritora e educadora parental Elisama Santos, fala da Educação não 

violenta- um novo olhar sobre a relação de pais e lhos.

Cuidados com o consumo do sal! Esclarecimentos diversos sobre esse tema com a endocrinologista 

Camila Pitanga: “Evitar o excesso de sódio desde a infância é muito importante”.

Gostaríamos de contar com a participação de nossos leitores com sugestões de matérias para tornar 

a nossa revista ainda mais interessante para você.

Um abraço

Michele Camargo

273324-4044
revista@lollypop.com.br

contato

Cristina Vargas, Fátima Abelha, Michele Camargo, 

Camila Pitanga, Cintia Kuster, Priscila Moura, 

Isa Minatel, Elisama Santos, Marcella Rosa, Ana Amélia 

Zanoni e Fernanda Cavatti Rosetti.
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Cuidados com o consumo do sal!
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Educação não violenta.
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Carrinho de brigadeiro gourmet.

Tratamentos estéticos na gravidez.

A mistura: tendência do inverno 2018!



Quinze anos é sempre um momento mágico 

para comemorar e, sim, debutar.

O termo debutante tem origem francesa e 

signica iniciar, estrear. E é assim que o Lollypop 

comemora seus 15 anos, em clima de estreias!!

Como bom debutante, o Lolly caprichou no 

visual ,  para estrear em grande est i lo e 

surpreender seus convidados. Vamos às 

novidades.

Para o grande debut, uma repaginada nas 

paredes, que ganharam novas cores e vida. O 

piso?! Ah o piso...ele não é mais como era antes. 

Agora, tudo em vinílico amadeirado, que traz 

aconchego, segurança, amplitude e, claro, um 

super efeito nas fotos! 

E não para por aí! Festa é sinônimo de 

brincadeira, diversão, doces e magia. Reunimos 

todos esses ingredientes em um carrossel de 

cupcakes  que encanta desde os  mais 

pequeninos aos avós, que se derretem com os 

sorrisos.
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Nosso carrossel vem acompanhando a roda 

gigante de cupcakes (ainda não conheceu 

essa?). Uma dupla irresistível que une cores e 

diversão.

O cardápio permanece delicioso, personalizado 

e pensado para cada idade. Salgados, pizzas, 

churrasquinho, crepes, empadão, saladas, 

pastéis e tantas delícias. Para os pequenos tudo 

isso e mais: hot-dog, hambúrguer, pão de queijo, 

batatinha.... E doces como gelatina, picolé, 

churros. 

Por falar em doces, nossa doceria...ah, essa 

ganhou destaque nesses quinze anos. Ao longo 

do tempo, a doceria do Lolly ultrapassou 

fronteiras e foi parar dentro das casas dos nossos 

amigos. Entendemos que espalhar doçura era 

uma das nossas missões e assim o zemos. Hoje, o 

Lolly leva doces até você. Amor em forminhas 

coloridas!

De cor a gente entende, viu? Tantas festas nesses 

anos, tantas cores, balões, personagens, 

decorações clássicas, únicas e inusitadas 

chegam e nos enchem de orgulho. Cada festa é 

como se fosse nossa! Nos envolvemos, sonhamos, 

comparti lhamos expectativas e, olha...O 

momento em que os portões se abrem para 

receber a família e o aniversariante faz valer 

cada minuto de dedicação. É mágico, é único! É 

o que nos move.

A gente já disse que ama fazer festa? Pois é, deve 

ser por isso que todo mundo ama fazer festa aqui!

E nós amamos cada festa!

15 
anos
A festa é nossa!



um detalhe 
que faz a

Diferença
Cintia Kuster
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Cuidar para que cada detalhe saia conforme o 

esperado é uma entre várias atribuições de uma 

cerimonialista. Pequenos erros ou situações 

inusitadas podem facilmente fugir da percepção 

do antrião, mas nunca fogem aos olhares 

críticos de seus convidados. 

EXPERIÊNCIA: Na fase do planejamento, 

contratação dos fornecedores, escolha do tema 

e orientação ao cliente, o conhecimento e 

experiência do prossional faz toda a diferença;

APOIO INTEGRAL: Tranquilidade e segurança! 

Você consegue “curtir” seu evento do início ao 

m sem preocupação, sabendo que um 

prossional experiente está atento a todos os 

detalhes; 

CHECKLIST: Ter a certeza do cumprimento dos 

serviços contratados é ponto fundamental para 

Qual razão para contratar uma Cerimonialista Infantil?

o evento ser sucesso. 

Sabemos que contratempos acontecem e esse 

prossional é capacitado para resolver esses 

imprevistos com ecácia e discrição.

INVESTIMENTO: A economia de tempo para 

outras atividades, conseguir dar atenção à 

família, manter a rotina de trabalho, ter 

objetividade, receber dicas do que vale a pena 

ser feito sem extrapolar o orçamento, são alguns 

pontos importantes que fazem a contratação da 

assessoria ser um ótimo investimento na 

realização de um evento infantil, seja de grande 

porte ou intimista. 

OBS.: todas as respostas foram baseadas em uma 

pesquisa feita com algumas clientes, as quais 

agradeço de todo coração, o carinho e a 

conança!

Cerimonialista
cintia_kuster@hotmail.com

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br
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crônicas da

Maternidade
Priscila Moura

Nada mudará!
Editora do blog Entre Mães
entremaes@folhavitoria.com.br
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Nada, em tempo algum, ensinará tanto sobre a 
vida quanto a maternidade. Quando mães, 
viramos uma chavinha irreversível, passamos 
para o lado de lá. E é desse lado que a vida se 
torna inimaginável.
Nos anos que passaram, vi, ouvi e vivi lições que 
me recuso a guardar apenas para mim.
Aprendi com a Grazi que, muitas vezes, é preciso 
sair de uma relação amorosa para que nossos 
lhos não cresçam com uma imagem deturpada 
da relação companheiro x companheira.
Descobri da pior forma com a Tânia, que querer 
um lho é diferente de querer ser mãe. Muitas 
mulheres querem cumprir um protocolo social, 
mas não estão dispostas a praticar a humildade 
que a maternidade requer. Abrir mão do salto 
alto, do sono, do sorvete e do chocolate são, sim, 
grandes provas de amor.
Entendi com a Lia, a Ana e a Roberta que os lhos 
vêm até suas mães de formas inimagináveis. Isso 
pode incluir um cesto, um telefonema, um taxi ou 
um Jeep verde.
Percebi com a Antônia e a Valentina que 
quando uma mãe deseja um lho do fundo da 
alma, não há medicina, estatística ou artigo que  
lhe faça desistir e, se preciso for, ela irá transpor 
toda e qualquer barreira para encontrar seu lho. 

Presenciei com a Celina, a dor maior do mundo 
ao velar seus lhos e, ainda assim, comemorar o 
fato de poder ter se despedido deles. Ver uma 
mãe enlutada diante de um bebê, nos faz 
repensar a vida inteira.
Dividi com a Jô, a afonia diante de um sobrinho, 
órfão aos quatro anos, que lhe pediu para levá-lo 
ao céu, pois estava com muita saudade da mãe 
e queria vê-la. Ali, Jô entendeu que precisaria 
viver uma maternidade que até então não lhe 
pertencia, mas que se revelou sua.
Maternidades únicas, mães e mulheres únicas e 
a única certeza: não há certidão, feição, 
umbigo, DNA, tempo ou espaço que denam 
uma mãe. O que lhe faz é o amor e a ligação 
incondicional com seu lho. E nada mudará.

*Os nomes foram trocados para preservar 
histórias reais, de maternidades surreais.



pode-se ultrapassar o consumo recomendado 
da mesma forma. Além disso pacientes com 
insuciência renal devem evitar o uso do sal light, 
pois eles possuem maior quantidade de potássio, 
adicionado no lugar do sódio.
Evitar o excesso de sódio desde a infância é 
muito importante, pois além de preventivo, evita-
se o desenvolvimento de um padrão gustativo 
cada vez mais exigente por comidas salgadas.
 A maioria do sal ingerido, vem dos alimentos 
industrializados, tais como: molhos prontos, 
condimentos, salgadinhos, picles, pizzas, sopas 
de pacote, embutido, queijos e outros alimentos. 
E a maioria da população não sabe disso e nem 
está atenta aos rótulos que informam quanto de 
sódio tem naquele alimento.
Uma forma prática de se diminuir o consumo de 
sal é justamente comparar a quantidade de 
sódio nos rótulos dos alimentos industrializados e 
buscar produtos com menor quantidade de sal. 
Outra estratégia é salgar o alimento durante seu 
preparo e cozimento e evitar o saleiro nas mesas. 
Com o sal disponível existe a tendência de 
acrescentarmos mais sal na hora da refeição. 
Outra dica é começar a substituir o sal por 
temperos naturais, como cebola, alho, salsinha, 
cebolinha, orégano, hortelã, limão, manjericão, 
coentro e cominho, entre outros.
Procure sempre uma alimentação balanceada 
e equilibrada! Evite alimentos industrializados. 
Alimentos frescos, in natura são sempre uma 
ótima opção para quem procura saúde, 
alimentação saudável e diminuição do sal na 
dieta.
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foco na

Saúde
Cuidados com o consumo de sal.

Dra. Camila Pitanga

Endocrinologista
pitangasalim@yahoo.com.br

A recomendação da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) é o consumo máximo de 2 g de 
Sódio, ou 5 g de sal por dia (1 colher de chá ou 5 
saches daqueles comumente servidos em 
restaurantes e lanchonetes). Pesquisas mostram 
que os brasileiros consomem em torno de 12 g de 
sal ao dia, mais que o dobro do recomendado.
O papel do sal em nosso organismo é de suma 
importância para o bom funcionamento do 
corpo, ele regula a quantidade de líquidos que 
cam dentro e fora das nossas células. Mas se for 
consumido em excesso, o sal provoca alterações 
nesses líquidos, levando o organismo a reter mais 
água.  Com i s so ,  co ração e  r in s  cam 
sobrecarregados,  a pr incipal  causa da 
hipertensão.
A diferença entre os diferentes tipos de sal 
disponíveis no mercado está, basicamente, no 
tamanho e na textura de apresentação. Em 
relação à quantidade de sódio nos diversos tipos 
de sal , a variação é baixa e, portanto, todos são 
fontes de sódio e devem ser utilizados com 
cautela.
O sal light tem sim uma proporção menor de 
sódio na sua composição, geralmente a metade 
da quantidade de sódio presente na versão 
t radic ional .  Portanto não adianta usar 
quantidades aumentadas deste tipo de sal, pois 

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br


Entrevista
Isa Minatel

Descubra o Método Montessori

incrível de encarar a vida: perceber a chegada 

de um lho como oportunidade para buscar ser e 

viver a melhor versão de si mesmos. Quem dera 

se todos os seres humanos buscassem isso para si! 

Que mundo melhor teríamos! 

2. E na relação com a criança, você pode dar um 

exemplo do que estes pais fazem de diferente?

Vou citar um exemplo relacionado ao desenvol-

vimento da capacidade de concentração. Hoje 

em dia, com tantos estímulos externos, está cada 

vez mais difícil encontrar pessoas com essa 

capacidade desenvolvida. A pessoa não 

consegue mais sentar e ler um livro, por exemplo. 

Até mesmo porque nem as escolas respeitam 

isso. Com as aulas divididas em 50 minutos, 

quando a criança consegue se concentrar, é 

obrigada a interromper o processo pelo sinal que 

indica o m da aula. Isso não acontece em uma 

escola montessoriana. Concentração é a 

capacidade de focar em uma só atividade por 

um espaço de tempo sucientemente longo 

para fazer um trabalho profundo. Às vezes o 

adulto acha que o trabalho que a criança fez foi 

negativo como 
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1. O que diferencia os pais que decidem praticar 

a losoa montessoriana?

Os pais que decidem seguir os preceitos 

montessorianos acreditam que todos os seres 

humanos estão num processo de evolução 

pessoal, portanto buscam ser cada vez mais 

humildes para poder crescer e se desenvolver 

sempre mais. Neste sentido, os pais que praticam 

Montessori buscam conhecer-se, cada vez mais, 

tomando consciência de suas forças e também 

de suas fraquezas. Isso para poder potencializar 

seus pontos já fortes, tirando o maior proveito 

deles e trabalhar-se em suas fraquezas, 

minimizando os efeitos delas sobre as crianças. 

São pais que não procuram os problemas nas 

crianças pois sabem que os comportamentos 

indesejados das crianças são reexos de 

condutas inadequadas dos adultos e da 

ausência de um ambiente adequado ao seu 

pleno desenvolvimento. Pois, como escreveu 

Montessori: 

Psicopedagoga

“A criança constitui o elemento mais importante 
da vida do adulto: o elemento construtor. O bom 
ou o mal do homem na idade madura está 
estreitamente ligado à vida infantil na qual teve 
origem. Sobre ela recairão todos os nossos erros, 
que sobre ela repercutirão de maneira indelével. 
Morremos mas nossos lhos sofrerão do mal que 
lhes terá deformado para sempre o espírito.” 
(Livro “A Criança”, p. 10)

É justamente por essa consciência de que sobre 

as crianças recairão todos os erros dos adultos 

envolvidos diretamente em sua formação, que 

os pais que seguem montessori buscam ser 

pessoas melhores a cada dia. E veja só que forma 
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esvaziar uma gaveta de meias ou um armário de 

panelas, mas os pais que estudam Montessori 

sabem reconhecer os ganhos internos desta 

atividade para a criança, exatamente como 

Montessori diz: o adulto trabalha para construir 

resultado enquanto a criança trabalha para 

construir a si mesma. Esses pais, então, evitam 

interromper suas crianças, respeitam seu tempo, 

não falam com a criança quando percebem 

q u e  e s t a s  e s t ã o  e m  s e u  p r o c e s s o  d e 

concentração nem mesmo para elogiá-las. 

3 .  H á  q u e m a c re d i te  q u e ,  n a   lo so a 

montessoriana, as crianças podem fazer tudo o 

que quiserem sem limites. Isso é verdade?

Não. Pensar assim é um equívoco enorme! Essa 

confusão se dá porque em Montessori se orienta 

a criança para o desenvolvimento de sua 

autonomia. Uma criança autônoma é aquela 

que faz escolhas e, portanto, aprende a tomar 

boas decisões. Anal, como se aprende a 

decidir? Decidindo e não seguindo ordens! E, 

neste contexto, ordens e ajudas desnecessárias 

obstaculizam o desenvolvimento da criança.

Não estamos acostumados a que uma criança 

de 2 ou 3 anos escolha sua própria roupa e a vista 

sozinha, e muitos pais não entendem que, a cada 

decisão que a criança toma, ela se conhece um 

pouco mais e se mantém conectada com sua 

identidade. O resultado é um indivíduo 

protagonista que assume as rédeas da própria 

vida por já ter tomado muitas decisões desde a 

mais tenra infância e que busca sempre 

encontrar sua maneira de causar um impacto 

positivo ao mundo. Imagina que progressos 

teríamos com a disseminação deste modelo de 

educar?

Isa Minatel é Diretora Pedagógica do Mundo em 

Cores.com, autora do livro Crianças sem Limites, 

Pedagoga,  Ps icopedagoga,  Especial i s ta em 

Educação, Pedagogia Montessori,  Master em 

Programação Neurolinguística e Mestranda em 

Educação. 

Youtube: youtube.com/IsaMinatel

Instagram: @Isa.Minatel

Email: isa.minatel@yahoo.com.br



Comportamento

Associamos a educação de lhos à obediência e 

esquecemos que o tempo que passarão dentro 

das nossas casas é muito pouco diante de tudo o 

que viverão. Se retirarmos o imediatismo da 

relação e pensarmos nas habilidades que 

queremos ver desenvolvidas no futuro, o que 

estamos plantando em nossas crianças? Estamos 

desenvolvendo a responsabilidade, empatia, 

autonomia e resiliência?

Infelizmente a nossa forma de falar habitual nos 

prende em uma dicotomia, como se só existissem 

dois caminhos possíveis. Ou bato e coloco o meu 

lho de castigo, ou dou tudo o que ele quer e 

educo um ser humano incapaz de lidar com as 

frustrações e com o outro.

 A necessidade principal da criança é ser 

cuidada e orientada pelo adulto, já que a sua 

pouca experiência de vida não lhe dá repertório 

pra decidir a melhor forma de agir. Mas o que 

esperamos que a criança faça após receber 

uma negativa?

“Obrigada, minha mãe, muito sensata a sua 

resposta!”. Claro que isso não ocorrerá. Ela cará 

triste, frustrada ou com raiva e é responsabilidade 

dos pais ensiná-la a lidar com as suas frustrações 

e angustias de maneira saudável e respeitosa. 
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Educação não violenta- 
um novo olhar sobre a relação de pais e lhos.

Elisama Santos

Escritora e 
educadora parental
@elisamasantosc

Achamos natural explicar para a criança o que é 

uma cadeira, uma mesa, um sapato.

Mas não pensamos em explicar o que é a tristeza, 

em como lidar com a própria raiva, em como 

agir diante de uma frustração. Não ensinamos a 

criança a lidar com o seu sentir porque somos, 

em regra, analfabetos emocionais. A forma 

como nos sentimos rege todas as nossas 

interações sociais. 

A forma como você está se sentindo agora 

interfere diretamente em como receberá o que 

estou escrevendo. Ou seja, os sentimentos tem 

um papel essencial na nossa vida e não olhamos 

para eles. E se os argumentos de que a vida 

futura do seu lho pode mudar se ele souber 

regular as próprias emoções não lhe convencer 

a cuidar delas, vou falar algo que tem efeito 

imediato: uma criança que se sente bem, se 

comporta bem. Uma criança que tem seus 

sentimentos acolhidos se sente importante 

dentro da conjuntura familiar, colabora com 

mais facilidade, sem a necessidade de castigos 

físicos ou emocionais.

Elisama Santos é escritora, educadora parental e 

autora de Tudo eu!, Conssões de uma mãe 

sincera e {Re}Olhar – acolhendo quem somos e 

os lhos que temos. 

É possível abrir mão das 

punições e recompensas sem 

cair na permissividade. A 

educação não violenta não 

signica atender a todos os 

quereres da criança. 



canto das

Delícias
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Marcella Rosa

Modo de fazer

3 mexericas pequenas (2 com casca, sem caroço)

1 xícara de óleo de canola

2 xícaras de trigo

2 ovos

1 xícara e meia de açúcar

1 colher de sopa de fermento rasa

 marcellacalmonrosa@gmail.com

Bolo de mexerica

Ingredientes

Calda

Aquecer o forno 180 graus
Untar e enfarinhar a forma

No liquidicador bata o óleo, as mexericas e os 
ovos até car uma mistura t ipo creme. 
Acrescente o açúcar e bata até dissolver.

Transra para um bowl e acrescente o trigo, 
mexendo com o fuê delicadamente, sempre de 
baixo para cima e depois o fermento.

Coloque na forma e leve para assar!

Desenforme ainda morno e jogue a caldinha em 
cima!

Depois é só passar um cafezinho e ser feliz!!!!!

Suco de 1 mexerica, 1 mexerica picadinha e

2 colheres de sopa bem cheias de açúcar.

Levar ao fogo e deixar engrossar. Se quiser mais 

ralinha é só acrescentar mais suco.



14

Passatempo do

Lolly
P  S  ARI  HO

A  E  H

  OA  IN  A

  INH  C

Escreva as letras que
faltam e deixe as 

palavras completinhas!



Curiosidades
Ana Amélia Zanoni

mimosescrap@gmail.com
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Vamos falar um pouco sobre as tradicionais 

Festas de Debutantes?! A palavra vem do francês 

e signica estreia ou início, e representa a 

adolescente que está completando 15 anos de 

idade.

O Baile é considerado um ritual de passagem da 

infância para vida adulta de uma adolescente, 

onde os pais apresentam sua princesa à 

sociedade. Antigamente, nesta data, a jovem 

tinha permissão de seus pais para usar roupas 

mais adultas, frequentar reuniões sociais e casar. 

Ou seja, era uma data marcada para a menina 

se tornar mulher, dá para imaginar como a data 

era esperada pelas jovens?

Essa moda surgiu na Europa antiga, onde as 

famílias nobres realizavam um grande baile para 

a sociedade, também com a função de atrair 

possíveis pretendentes para as jovens. O ponto 

alto da festa era quando a debutante trocava o 

vestido simples e quase infantil que usava no 

início, por um vestido mais adulto para dançar a 

valsa com seu pai.

A tradição se propagou com força total após a 

Revolução Francesa, pois as famílias nobres em 

fuga da guerra civil viram-se obrigadas a migrar 

para colônias europeias, como Estados Unidos e 

Brasil. 

Por aqui, os bailes “ferveram” mesmo a partir de 

1950, com direito a colunas sociais e concursos 

de todos os tipos.

Nessa época, as famílias passaram a realizar os 

bailes em conjunto com outras debutantes e 

para economizar, reuniam-se em clubes, igrejas 

e hotéis, onde várias meninas com 15 anos eram 

apresentadas à sociedade de uma só vez.

Nos anos 80, as meninas passaram a preferir 

viagens e presentes, deixando o baile em 

segundo plano, um pouco por acreditarem estar 

fora de moda, mas principalmente por razões 

econômicas devido a inação do tempo.

Mas, a partir da metade dos anos 90, com a 

economia estabilizada, os bailes de debutantes 

voltaram com força e não pararam mais de 

c rescer .  Ho je  podemos  confer i r  fes tas 

deslumbrantes que conseguem unir tradição e 

estilo próprio em uma explosão de cores, sabores 

e muita alegria em verdadeiras baladas, 

tradicionais ou modernas.

Festa de Debutante!



Momentos
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Estilo
Isabella Castro

A mistura: tendência do inverno 2018! @isabellafcastro

O xadrez é uma estampa que tem a cara do 

inverno. E vem com tudo nesta próxima estação, 

como pudemos ver nos principais desles das 

semanas de moda mundo afora. 

Mas tem algumas novidades nessa nova onda do 

tecido quadriculado. E a maior delas é a aposta 

do xadrez com xadrez. Isso mesmo. A onda agora 

é misturar dois tipos de xadrez na mesma 

produção. Parece difícil, mas não é. E a mistura 

dá um ar moderno e de novidade à estampa 

que vem este ano na versão couture, que é a 

versão mais sosticada do quadriculado. 

Para misturar sem errar, observe a harmonia das 

cores. Esse é o fator mais importante. As cores 

que compõe os diferentes tipos de xadrez da sua 

mistura, tem que conversar entre si. Outra dica é 

misturar a mesma padronagem de xadrez usado 

em tamanhos diferentes, por exemplo, o  

príncipe de gales em tamanhos diferentes na 

calça e no blazer. Para as mais corajosas, vale 

misturar até mesmo 3 tipos de xadrez diferentes 

na mesma produção. Vale a pena tentar! 
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Tratamentos estéticos na gravidez 
Na gravidez ocorrem muitas mudanças físicas, 

endócrinas, metabólicas e vasculares que 

deixam a gestante mais suscetível a alterações 

da pele. 

É importante para a autoestima da mulher não 

deixar esses cuidados estéticos de lado, por isso é 

preciso saber o que se pode ou não fazer, sempre 

com acompanhamento médico.

Durante os três primeiros meses, é natural o 

aumento na oleosidade da pele, o que pode 

gerar o surgimento da acne. O ideal é realizar 

uma limpeza de pele, de preferência com 

produtos hipoalergênicos e sem uso de aparelhos 

elétricos.

Peelings, pode fazer?

O peeling químico é utilizado para rejuve-

nescimento da pele e tratamento de acne e 

manchas. Ele é realizado com ácidos, como o 

retinóico e o salicílico, que não devem ser 

utilizados em nenhum tipo de procedimento 

durante a gestação.

Os peelings de cristal e diamante são indicados 

por serem uma micro dermoabrasão. Um 

aparelho possibilita uma leve abrasão para 

retirada de tecido morto da camada externa da 

pele. Não é muito agressivo e sem uso de 

produtos químicos.

Os cremes clareadores, por sua vez, devem ser 

usados com cautela, pois os produtos que 

contêm vitamina A e derivados na sua

composição podem causar danos graves ao 

feto. Para prevenir a hiperpigmentação facial o 

ideal é usar os fotoprotetores diariamente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) contraindica o uso de três substâncias 

na gravidez: chumbo, cânfora e ureia acima de 

3% são facilmente encontradas em diversos 

produtos ,  como cremes,  co lorações  e 

hidratantes. Por isso, o cuidado deve ser 

redobrado ao ler os rótulos dos produtos. 

Quando falamos sobre procedimentos estéticos 

para o corpo, o aconselhável é realizá-los 

apenas no pós-parto. Tratamentos como 

radiofreqüência, endermologia, lipocavitação 

para gordura localizada, depilação a laser, 

p rocedimentos  com luz  pu l sada,  laser 

fracionado e qualquer outro tipo de tratamento 

anticelulite, contra estrias ou cicatrizes não pode 

ser realizado durante a gestação.

A drenagem linfática pode ser feita? 

É o mais indicado para a gestante, por ser uma 

massagem suave e lenta. Ajuda a reduzir a 

retenção de líquido no corpo e diminui os 

inchaços típicos da gravidez. Além disso, 

proporciona um relaxamento, aliviando o 

estresse, a sensação de cansaço e dores 

musculares.

Muito importante para garantir saúde da pele é 

ter uma alimentação saudável e ingerir grande 

quantidade de líquido. Isso também auxilia no 

aumento da disposição e na beleza da mulher 

nesse período tão especial.
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Os carrinhos gourmet são a novidade do 

momento e tem feito maior sucesso por onde 

passam. Uma forma divertida e original de servir 

os doces queridinhos de todos. Elisangela De 

Angeli, que nasceu entre doces e gostosuras é a 

idealizadora da De Angeli Doces e Brigadeiros 

Gourmet. Ela é formada em gastronomia pela 

Universidade de Vila Velha (UVV).  

Apaixonada por festas infantis ela faz a alegria 

dos convidados com seu carrinho de brigadeiro 

durante as 4 horas de festa. “Amo estar entre os 

convidados, recheando as casquinhas com os 

doces preferidos dos meus clientes” diz ela! 

Inovando sempre,  começou a serv i r  os 

b r igade i ros  em casqu inhas  c rocantes , 

oferecendo 3 sabores  e 6 opções de cobertura, 

entre elas, nutella, morango, oreo,mix de frutas.

Os carrinhos gourmet também são contratados

 para festas de 15 anos, eventos corporativos e 

c a s a m e n t o s .  T u d o  é  p r e p a r a d o  c o m 

ingredientes de qualidade, no mais alto padrão. 

O convidado escolhe o sabor da massa, o tipo de 

confeito e pronto!!

De Angeli Doces e Brigadeiros

Contato 027 99862-5848

Insta @de_angelii




