
O inverno passou, o verão está 
chegando ou já está presen-

te?! Calor, sol, piscina, cachoeira, 
praia, as férias estão chegando, e 
tudo isso sugere roupas mais leves 
ou menos tecido, ou seja, o corpo 
ficará mais em evidência. Mas 
será que seu corpo está com tudo 
em ordem para quando o verão 
chegar? Alguma gordurinha loca-
lizada, celulite, estrias ou flacidez 
que estavam escondidas durante 
o resto do ano terão sua chance de 
aparecer? Ninguém fica à vontade 
quando algum detalhe indesejável 
se mostra aparente. 
       O preparo para o verão deve 
começar com antecedência. Or-
ganize sua agenda e  veja algumas 
dicas para o verão:

     1. Comece com orientação de 
profissionais preparados. Os tra-
tamentos estéticos corporais 
sem dúvida são os mais 
procurados nesta 
época do ano. 
Nas clínicas 

médicas, o médico poderá realizar 
avaliação da condição clínica e 
de riscos, além de disso, algumas 
clínicas oferecem tratamentos 
específicos de estrias, celulite, mi-
crovasinhos das pernas, flacidez 
das coxas e gordura localizada de 
abdome ou culotes. Para tais pro-
blemas, o médico poderá avaliar a 
gravidade e indicar tratamentos 
adequados: laser e Luz Pulsada, 
cremes, laser de CO2 fracionado, 
ultrassom, radiofrequência. Nor-
malmente, para obter resultados 
satisfatórios recomenda-se que 
inicie com meses de antecedência.

       2. Não faça nenhuma dieta de 
última hora, não ponha em riscos 
sua saúde, portanto, comece o 
inadiável, corrija hábitos alimen-
tares. Tenha em mente as metas 
da estética corporal, mas não se es-

queça da saúde: para 
cada 

refeição, coloque porções menores 
de alimento do que o habitual, dê 
preferência a alimentos de baixas 
calorias e diversifique os grupos 
alimentares. Médicos e nutricio-
nistas estão aptos a darem precio-
sas informações.

      3. Deixe a preguiça e comece e 
se exercitar. Inicie atividades aeró-
bias para queimar gordura locali-
zada. A regularidade é fundamen-
tal procure realizar 30 minutos de 
caminhada rápida. Para um bom 
treino utilize roupas leves e calça-
dos adequados, use protetor solar 
em ambiente aberto. Monitore 
a frequência cardíaca para obter 
melhores resultados do seu treino. 
Procure orientação médica antes 
de iniciar sua atividade física. Se 
você tem dificuldade de começar 
ou manter a regularidade de exer-
cícios um Personal Trainer fará 
toda a diferença.

      4. Elimine hábitos errados: pare 
com o fumo, tenha moderação 
com a bebida alcoólica e reduza o 
consumo de sal.

      5. Incorpore novos hábitos: use 
protetor solar, beba mais água, 
coma mais frutas, faça alonga-
mentos e exercite-se diariamente.
      Estas dicas poderão garantir os 
próximos verões com mais saúde, 

disposição e também, você 
mais "poderosa".

Prepara! Que agora... O verão está chegando! 
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