
BABY SKIN
Os melhores anti-rugas e anti-idade

eleitos pelo júri científico

PEQUENAS RUGAS, PELE POUCO
LUMINOSA E COM MANCHAS...
NÃO DESANIME. A COSMÉTICA
TEM SOLUÇÕES PARA PREVENIR
E COMBATER OS SINAIS DE
ENVELHECIMENTO
por Carla Novo

Ao
espelho não damos por nada. Até que olhamos para

fotografias de há quatro ou cinco anos c notamos as

enormes diferenças na nossa pele. Há uma mistura de

factores externos e internos que não nos dão tréguas.
O envelhecimento da derme é acentuado pela poluição

e exposição solar mas também por comportamentos, como a forma
como nos alimentamos, se fumamos. . . Felizmente, a ciência não

pára de evoluir e todos os anos surgem novidades na cosmética e

«milagres» para prevenir e retardar as marcas do passar do tempo.
As fórmulas existentes no mercado de anti-rugas e anti-idade foram

analisadas pelo júri científico. Álvaro Santos, bioquímico especialista
em dermocosmética, Helena Margarida Ribeiro, professora na Fa-
culdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e Juliana Baptista,

dermatologista, deixam os resultados dos testes.



O que distingue os anti-rugas
dos anti-idade?
LVI í tM UMA ACÇÃO MAIS PRLVIMTíVA. O 01TR0
CORRI6E

Ouj ph |P- nfuiln t 1i ip 1h i lir m dUI luit

Mi ij Ji tmt <*| ii j drt a j lut mt UJiu n

rr cr n crri i [\i n t ti il ji M

11 it 'iJ t ii ni li ii li t[itjllmumi'lllr tili
nttilirt ml 1 1 (ii (.rnHti h) r mtMn ihi
llt Ipl h llt II 1 I In [h| ihlmii 1 t\ t

|J i tut Ipi Ih n i nu inr i ll jlli jri lili
I iiirtji J iji ii til ]i pI ir iln mp rt iif dic 1

it nu 3 Ujín iii t-i fr fi iih ( ]i ti iiHll Lbin
ii it ifr nin bi tn ji Iji i ii il 1r in p itin

ri;'i I j. -KU^'!"i~'

O júri foi unânime: o primeiro lugar do pódio pertence a Lancôme.

No seguimento do sucesso do séruni, lançado em 201 1, com a inova-

dora molécula regenerativa LR2412, Lancôme lança agora um creme

multi-corrector avançado com uma textura muito fluída e evanescente.

Para Álvaro Santos, a mais-valia de Visionnaire está «na acção poten-
ciada c complementada pela adenosina - que protege o eolagénio e

mantém a coesão da matriz celular - e pela acção hidratante do ácido

hialurónico». I Iclcna Margarida Ribeiro salienta o excelente odor,

característico da marca, c «o tacto de ser um creme multifuncional:

torna a pele mais suave, elástica, luminosa e diminuiu visivelmente as

rugas». Segundo Juliana Batista: «E um produto
de excelência, destacando-se pela luminosidade

e hidratação que deixa na pele.»
0 QUE PROMETE Râa ca redução das 'ligas, hidrata

e suavi/at a pele.

Visionnaire Creme Multi-Corrector, Lancôme,

50 ml, €52,00.

O novo anti-rugas de Chancl incluiu princípios activos de

origem vegetal, da planta edulis, adquiridos com um inova-
dor e exclusivo método de extracção. Juliana Baptista justifica
a visível eficácia de Le Lift com o «aumento da síntese de

proteínas». Helena Margarida Ribeiro acrescenta que «os

ingredientes usados hidratam e trazem uma acção anti-rugas
demonstrada, a pele fica visivelmente mais elástica e suave, to-
talmente renovada». Álvaro Santos destaca a «acção refirmante,
resultante da contínua investigação proteómica que funda-
menta uma nova geração de cosméticos

Os novos activos são avaliados quanto à

capacidade de regular genes».
0 QUE PROMETE Refirnar, h cratar e reduz

visivolmcile as rugas.

Le Lift, Chanel, 50 ml, € 107,00.

Álvaro Santos analisou Ysthéal e concluiu: «Ambas as fórmulas

(a de pele seca e a de pele mista) potenciam os reconhecidos

efeitos do retinaldeído ao incrementarem as reservas de vitamina
A, importante no metabolismo celular regenerativo.
Incluem um novo e patenteado lipopéptido - oleomida

de gliciglicina — com propriedades anti-glicação e pro-
tectoras.» Helena Margarida Ribeiro defende que estes

produtos apresentam «texturas adequadas a pele normal

ou seca. A base de água termal de Avcne c de retina]

estas emulsões fazem com que a pele fique mais lisa c

a tez mais luminosa». Juliana Baptista deu destaque às

«acções anti-oxidantes, que melhoram a elasticidade».

0 QUE PROMETE Redução das rugas cm corrpriner to o prolurdida-

as em qia :: o semanas, Ijmnosidade e md'ataç3o.

Ysthéal Emulsão Pele Mista, Avène, 30 ml, € 33,09.



Uma inovadora fórmula, que actua quer à superfície quer na pro-
fundidade dérmica, definiu o vencedor desta categoria. «Inclui um

complexo de pós biomimético.s minerais com elevada e rápida ca-

pacidade correctora. Em profundidade, actuam extratos florais que

uniformizam, refirmam, redensificam e têm acção anti-manchas»,

destaca Álvaro Santos. Para Juliana Baptista, a excelência deste

cuidado está associada ao «óptimo nível de unificação do tom de

pele e a propriedades anti-inflamatórias que previnem
vermelhidões e inibem a síntese de melanina, cvitan

do o aparecimento de manchas». Helena Margarida

Ribeiro, destaca «a fluidez na aplicação e a cor que

restrutura, disfarça manchas e diminui rugas, dando

luminosidade e suavidade à pele».

0 QUE PROMETE Prevenção de ugas e manchas, reostruturar

e uniforTizar a pe.e.

Dream Skin, Dior, 30 ml, € 105,50.

Em colaboração com vários investigadores, Clarins identifi-

cou dois genes que, na pele fragilizada, modifica a morfologia
do fibroblasto. A dermatologista Juliana Baptista considera a

«elasticidade, firmeza e aumento do colagénio» as principais

vantagens deste creme de Clarins. «Com textura fina, Haute

Exigence Jour encerra um extracto de hungurana, com capa-
cidade para modelar a expressão dos genes, de onde resulta

um aumento do número e da actividade dos fibroblastos c um
elevado poder redensificante», explica Álvaro Santos. Helena

Margarida Ribeiro acrescenta que «fun-

ciona bem como um creme de dia, pois
deixa a pele hidratada, suave e com menos

rugas».
0 QUE PROMETE Prevenção do aparecimento de

'ugas, hidrata c suaviza.

Haute Exigence Jour, Clarins, 50 ml, € 91,50.

Esta nova linha de produtos anti-envelhecimcnto aposta numa

fórmula ainda mais eficiente para contrariar a perda de volume

facial que ocorre com a idade. Juliana Baptista afirma: «Volume

Fiíler estimula o colagénio, hidrata e preenche a pele.» Helena

Margarida Ribeiro acrescenta que «ajuda a equilibrar a pele
marcada pelo passar dos anos e devolve a firmeza perdida». Al
varo Santos explica: «Inclui extratos vegetais
e oligopéptidos estimulantes do metabolismo

celular e da síntese de colagénio, resultando

num aumento do volume dérmico e epidér-
mico. Inclui ainda ácido hialurónico c um
filtro anti-UV.»
0 QUE PROMETE H.draíaçao. firmeza e vo ume

Volume Filler, Eucerin, 50 ml, € 32,55.

Qual escolher?
SAIBA QUAL É O PRODUTO MAIS CONVENIENTE PARA

SI E QUANDO COMEÇAR A USÁ-LO

+ «Como os anti-idade tem uma acção predominarternente preventiva,

podem e devem ser usados em todas as idades», expiica Álvaro Sa r tos.

«Funcionam muito bem desde a juventude até mais tarde e são mais eficazes

quarico combinados com outro crerre de dia. Por exemplo, um cia usa o seu

anti-idade - é importante que contenha protector solar! - no áa seguinte usa o

creme de dia específeo para o seu tipo de pele e para os proDlemas que dese-

ja combater, como manchas. Desta forma, os resultados são optimizados».

+¦ Já os anti-rugas devem ser usados a partir dos 35 anos, assegura o especiafe-

ta. « lodos os produtos anti-rugas se destinam a mulheres com idades acima dos

30 anos. Considerando a variedade de composições e funções de cada produto,

podem ser usados também om substituição do creme de dia», concluiu.




