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MÁGICOS
A água termal é
perfeita para
hidratação da pele,
principalmente as
mais ressecadas,
não só no verão
mas também no
inverno,sem
deixá-la oleosa

A solução micelar
é conhecida como
demaquilante,por
ser composta por
água e um
componente
micelar com
propriedades de
limpeza profunda
da pele

Elas aparentam ser apenas água,
mas podem fazer milagres pela sua
pele. Conheça as indicações e
diferenças da água termal e da
solução micelar

E

las estão disponíveis nas prateleiras das lojas e farmácias, mas muita
gente ainda desconhece os poderes da água termal e da solução micelar. Versáteis, esses produtos podem ser usados em todos os tipos de
pele, como explica a dermatologista Luciana Maluf, do Hospital Sírio Libanês,
em São Paulo.
“Não há restrição para quaisquer tipos de pele, tanto a água termal quanto
a solução micelar. Caso a pele esteja machucada ou escoriada e a solução micelar arder no local aplicado, basta lavar rapidamente para retirar o desconforto. Mas, no geral, ambas são muito bem toleradas e podem ser usadas em
qualquer idade, exceto em crianças muito pequenas, que têm produtos específicos para essa idade”, ensina.
A dermatologista explica que a água termal é formada em condições geológicas específicas, sendo o produto composto por águas minerais originadas
nas nascentes, puras e com potencial terapêutico. Assim, é perfeita para hidratação da pele, principalmente as mais ressecadas, não só no verão mas
também no inverno, sem deixá-la oleosa. Luciana aponta que nas viagens de
avião ou após procedimentos estéticos com algum grau de agressão, a água
termal também é bastante indicada. Seu uso, portanto, não se limita ao rosto,
podendo também ser aplicada no corpo todo.
Já a solução micelar é conhecida como demaquilante, por ser composta
por água e um componente micelar com propriedades de limpeza profunda
da pele, sem agressão cutânea ou de mucosas, como a dos olhos. Luciana Maluf explica que a solução micelar é indicada principalmente para as peles finas e sensíveis, por ter propriedades suavizantes, já que muitas têm entre
seus componentes a própria água termal.
Érika Gonçalves
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VITRINE

Para limpar
e hidratar
Da Bioderma, o Sébium H2O é
indicado para quem busca uma
higiene prática, eficaz e que não
necessita enxague. É a primeira
solução micelar demaquilante
para peles oleosas
sac@bioderma.net.br

Veja nossa
seleção de águas
termais e soluções
micelares para
manter sua pele
linda e saudável

A Loção Micelar da
Avène demaquila com
conforto, reforçando a
higiene diária. A
avançada tecnologia
das micelas permite
capturar e absorver as
impurezas, retirando
até maquiagens à
prova d’água
SAC: 0800 702 1037
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O demaquilante Normaderm Solução
Micelar, de Vichy, é enriquecido com
zinco, ativo que controla a oleosidade e
tem uma dupla ação. O produto limpa,
sem precisar de enxágue, além de
suavizar a pele sensibilizada
SAC: 0800 701 1552

Da Kosmein, a Água
Demaquilante RLMT2 possui
uma formulação suave,
elaborada para limpar e
remover a maquiagem. Não
arde nos olhos e pode ser
usada nos lábios
www.kosmein.com.br

Physiologique
Solução Micelar,
de La RochePosay, é indicada
para limpar e
remover a
maquiagem
com
suavidade,
respeitando o
pH da pele
sensível
SAC:
0800 701 1551

A Água Termal da La
Roche-Posay é composta
por um conjunto de
minerais responsável por
sua ação antioxidante, antiinflamatória e suavizante
SAC: 0800 701 1551

A Nativa SPA Água
Termal, de O
Boticário, é composta
por oito minerais
essenciais e
oligoelementos.
Possui ação
hidratante, calmante
e ajuda a combater
os radicais livres
www.boticario.com.br

A Água Termal
da Vichy é
enriquecida com
15 minerais
raros. Acalma,
refresca, fortifica
e previne o
envelhecimento
precoce
SAC: 0800 701
1552

A Água Termal da
Avène é naturalmente
calmante, antioxidante
e anti-inflamatória,
sendo a melhor opção
para as peles
sensíveis e/ou
sensibilizadas
SAC: 0800 702 1037

