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DIVULGAÇÃO

Bronze natural ABRACE MAIS
Quando nascem os bebês, entre as recomenda-

ções que pesquisamos e buscamos, nem sempre 
aparece a importância do toque, do carinho. Suprir 
as necessidades básicas, de alimentação, de roupa, 
de um berço adequado, aparece em todas as listas. 
Mas para se desenvolver de forma saudável e integral, 
o bebê precisa do contato físico, do acolhimento. E 
um dos exemplos mais expressivos disso é a ama-
mentação. Ou, para quem não teve a oportunidade, 
o colo enquanto o bebê toma a mamadeira, seja das 
mãos da mãe ou do pai. É um momento único e que 
deixa saudade. É assim que a criança vai estabelecer 
uma conexão com os outros, os pais, avós e aqueles 
que lhe cuidam.

A psicanalista Mônica Pessanha, colunista da Re-
vista Crescer, diz que “existem numerosos estudos 
mostrando os benefícios oferecidos aos bebês que 
crescem em famílias que respeitam o poder do toque. 
Esses indivíduos, quando crescem, tornam-se pes-
soas mais felizes, saudáveis e mais bem-sucedidas. 
Ao abraçar seu bebê, você pode desenvolver um 
relacionamento profundo e signifi cativo que trans-
forma sua vida em uma existência positiva. Essa co-
municação tácita mostra a eles que são importantes 
e que podem confi ar em você”.

E ela vai além: “e nunca é tarde demais para co-
meçar! Na verdade, não é incomum que uma criança 
de 3 anos peça colo. Bem, ainda que você julgue que 
não seja mais adequado para idade, minha sugestão 
é: se a criança pediu, dê! Sabe por quê? Porque 
ninguém pede nada de que não precise. Ao longo 
de toda a infância, até mais ou menos 12 anos, as 
crianças são capazes de pedir aquilo de que neces-
sitam. São demandas simples: presença, carinho, um 
olhar, proximidade com o corpo dos pais, atenção e 
dedicação. No entanto, os adultos estão cada vez 
menos interessados em entender essas mensagens 
e, diante de um pedido desses, soltam logo um: ‘Ah, 
você já está grande para isso’; ou um: ‘Você não é 
mais bebê, está regredindo?’ Esquecem-se de que 
na fase adulta buscam terapias ou sistemas de aper-
feiçoamento pessoal que estão baseados na capaci-
dade de regressar aos lugares que fi caram vazios de 
afeto e respeito. Isso porque há, no ato de regressar, 
um processo de cura”.

Esta observação faz todo sentido. Você também 
tem percebido que parece que as pessoas estão ca-
rentes de carinho? Não vamos negar isso aos nossos 
fi lhos, seja em que idade for, sempre há espaço para 
um abraço. Afi nal, quem não gosta de um colo?

Verão é sinônimo de bronze perfeito, 
não é mesmo? Ao menos, é o que a maio-
ria das mulheres deseja, mas nem sempre 
consegue. Por isso, existem alguns produ-
tos que podem ajudar a conquistar a to-
nalidade dourada na pele, típica do verão. 

Para nos dar uma mãozinha para con-
quistar a cor dos sonhos, as marcas de be-
leza desenvolveram produtos que ajudam a 
acelerar, manter e destacar o bronze. Ace-
leradores, bronzeadores, autobronzeado-
res, entre outros, prometem deixar a pele 
mais morena, além de mantê-la hidratada. 
E existem produtos que estão fazendo o 
maior sucesso nas praias do nosso país. 
São os bronzeadores e aceleradores da 
Australian Gold e Parafi na.

Estes produtos funcionam como 
aceleradores do bronze, ou 
seja, fazem a cor “pegar” 
mais rápido na pele. De-
vem ser usados durante 
a exposição ao sol, mas 
com muito cuidado para 
não fi car com os famosos 
“torrões”, que é quando a 
pele fi ca extremamente 
vermelha e dolorida por 
conta das queimaduras 
do sol. 
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Fique atenta também para não ir 
se bronzear nos horários mais fortes 
de sol. O indicado é ir pegar o bronze 
até às 10h ou após às 16h, quando sol 
é mais fraco. 

Outra dica importante e um dos 
maiores segredos para o bronze du-
rar: mantenha a pele hidratada! Use 
e abuse do hidrante após o banho. 
A cor do verão fi cará ainda mais 
bonita e vai durar bem mais. 

Mas lembre-se: o protetor solar 
segue sendo indispensável, mesmo 

com o uso destes produtos. Ele não 
impede que você fi que bronzeada, apenas faz 

com que você conquiste a tonalidade de que 
deseja de forma saudável.

Então, preparada para pegar uma corzinha?


