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Alguns dos nomes e marcas, produtos e remédios mencionados neste guia são propriedades de
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Olá tudo bem?
Bom, eu tenho um nome meio comprido nem! Mas tudo bem, meu nome é Titos Marcelino
Fernando Joaquim e vou tentar aqui neste guia, mostrar a você como fazer para se livrar de
algumas doenças e para este guia vamos falar de apenas 4 que são varizes, vasinhos, mauhálito e fungos nas unhas.

Vou ilustrar neste guia, como fazer para se livrar destas doenças e preveni-las, assim direi
também pelo que são causados e acho que não preciso dizer que nenhuma é boa, visto que
doença nenhuma faz bem a ninguém é importante que as evite.
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UNIDADE 1: VARIZES
VARIZES
Oque são?
Varizes são veias com tortuosas dilatadas e insuficientes. Geralmente elas afectam as pernas e
pés, isso pressão nas veias da parte inferior do corpo (por ficar muito tempo parado ou
assentado)
As Varizes ocorrem geralmente na parte mais superficial da pele.

Quais são as causas?
A causa mais comum das varizes é a influência genética, isso pela forte predisposição
familiar. Pode-se herdar veias mais frágeis, que o avanço da idade e pelos factores de risco
predispõem ao aparecimento das varizes.
Também, as varizes podem ser sinal de um problema mais grave que venha precisar de
tratamentos. E os tais problemas podem incluir:


Coágulos de sangue ou bloqueio nas veias;



Tumores



Vasos sanguíneos anormais;



Veias profundas danificadas

Vou citar aqui algumas Receitas naturais pra eliminar varizes
1. Infusão de alecrim e castanha-da-Índia
Ingredientes:


Álcool etílico: 150ml;



Alcerim fresco: 4 colheres (sopa) ou 40 g;



Castanha-da-Índia: 4 colheres (sopa) ou 40g;



Frascos de vidro escuro: 2 unidades.

Modo de Preparar:
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1. Esterilize os frascos onde a solução será feita. Essa e uma das etapas mais importantes,
pois o material deve estar livre de bactérias;
2. Concluída esta etapa, e já com o frasco seco, insira os ingredientes e finalize com o
álcool. Ponha o alecrim e a castanha ao fundo, para que fiquem submersos pelo
líquido;
3. Feito isso, feche o frasco e deixe a mistura repousar, de duas a três semanas, em local
seco e escuro (nesta fase, agite o conteúdo todos os dias);
4. Depois desse tempo, coe a mistura em outro frasco, igualmente esterilizado;
5. Aplique o conteúdo em massagens suaves sobre as varizes, de preferência, antes de
dormir.
Essa infusão e muito boa também pra tratar outros tipos de dores, sobretudo nos músculos
e articulações.
Se bem acondicionado, em local fresco e protegido da luz, pode ser armazenada por um
ano.

2. Pasta de alho
Ingredientes:


Alho: 6 dentes cortados em lâminas fininhas;



Azeite extra virgem: 3 colheres (sopa);



Limão: 1 unidade grande (suco).

Modo de preparar:
1. Em um recipiente de vidro, ponha todos os ingredientes e misture;
2. Feche e deixe em repouso por 12 horas;
3. Depois, e só aplicar a pasta com os dedos, fazendo leves massagens nas regiões
afectadas.

3. Compressa de argila verde

Ingredientes:
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Argila verde: 4 colheres (sopa);



Água: 200ml.

Modo de Preparar:
1. Misture a argila verde com água, e passe nas varizes todas as noites
2. Deixe secar na pele, e lave depois com sabão e água morna
3. Você pode encontrar a argila verde em lojas de produtos naturais

4. Babosa
Ingredientes:


Babosa: 3 colheres (sopa) do gel;



Cenoura: 1 unidade médica;



Vinagre de maça orgânico: 1 colher (sopa).

Modo de preparar:
1. Misture todos os ingredientes, até formar uma pasta;
2. Aplique na região afectada, e deixe agir por 20 minutos;
3. Retire com água.

5. Chá de cavalinha

Ingredientes


Cavalinha: 2 colheres (sopa);



Água: 1 xícara.

Modo de Preparar
1. Ferver a água e adicione a cavalinha;
2. Deixe em infusão por cerca de 15 minutos;
3. Beba uma xícara deste chá todos os dias.
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6. Chá de castanha-da-Índia

Ingredientes:


Castanha-da-Índia moída: 1 colher (sopa);



Água: 250ml.

Modo de Preparar:
1. Ferva a água por 5 minutos e adicione a castanha-da-Índia
2. Deixe e fusão por cerca de 15 minutos
3. Beba até 2 copos por dia, durante 3 meses

7. Chá de gengibre
Ingredientes:


Gengibre ralado: 2 colheres (sopa);



Água: 250ml.

Modo de Preparar:
1. Ferva a água, e em seguida acrescente o gengibre
2. Deixe esfriar e tome uma xícara diariamente

8. Compressa de vinagre de maça
Ingredientes:


Vinagre de maça orgânico: 2 colheres (sopa);



Água: 2 colheres (sopa).

Modo de Preparar
1. Em um recipiente, misture o vinagre com a água;
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2. Humedeça uma esponja ou algodão na mistura e aplique sobre a parte afectada;
3. Repita o processo pelo menos duas vezes por dia, todos os dias, por um mês.

9. Massagem com óleo de coco
Ingredientes:


Óleo de coco extravirgem: 1 colher (sopa).

Modo de Preparar:
1. Aplique uma pequena quantidade nas mãos e friccione até sentir o óleo aquecer;
2. Massajei a área afectada com as varizes de 3 a 6 vezes por dia.

10. Suco de amora e laranja
Ingredientes:


Chá de amora: 1 copo;



Suco de laranja: 1 copo;



Gengibre ralado fresco: 1 colher.

Modo de Preparar:
1. Preparar primeiro o chá de amora com água fervida e uma folha ou uma colher da
planta seca;
2. Depois extraia o suco de laranjas;
3. Coloque tudo no liquidificador e adicione o gengibre;
4. Coe a mistura e beba (pode adicionar gelo).

Consuma diariamente, durante duas semanas.
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UN2: Vasinhos

Oque são?
Os vasinhos são pequenos vasos sanguíneos, eles são muito superficiais e possuem a
circulação gravemente afectada.
São também conhecidas como telangiectasia ou aranhas vasculares, são muito finos e
ramificados e geralmente frequentes nas pernas e rosto (nariz, pescoço, tórax e extremidades
superiores e inferiores), mais visíveis nas pessoas de pele clara.
Visíveis a olho nu, os vasinhos para além do incómodo estético, não provocam problemas
graves de saúde ou sintomas, mas nas mulheres eles podem causar dor ou queimação na
região, principalmente no período menstrual.
Causas
Afectam mais as mulheres e são mais visíveis na pele muito clara, vou citar aqui algumas
causas a saber:


Peso acima do normal;



Consumo excessivo de álcool;



Factores genéticos (casos na família);



Tomar pílulas anticoncepcional ou usar o anel vaginal ou outro hormônio;



O avanço da idade;



Ficar muito tempo parado na mesma posição;



Durante a gravidez devido o aumento do volume da barriga e diminuição do retorno
venoso nas pernas;

Tratamento para secar Vasinhos nas Pernas
Estes podem ser eliminados apenas com uso de cremes, remédios ou com alguns tratamentos
médicos.
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Cremes para vasinhos nas pernas
Geralmente os cremes que podem ser usados para alívio da dor e desconforto nas pernas são
indicados nos casos mais leves. E necessário procurar saber se os mesmos são úteis ou
eficazes pressionando levemente a região com vasinhos e verificar se os mesmos
desapareceram, e se isso acontecer e possível que ao se usar os mesmos, junto com
suplementos alimentares seja possível haver uma boa melhora da telangiectasia.
Vamos indicar aqui alguns cremes e os propensos seriam os que provocam sensações de frio
na pele logo que estes são aplicados.
E temos aqui alguns exemplos:


Akileine Gel Drenante pernas pesadas



Allestax: Pomada com extracto de folha de videira vermelha



Antistax gel refrescante



Cirkuven Creme Pernas Cansadas



Sesderma Angioses Gel pernas cansadas



Sesderma Resveraderm Plus Capsulas



Venex Gel Pernas Cansadas

Modo de Usar:
Este tipo de produto deve-se aplicar directamente nas pernas, acompanhadas com uma suave
massagem, até que seja reabsorvido pela pele.
De preferência usa-se no final do dia, depois de ter feito banho, aplique imediatamente antes
de dormir. E útil descansar as pernas mais elevadas que o resto do corpo colocando a
almofada debaixo das pernas.

Remédios para vasinhos
Vamos citar aqui alguns remédios e dizer também que os melhores remédios para combater
vasinhos que surgem nas pernas são os que ajudam a melhorar circulação sanguínea, a saber:


Almiflon



Antistax
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Capsulas de atalho



Castanha de India



Centella asiática



EasySlim Duo Rapid em Ampolas



Extrato de gilbardeira



Extrato do Morugem



Frileg



Ginkgo biloba



Innéov Circuvein



Martiderm Legvass em cápsulas

Os remédios acima citados são fitoterápicos e podem ser comprados em lojas de produtos
naturais e em algumas farmácias.
OBS: É Pertinente que a compra dos mesmos seja pela orientação médica ou farmacêutico,
principalmente em caso de gravidez.
Aplicação de varizes
Visa em aplicar uma substância esclerosante nos vasinhos fazendo com que os mesmos
desapareçam quase que instantaneamente.
Apôs a aplicação, deve-se usar diariamente uma meia de compressão elástica, tirando apenas
quando for ao banho e para dormir.

Como evitar vasinhos:


Não ficar muito tempo sentado ou muito de pé;



Não ficar de pernas cruzadas;



Caminhar e



Ter uma alimentação saudável.
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UNIDADE 3: Fungos das Unhas
Oque são?
Os fungos nas unhas são conhecidos como onicomicose e surgem devido ao ataque de
dermatófitos, leveduras, ou mofos não-dermatófitos que se proliferam em ambientes húmidos
e quentes.
Os fungos que provocam a micose da unha são habitualmente adquiridos no ambiente, nos
locais húmidos e quentes que são os locais de crescimento de fungos.
Outros factores de risco para onicomicose são:


Diabetes mellitus.



HIV.



História familiar



Idade avançada.



Problemas de circulação sanguínea dos membros inferiores.



Problemas imunológicos.



PsorÍase.



Uso de drogas.

Vamos citar aqui alguns medicamentos ou receitas para eliminar fungos das unhas:
1. Limão
Limão por possuir características antibióticas ele pode solucionar problemas de fungos das
unhas, pois também possui propriedades antimicóticas e é antibactericida. Corte o limão e
esfregar na unha cuidadosamente, caso tenha feridas extraia o suco e pingue sobre a unha.
Repita o processo 3 vezes por dia.

2. Óleo de CopaÍba
Natural e raro de encontrar esta é mais uma receita pra combater as micoses de unha. Ele
contém propriedades antifúngicas, cicatrizantes e anti-inflamatórias.
Aplique 3 vezes por dia, e a melhor forma de ter o óleo é através das farmácias.
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3. Vicks VapoRub
Ele popular e fácil de encontrar, usado pra aliviar os sintomas de gripe ele contem
propriedades que possam ser úteis no tratamento dos fungos nas unhas.
Modo de Utilizar:
1. Lave e seque as unhas antes de trata-los e depois aplique uma pequena quantidade
desta pomada;
2. Repita o processo duas vezes por dia;
3. Coloque a segunda dose antes de dormir para que o remédio actue toda noite.

4. Vinagre de Maçã

Este contém ácido que é um composto activo e que ajuda a erradicar fungos nas unhas das
mãos e também dos pés.
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UN4: Como acabar com Mau-Hálito

O mau-hálito, digamos que é causadora de desconforto na maior das vezes, porem cria
desconfianças na vida social. A "halitose" ou odor bucal pode ser causada por alcoolismo ou
mesmo por tabagismo, assim como, pela higiene dental como cáries dentárias, língua
revestida devido a inflamação ou doença gengival ou até por falta de saliva na boca.
Evitar o álcool assim como o tabaco, pode ajudar a tratar o mau-hálito.
Vamos trazer aqui alguns remédios para se livrar do mau-hálito.

1. Água
Através da frescura que a água lhe dará, a água é um dos remédios mais que indicados sem
contar também com a sua importância no seu consumo.
A água ajuda também para se livrar da respiração matinal.

2. Bicarbonato de Sódio
Use o fermento em pó para fazer um enxaguatório bucal sem álcool. Tome um copo de água e
adicione uma colher de chá de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ajudara a regular
os níveis de ácido em sua boca e ira combater o odor da boca.
3. Canela
Cinamina aldeído é um óleo essencial encontrado na canela que reduz as bactérias em sua
boca e cobre o mau-hálito. Ferva uma colher de chá de canela em pó na água, adicione as
folhas de louro e algumas sementes de cardamomo.
Depois use-a como uma lavagem bucal duas vezes por dia.
4. Clives
As propriedades antibacterianas nos dentes irão refrescar a sua boca, coloque alguns pedaços
de cravo na boca e mastigue-os. Fazer chá de cravo também lhe dará um bom enxaguatorio
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bucal. Ferva uma colher de chá de cravo moído para um copo de água e deixe ferver,
deixando ferver por 5 a 10 minutos.
Depois use-a como uma lavagem bucal duas vezes por dia.
5. Salsa
Efectivamente ele neutraliza o mau-hálito devido á clorofila nele existente. Mastigue um
pequeno ramo de salsa para refrescar a boca. Pode mergulhar o pequeno ramo de salsa em um
pouco de vinagre antes de mastiga-lo completamente.
6. Sementes de Funcho
As sementes de funcho têm propriedades anti-sépticas que ajudam a se livrar das bactérias
que causam o mau hálito. Mastigar uma colher de sopa de sementes de funcho ajudara a
refrescar sua respiração, bem como estimulara a produção de saliva em sua. O efeito antimicrobiano na saliva previne o mau hálito.
7. Suco De Limão
Mastigar uma casca de limão ou laranja vai refrescar sua boca e adicionar uma explosão de
sabor. O ácido cítrico estimula a produção de saliva e combate o mau hálito. Você também
pode fazer um enxagúe com limão, adicionando uma colher de sopa de suco de limão a uma
xícara de água e enxaguando a boca com ela.
8. Tome Probióticos
Se o seu trato digestivo está sobrecarregado com toxinas acumuladas, por exemplo, ou se o
uso rotineiro de antibióticos e hábitos alimentares inadequados deixaram seu sistema
digestivo em frangalhos, o mau hálito pode ser apenas um efeito colateral de outro problema
subjacente.
9. Vinagre de Maçã
Este é óptimo para equilibrar os níveis de pH, o que o torna bastante eficaz em remediar o
mau hálito. Tome uma colher de sopa de vinagre de maçã cru e depois de adiciona-lo a um
copo de água, beba a solução antes de tomar as refeições. Você pode adicionar um pouco de
vinagre de maçã a um copo de água e simplesmente gargarejar.
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Se mesmo depois destas dicas o odor continuar, é aconselhável que se consulte um médico de
modo a descobrir se há algo mais grave causando o mau-hálito.
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