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Pescoço e papada

Chega de

Pare e pense: você aplica creme anti-idade na região do pescoço 
sempre que espalha o produtinho no rosto? Provavelmente, não! 

Pois saiba que esse pequeno descuido diário faz com que a pele da 
região sofra com os sinais de envelhecimento, como fl acidez 

e perda do contorno mandibular

Por Malu Bonetto

papo
em sombra de dúvida, o pescoço é a região do corpo que mais 
“entrega” a idade real das mulheres. isto porque a pele dele 
é mais fi na, tem menos glândulas sebáceas e possui menos 
pontos de adesão que ajudam a manter o tecido fi rme por mais 
tempo. além disso, é uma região que fi ca sempre exposta à 
ação do sol e vento, ou seja, merece tanto ou mais cuidado 
que o rosto. Com o passar dos anos, nossa pele sofre tanto com 
o envelhecimento intrínseco (genético), quanto com o extrín-
seco (fatores externos como sol, cigarro e má alimentação). 
“a epiderme, a parte mais externa da pele, fi ca mais fi na, 
e perdemos colágeno, substância responsável pela fi rmeza e 
sustentação da pele, e, consequentemente, fi ca mais frouxa. 
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também temos a reabsorção de par-
te do osso da face e por isso os olhos 
tendem a fi car mais fundos”, diz a 
dermatologista Livia Pino (RJ). 

Já o contorno mandibular pode 
ser perdido por excesso de gordu-
ra local e também pelo processo de 
envelhecimento. ao envelhecer, a 
face perde densidade óssea, há mo-
difi cação da quantidade e posição 
das áreas de gordura, há fl acidez 
de ligamentos e músculos, perda de 
colágeno e elastina na pele, fazen-
do-a fi car menos fi rme e mais fl á-
cida. tudo isso contribui para uma 
queda das partes média e inferior 
da face, e consequentemente alte-
ração do contorno da mandíbula, 
que ganha o aspecto de ‘buldogue’. 
Quanto à papada, a dermatologista 
Natalia Cymrot (SP), explica que é 
importante que haja cuidado com o 
excesso de peso, pois quando se ga-
nha peso, aumenta a papada. E, cla-
ro, também não podemos ignorar os 
fatores genéticos que tornam a área 
mais propensa a acumular gordura.

Jogue-se nos potinhos
Um dos grandes aliados no comba-
te ao envelhecimento do rosto são 
os cremes que ajudam a melhorar 
a textura da pele. os que contêm 
ácido retinoico estimulam a produ-
ção de novo colágeno, já os ativos 
antioxidantes – como vitamina C, E 
e chá-verde – combatem os radicais 
livres que são produzidos no pro-
cesso do envelhecimento, princi-
palmente pela radiação ultravioleta. 
E o DMaE, raffermine, argireline 
são utilizados para conferir fi rmeza 
à pele e podem desempenhar papel 
tanto a longo prazo quanto efeito 
cinderela. 

Mão no 
creme! 
De nada adianta você ter um 
creme superpotente se não 
fi zer a aplicação correta,  
então atenção. Para facilitar 
a absorção do creme na pele, 
aplique o produto logo após o 
banho e com a pele ainda úmida. 
Procure sempre passar o creme 
no sentindo antigravitacional, 
ou seja, de baixo para cima de 
uma maneira que a musculatura 
relaxe, aproveite e espalhe 
o creme na região do colo.

1.Specifi c ultra-concentrado 
para pescoço, Adcos. Possui 
ação antigravidade, anti-idade 
e repõe a nutrição para as regiões 
do pescoço e da papada. 

2.Multi-Intensive Concentre Cou 
Et Decollete, Clarins. Combina 
gotas de bambu e extrato 
da planta pueraria lobata que 
reativam a síntese de colágeno 
além de unifi car o tom da pele 
do pescoço e ameniza as rugas 
de um ombro ao outro. 

3.Multi-Régénérante Crème 
Jeunesse du Cou, Clarins. 
Otimiza a regeneração epidérmica, 
assegurando fi rmeza, elasticidade 
e tonicidade à pele. 

4.Concentrated Neck Contour 
Treatment, Shiseido. Com efeito 
lifting, proporciona luminosidade, 
suaviza e reduz a aparência 
de rugas e corrige vincos, rugas 
e fl acidez. 

5.Sisley Creme Pour Le Cou, 
Sisley. Restaura a hidratação 
e o colágeno da região, fi rmando 
a pele e defi nindo os contornos, 
para um visual mais jovem. 

6.Crème pour le Cou, 
Anna Pegova. Além de hidratar, 
favorece uma ação tonifi cante 
e fi rmadora, proporcionando 
maciez e juventude ao pescoço. 
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O pescoço e a papada são regiões que ficam expostas à ação do sol 
e do vento, ou seja, merece tanto ou mais cuidado do que o rosto. 

Por isso, o uso de cosméticos específicos para essas áreas  
é um cuidado essencial para evitar o envelhecimento precoce 
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