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Ano-novo, revista nova. A trigésima edição da Estar Bem Angeloni chega as 

suas mãos em um novo formato, com novas seções e ainda mais produtos. Tudo 

isso para ajudar você a ficar mais bonito e saudável. E, como não poderia deixar 

de ser, a primeira edição do ano tem como foco o alto verão. Praia, piscina e dias 

ao ar livre são uma delícia, mas o sol também pode trazer efeitos indesejados. 

Se durante a manhã a palavra de ordem é proteção, ao final do dia os cuida-

dos restauradores são os mais indicados. Por isso, na reportagem “Sunrise e 

Sunset” você encontra as melhores indicações para as diferentes fases do dia.

Como estamos na temporada de férias, o nécessaire de viagem é item indis-

pensável. Se você, como muita gente, acha que seus produtos não vão caber, 

confira a nossa seleção de multifuncionais, escolhidos pela eficácia e pratici-

dade. Atração principal da temporada, as pernas ganham destaque. Para ficar 

com as suas em dia, confira os melhores cosméticos na pág. 26. E, se tem cri-

ança por perto, selecionamos os produtos mais bacanas para os pequenos.

Esperamos que você aproveite mais esta edição.

Boa leitura! 

Equipe Angeloni
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prepare-se para o sol
A alta estação pede produtos para cuidar da 
pele e dos cabelos durante o dia e hidratar 
e reparar durante a noite

multifuncionais
Os produtos com mais de uma função 
economizam espaço no nécessaire e são ótimas 
opções para se cuidar sem perder tempo

pernas de fora
Os cosméticos que vão deixar suas pernas 
prontas para arrasar no verão

make iluminado
Conheça os produtos ideais para 

fazer a maquiagem que é a 
cara da estação

crianças ao sol
As melhores soluções para 
cuidar dos pequenos sem 

abrir mão da diversão
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Sunrise
UM DIA DE PRAIA OU PISCINA É FUNDAMENTAL PARA SE

REFRESCAR NO VERÃO. PARA TIRAR O MELHOR PROVEITO 
DO SOL, ALGUNS CUIDADOS SÃO FUNDAMENTAIS

Nada como aproveitar um dia de verão desde os primeiros raios 

de sol. Seja na praia, na piscina ou no campo, a temporada de 

calor é sempre uma delícia. Mas, para tirar do sol o que ele tem 

de melhor, alguns cuidados –e produtos– são indispensáveis. 

O primeiro deles, claro, é o protetor solar, que não pode ser 

deixado de lado nem mesmo nos dias mais nublados. A evolução 

dos produtos e das fórmulas especiais para corpo, rosto ou lábios 

garante proteção imediata a partir da aplicação. Os que pro-

tegem o rosto têm ação antiage, que previne o envelhecimento 

precoce, e alguns funcionam como base tonalizante, cobrindo 

imperfeições. Os lábios também ganham atenção, com fórmu-

las emolientes que protegem de rachaduras. 

Confira, a seguir, produtos selecionados para você curtir seu 

lugar ao sol sem nenhuma preocupação.
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O Filtro Solar Fluid Tonalizante, da 

Adcos, tem um toque ultraseco que 

confere alta cobertura ao make e ajuda 

a manter o efeito matte. Pode ser usado 

em qualquer tipo de pele

O make ganha proteção extra com o BB 

Cream Anthelios, da La Roche-Posay.  

Sua ação antiumidade faz com que o 

produto absorva a transpiração

Tropa de choque de verão
O protetor Solar Expertise, da L’Oreal, com FPS 30, 

foi desenvolvido para não deixar resíduos brancos e 

prevenir o envelhecimento da pele

Invisível

O lip balm Baby Lips Fresh 

Care, da Maybelline, contém 

FPS 20 e garante hidratação por 

até oito horas. Por ser incolor, 

pode ser aplicado antes do 

batom, deixando lábios macios 

e hidratados 

Sem suor

Lábios macios

Tonalizante
O Episol Sec FPS100, da Mantecorp, 

é um grande aliado, além de ser hipoa-

lergênico. E, apesar da alta proteção, o 

creme é facilmente absorvido

Proteção perfeita
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Novidade da Nivea, o SUN Protect & Fresh alia a necessidade de 

proteção a uma sensação de frescor. Por possuir mentol em sua fór-

mula, é refrescante. Em spray, está disponível nas versões FSP 30 e 

FPS 50. Para ninguém descuidar da pele neste verão

Com uma fórmula altamente 

resistente aos raios UVA/UVB, 

o protetor solar Sun Fresh            

FPS 50, da Neutrogena, pro-

tege e ao mesmo tempo hidrata 

todos os tipos de pele. O Epidrat 

Lábios, da Mantecorp, tem fa-

tor de proteção FPS 30, hidrata os 

lábios e é à prova d’água

Cuidado refrescante

Proteção e hidratação
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Sunset
SE DURANTE O DIA A PALAVRA-CHAVE É PROTEÇÃO, DEPOIS DO 

PÔR DO SOL A ORDEM É TER CUIDADOS REDOBRADOS

A garantia de uma pele saudável e bonita no verão é resultado de muito 

cuidado. Se a proteção é a alma do início do dia, quando o sol se põe é hora 

de se cuidar. E muito deste cuidado está na hidratação e na reposição de nu-

trientes –seja da pele ou dos cabelos.

O melhor é que hoje existem produtos que promovem esse cuidado mesmo 

para quem tem pouco tempo. É o caso das ampolas de hidratação capilares, 

ideais para a temporada de praia. Outras opções são os produtos pós-sol, 

que, cada vez mais desenvolvidos, além de refrescar, promovem hidratação 

profunda na pele. Como se vê, não faltam opções para quem quer se cuidar, 

e nada melhor do que curtir os dias de verão e voltar linda para casa!
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A máscara para cabelos Vichy Dercos 

Nutrirreparadora age em três frentes: 

ressecamento, opacidade e aspereza. As 

cápsulas do Dense Filler 3D, Adcos, atenuam 

visivelmente as rugas, promovendo hitratação 

e iluminando a pele 

A Bruma Hidratante, da Adcos, é aquele refresco imediato de que a sua pele 

precisa nos dias quentes de verão. E ela tem a vantagem de poder ser usada antes ou 

depois da aplicação da maquiagem, já que não borra
O gel pós-sol Soothing Aloe, da 

Australian Gold, tem ação calmante 

e refrescante que, além de amenizar o 

calor da pele, possui agentes para evitar 

o envelhecimento e ainda hidratar. E não 

existe falta de tempo que não permita 

nutrir os fios em apenas 3 minutos. 

Experimente as ultracondicionantes 

Ampolas Capilares, da Pantene

Parceiros de impacto

Time de peso
Cuidado por completo

16 | ESTAR BEM ESTAR BEM | 17

CUIDADO PÓS-SOL



Um produto,
muitas funções

COM AS VANTAGENS QUE OS COSMÉTICOS MULTIFUNCIONAIS 
PODEM PROPORCIONAR, VOCÊ GANHA TEMPO E BELEZA 

Hidratante para corpo e rosto, máscara para cabelo, protetor solar, base, pó compacto… na hora 

de montar o nécessaire para uma viagem ou mesmo para o dia a dia, fica difícil não esquecer uma 

coisa ou outra. Essa é a vantagem dos produtos multifuncionais: como o nome diz, eles unem vários 

benefícios em apenas um frasco. Como o BB Cream, por exemplo. Além de corrigir imperfeições e 

iluminar a pele, dá acabamento de base, hidrata e protege dos raios UV. Os xampus e condiciona-

dores que impedem danos causados pelo sol e químicas também são ótimas opções para se cuidar 

sem ter trabalho. Cremes para o rosto protegem do sol, hidratam e, em muitos casos, previnem o 

envelhecimento. Produtos para o corpo não ficam atrás: com substâncias que queimam gorduras 

e combatem a celulite, ainda nutrem e hidratam. Confira nas próximas páginas uma seleção que 

oferece cuidados redobrados para você:
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corpo

A bebida especial Beauty Drink tem 

propriedades hidratantes, vitaminas 

A e E e cálcio, que fortalece os ossos. 

Além disso, tem colágeno, que 

previne o envelhecimento da pele, e 

não contém açúcar, sódio ou gordura

proteção + hidratação = cuidado completo

Com óleo de amêndoas, o hidratante 
Nivea Milk é ideal para um fim de tarde 

de cuidados, já que pode ser usado durante 

o banho e também como um desodorante 

corporal. O sabonete Lipkar Surgras, da 
La Roche-Posay, tem textura cremosa,  

espuma suave e fórmula enriquecida com 

concentrado de lipídios que respeita a 

proteção natural da pele 
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base + protetor = curinga da praia

Um protetor solar que ajuda a uniformizar o tom da 

pele. Assim é o Minesol Activ Unify, da RoC, que 

tem FPS 80 e substâncias antiage. Também é oil free 

com toque seco e indicado para todos os tipos de 

pele. O BB Cream da L’Oréal tem cinco funções: 

hidrata, suaviza imperfeições, uniformiza e ilumina 

a pele, não deixa brilho e tem FPS 20. Enriquecido 

com pigmentos minerais, tem textura de rápida 

absorção e vem em três tonalidades diferentes

Com FPS 50 e vitamina C, a Max 
Espuma Melora C tem ação 

antioxidante e é ideal para quem tem 

tendência à pigmentação da pele. O 

BB Capital Soleil aera-mousse, da 
Vichy, suaviza marcas de expressão 

e tem efeito matificante, além de 

FPS 30. Sua fórmula contém a água 

termal Vichy, conhecida por suas 

propriedades calmantes

rosto
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entenda os multifuncionais
- Ao invés de usar um produto para cada problema –como manchas, sinais, oleosidade ou 
ressecamento–, um só cosmético pode trazer a solução para todos

- Mesmo com multifunções –podendo até ser hidratante–, a maquiagem precisa ser 
removida ao final do dia, como é o caso dos BB Creams

- Misturas caseiras não funcionam porque não foram desenvolvidas com a finalidade de 
agir em várias frentes ao mesmo tempo

O produto é um só, o CC Cream, da Vizcaya. Mas a lista de benefícios traz 12 itens: 

dá aos cabelos força, nutrição, hidratação, restauração, brilho, maciez, redução do 

frizz, maleabilidade, redução do volume, redução de pontas duplas, proteção tér-

mica e proteção UV. E você escolhe o jeito de usar: como finalizador, como máscara 

restauradora ou ainda como condicionador

O Oil Elixir Radiante, da TRESemmé, é 

indicado para todos os tipos de cabelo. Com óleo de 

macadâmia e de babaçu, controla o frizz, restaura a 

maciez dos fios e tem fórmula de absorção rápida, 

que nutre sem deixar o cabelo oleoso

cabelos
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Pernas
à mostra

ESTRELAS DA TEMPORADA, AS PERNAS GANHAM AINDA MAIS 
DESTAQUE; SAIBA COMO DEIXÁ-LAS LINDAS E ARRASE!

As temperaturas sobem, e sobe também o comprimento dos 

vestidos, saias e shorts. Nos desfiles da coleção verão, até saias 

e calças compridas ganharam fendas profundas, ditando a 

tendência. Não há dúvidas: nesta temporada, as pernas são o 

destaque. Se você não está muito satisfeita com as suas, não 

se preocupe: a tecnologia cosmética está do seu lado. Nas 

próximas páginas, você encontra uma seleção de produtos para 

ajudar a deixar as suas pernas lindas!
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Brilho e textura
O Spray Iluminador, da Tropic Sun, vem com 

partículas douradas que dão um brilho luminoso 

e deixa as pernas hidratadas

Hidratação iluminada
Além de iluminar, a Loção Hidratante 
Iluminadora, da Tropic Sun, deixa a 

pele macia e hidratada. Para usar com o 

autobronzeador ou na pele já bronzeada 

Sem celulite
O creme Reduxcel 

Anticelulite, da Adcos, 

tem ação maxidrenante, 

que diminui a retenção de 

líquidos e o inchaço

Calmante 
para a pele
A loção hidratante corporal  

Lipikar, da La Roche-
Posay, protege, restaura e 

acalma a pele de agressões 

externas

Reduz medidas
Um aliado das pernas é o creme Sculpt, da 
Natuphitus, que combate a celulite e ajuda a 

reduzir medidas desde as primeiras aplicações 
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Da cor do verão 
A Loção Hidratante 

Autobronzeante, da 
Tropic Sun, já traz os 

primeiros resultados em até 

sete horas após a aplicação. 

A intensidade vai depender 

da quantidade da aplicação

Inimigo da gordura
O gel-creme Cellu Destok, da 
Vichy, tem ativos que reduzem 

a celulite e a gordura localizada 

de culotes e pernas
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ilumine-se!
A  ESTAÇÃO PEDE ROSTO E PELE DOURADOS; SELECIONAMOS UM KIT 

CURINGA QUE DEIXARÁ SEU MAKE COM A CARA DO VERÃO
As temporadas de moda já ditaram a tendência em make deste verão: uma 

produção aparentemente simples, que privilegia a pele perfeita e, claro, raios 

de sol no rosto, com pontos de luz que dão um ar saudável e corado. O segredo 

é investir em produtos que contêm partículas iluminadoras, como os que você 

encontra a seguir.

Dois em um
O pó compacto Duo Soleil, da Vult, é 

iluminador e bronzeador, e vai deixar 

seu make com a cara da estação 

Dura mais
A base deve ser aplicada em todo o rosto, inclusive no pescoço 

e nas orelhas, mas sem deixar aparecer. A SuperStay 24H, da 
Maybelline, tem alta resistência ao movimento e calor com FPS 19
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Para os olhos 
O primer iluminador, da Vult, é perfeito para uniformizar a 

pele na região dos olhos, disfarçando as imperfeições

Anti-imperfeição
Para preparar a pele para a maquiagem, o primer corretor 

PhotoReady, da Revlon, uniformiza a pele, reduz os poros e 

suaviza linhas de expressão

Look saudável
O blush PhotoReady 004 (Berry Baie), da Revlon, é ideal 

para arrematar o make. Ele dá o ar saudável que seu rosto precisa  

Sem olheiras
O primer iluminador para os olhos PhotoReady, da Revlon, 

disfarça as olheiras e ilumina o olhar

Pele perfeita
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Diversão sempre
 NA PRAIA, NA PISCINA OU NO BANHO, AS CRIANÇAS ESTÃO SEMPRE 

EM BUSCA DE BRINCADEIRAS. CONFIRA SUGESTÕES PARA PROTEGER E 
CUIDAR DOS PEQUENOS AO MESMO TEMPO

Quem convive com crianças conhece o maior “problema” do verão: para elas, cada minuto 

é imperdível. Convencê-las a sair da praia, da piscina ou a pararem a brincadeira ao ar livre 

para passar protetor ou tomar banho são tarefas difíceis. A não ser que essas tarefas sejam, 

por si só, outra brincadeira. Por isso, os produtos infantis são pensados para entreter enquanto 

são aplicados. Com formato anatômico, ou com o personagem preferido estampado no rótulo, 

eles ajudam a convencer a ir para o banho ou a escovar os dentes.

Isso tudo sem descuidar da tecnologia, claro. Com fórmulas pensadas para as peles sen-

síveis, eles são antialérgicos, têm substâncias que não ardem os olhos e alto fator de 

proteção solar. Transforme a hora de cuidar dos pequenos em uma verdadeira diversão!  

crianças
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Para peles 
sensíveis

Sem perfumes, corantes 

ou conservantes, o protetor 

Nivea Sun Kids FPS 60 é 

ideal para a pele sensível 

das crianças. A fórmula é 

resistente à água e tem 

proteção extra contra raios 

UVA e UVB

Hora de brincar
A Loção Antimosquito da 
Johnson’s Baby pode ser 

usada em bebês a partir de 

6 meses. Não tem álcool e não 

resseca a pele das crianças 

Até debaixo d’água
Com fórmula não oleosa, 

o protetor Episol infantil       
FPS 50 tem rápida absorção e 

protege a pele imediatamente 

após a aplicação. Tem ação à 

prova d’água por 80 minutos

hoje é dia de praia!
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Fofura no banho
O sabonete em barra do Kit 

Patinho Bebê Natureza, que 

vem com uma saboneteira, 

xampu e condicionador, é 

hipoalergênico e testado 

dermato e oftalmologicamente

Para o corpo todo
O sabonete infantil 

Dermacyd protege a pele 

por conter lactoserum, um 

complexo que garante proteção 

extra da pele e da mucosa
Dove para bebês

O xampu Baby Dove 

hidratação enriquecida 
repõe os nutrientes do 

couro cabeludo e tem pH 

neutro, além de fragrância 

desenvolvida para a pele 

delicada das crianças

hora do banho
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LOJAS
Araranguá/SC
Av. Getúlio Vargas, 1.259, sala 1
Urussanguinha
tel.: (48) 3521-4300

Balneário Camboriú/SC
Av. do Estado, 2.440, Centro
tel.: (47) 3263-4300

4a Avenida, 880, Centro
tel.: (47) 3263-5600

Biguaçu/SC
Rua Coronel Teixeira 
Oliveira, 128, Centro
tel.: (48) 3279-8500

Blumenau/SC
Rua Sete de Setembro, 100 
Garcia
tel.: (47) 3331-7400

Rua Humberto de Campos, 77
Da Velha
tel.: (47) 3221-9200

Criciúma/SC
Av. Centenário, 2.699, 
Centro
tel.: (48) 3444-3500

Curitiba/PR
Av. República Argentina, 900
Água Verde
tel.: (41) 3312-2300

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 2.050, 
Bigorrilho
tel.: (41) 3270-8224

Florianópolis/SC
Rua Esteves Júnior, 307, Centro
tel.: (48) 3216-6250

Av. Irineu Bornhausen, 5.288, 
Agronômica
tel.: (48) 3215-6100

Av. Gov. Ivo Silveira, 2.445, 
Capoeiras
tel.: (48) 3271-7500

Rua Nirberto Haase, 75, 
Santa Mônica
tel.: (48) 3215-6200

Av. Rio Branco, 565, Centro
tel.: (48) 3222-1112

Av. Marinheiro Max Schramm, 3.450 - 
sala 1, Estreito
tel.: (48) 3271-6700

Itajaí/SC
Rua Brusque, 358, Centro
tel.: (47) 3398-5200

Jaraguá do Sul/SC
Rua Barão do Rio Branco, 732, Centro
tel.: (47) 3274-3700

Rua Coronel Bernardo Grubba, 
247, Centro
tel.: (47) 3275-7900

Joinville/SC
Rua Dr. João Colin, 2.500, 
América
tel.: (47) 3451-2400

Rua Ministro Calógeras, 1.639,
Anita Garibaldi
tel.: (47) 3451-4400

Lages/SC
Rua Frei Rogério, 587, Centro
tel.: (49) 3251-9400

Londrina/PR
Av. Américo Deolindo Garla, 224, 
Pacaembu
tel.: (43) 3575-2407

Maringá/PR
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 
5.120, Zona 07, Novo Centro
tel.: (44) 3301-3600

Tubarão/SC
Av. Expedicionário José Pedro 
Coelho, 1.120, Centro
tel.: (48) 3631-1800

Espaço reservado para aplicação do  
selo Carbono Zero n.o3
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