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Boa leitura! 
Equipe Angeloni

Cada período da vida tem uma necessidade diferente. Das vitaminas 

essenciais para a nutrição até produtos específicos para tratar dos ca-

belos, esses cuidados variam com o passar do tempo e, por que não, 

de acordo com nosso estado de espírito. 

Se você tem mais de 50 anos, por exemplo, sabe que o corpo precisa 

de vitaminas específicas para essa faixa de idade. Por isso trazemos os 

suplementos que preenchem as necessidades diárias e ainda dão um 

gás no dia a dia. Outra coisa que o corpo passa a produzir em menor 

quantidade é o ácido hialurônico, deixando a pele do rosto flácida e 

enrugada. É para reparar esses danos que existem os cosméticos com 

a substância,  promovendo o rejuvenescimento da pele. Você confere 

as dicas na pág. 8. 

Quando o objetivo é cuidar dos cabelos, saiba que, além dos cremes, 

os nutricosméticos são ótimas opções para tratar os fios de dentro 

para fora. E, se seus cabelos são loiros, nas próximas páginas você en-

contra todos os produtos para cuidar deles. Não importa se são natu-

rais ou tingidos, dourados ou platinados, o melhor produto está aqui. 

Esperamos que aproveite mais esta edição

Especial, 
como você!

• editorial •
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Perfeita
Pele

Efeito 3D
O Sérum Dense Filler 3D,  
da Adcos, atenua visualmente  
as rugas ao promover um  
preenchimento imediato  
e prolongado. Sua fórmula  
tem  toque aveludado  
e é ultrahidratante
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Quando começam a surgir as primeiras marcas de expressão, muita gente pensa 

que os procedimentos cirúrgicos são a única saída para voltar a ter aquela pele 

lisa e radiante. Mas isso não é verdade. Produtos à base de ácido hialurônico, tam-

bém conhecidos como cosméticos com efeito preenchedor, são ótimas opções 

para um tratamento intensivo sem ter de passar por procedimentos mais agressi-

vos, com injeções e cirurgias. O ácido hialurônico já existe no nosso corpo, princi-

palmente na pele, e é o responsável por preencher o espaço entre as células, 

mantendo a pele lisa e hidratada. Com o passar do tempo, a concentração dessa 

substância diminui –daí o surgimento de rugas e flacidez. Os produtos com o áci-

do favorecem a reposição da substância, devolvendo alguns anos ao rosto. Conhe-

ça os cosméticos que ajudam a reverter o tempo:

Os cosméticos com efeito preenchedor ajudam a 
manter a pele lisinha e sem rugas, proporcionando 

o rejuvenescimento do rosto

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na

• preenchedores  •



Rosto iluminado
O Liftactiv Retinol HA 
Advanced, da Vichy,  
ilumina o rosto,  
reduzindo visivelmente  
as rugas e uniformizando 
irregularidades da pele
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• preenchedores  •
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para dentro
de
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Conheça os nutricosméticos 
que fortalecem os cabelos 
e ajudam a deixar os fios 

sempre fortes e brilhantes

Cuidados
Você 

encontra 
estes 

produtos  
na

fora

Brilho e 
crescimento
Reinforce Cabelos  
e Unhas, da Equaliv,  
é um suplemento 
vitamínico e de minerais 
indispensáveis na 
síntese de queratina, 
responsável  por 
fortalecer cabelos  
e unhas, devolvendo  
a elasticidade, o brilho  
e o crescimento. Vem 
com 30 cápsulas

Nutricosmético 
para unhas e fios
Exímia Fortalize,  
da FQM, é enriquecido 
com vitaminas e minerais 
e atua de dentro para 
fora. Indicado para quem 
tem cabelos finos, frágeis 
e sem brilho e unhas com 
lâminas finas, descama-
ção e pouco crescimento

Cápsula  
para os fios
Desenvolvido para  
homens e mulheres,  
o Imecap Hair é  
indicado para quem  
sofre com a queda  
dos fios. Tomando  
uma cápsula por dia,  
é possível reforçar  
o bulbo capilar  
e estimular o crescimento
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• suplementos •

O whey protein é um suplemento que 
aumenta a massa muscular; saiba como  
usar para obter os melhores resultados  

 
Os adeptos da malhação já sabem: o whey protein, um suplemento ali-

mentar à base da proteína extraída do soro do leite, dá resultados rápi-

dos para quem deseja conquistar mais músculos. Diversos estudos já 

comprovaram os efeitos positivos do suplemento na formação de massa 

magra e na melhora do desempenho em exercícios de força, tanto em 

jovens quanto em pessoas mais velhas. Depois dos exercícios físicos, o 

corpo precisa de proteínas –entre outras substâncias– para repor o que 

foi gasto. É aí que entram os suplementos: ao obter uma dose maior de 

nutriente de uma só vez, ele é absorvido mais facilmente, trazendo resul-

tados mais rápidos. Ele é consumido tanto com leite como com água. Mas 

é preciso ficar atento. Existe uma quantidade máxima recomendada para 

consumo, que varia de pessoa para pessoa. Por isso, consulte um médico 

ou nutricionista antes de usar a suplementação e confira a qualidade do 

produto no site da Anvisa, que faz avaliações periódicas.



Whey + caseína 
micellar
O Whey Micellar, da 
Probiótica, associa a 
proteína do soro do leite  
à caseína micellar com 
adição de carboidratos,  
ideal para ser tomado  
após o treino para fornecer 
energia e proteína

Compre pelo site www.angeloni.com.br
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• suplementos •

Proteína pura
De preparo instantâneo, o 100% Pure 
Whey, da Probiótica, é um alimento 
proteico composto pela proteína 
concentrada do soro do leite, com alta 
presença de aminoácidos. Sua fácil 
absorção promove ganho de massa 
muscular magra quando associada a 
exercícios com sobrecarga

3 vezes whey
O Super Whey 3W, da Integral-
medica, associa três proteínas  
do soro do leite: a hidrolisada,  
a concentrada e a proteína 
isolada. Ainda tem um equilíbrio 
entre carboidratos complexos  
de baixo teor de gordura.  
Como os demais, é consumido 
normalmente após o treino  
com água, leite ou vitaminas

Para treinos intensos
A base do ISO Whey Low Carb, 
da Integralmedica, é a whey 
protein isolada, forma que 
favorece a absorção pelo 
organismo. É indicado para 
atletas de várias modalidades

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na



O corpo tem diferentes necessidades ao longo da vida. E, após os 50 anos, a 

queda na produção de algumas substâncias torna a reposição de nutrientes 

imprescindível para uma rotina mais saudável. Para não ter de encarar uma 

verdadeira maratona de comprimidos, existem produtos formulados especial-

mente para faixas etárias mais avançadas, com as vitaminas e os minerais in-

dispensáveis em uma só cápsula. Alguns, inclusive, são mais específicos, com 

versões para homens e mulheres –que, claro, precisam de coisas diferentes. A 

versão para as mulheres da Centrum, por exemplo, tem mais ferro e ácido 

fólico, que ajudam a fortalecer os ossos. Conheça alguns:

Com o passar dos anos, o corpo  

tem necessidades específicas;  

suplementos vitamínicos são 

 essenciais para manter a saúde

Para
maioresde 50

Polivitamínico com 
fórmula balanceada 
O polivitamínico Equaliv Nutri 
Silver possui 12 antioxidantes e é 
voltado para homens e mulheres 
com mais de 50 anos. Sua fórmula 
balanceada foi desenvolvida para 
suprir possíveis deficiências de 
nutrientes na alimentação

Suplemento para  
necessidades 
específicas
O suplemento vitamínico 
Centrum Select tem 
fórmulas para homens e 
mulheres a partir dos 50 
anos. Os dois complemen-
tam a alimentação, com 
nutrientes e vitaminas 
necessários para esta fase 
da vida. Como é o caso  
do ferro e do ácido fólico, 
presente na versão para  
as mulheres

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na

Compre pelo site www.angeloni.com.br
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em 
ALTA

Loiros

Independentemente da tendência da vez, os fios loiros 

sempre terão lugar de destaque na cabeça das brasilei-

ras. Das mechas californianas, que invadiram o salão há 

alguns verões, ao loiro acinzentado e platinado, que é a 

última moda entre as mais antenadas, as variações de 

loiros claros, escuros, dourados, caramelados ou acin-

zentados são quase infinitas. Se você tem os cabelos 

naturalmente nesta cor ou se aderiu ao loiro no salão, 

sabe bem que os fios mais claros exigem cuidados 

específicos para não perder o brilho e a vitalidade. A boa 

notícia é que, assim como as variações, os produtos para 

cuidados também são muitos. Confira nossas sugestões 

e escolha o melhor para seus fios:
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• cabelos •

Não importa se você tem mechas carameladas 
ou todos os fios platinados, existem produtos 

pensados especificamente para cuidar  
dos seus cabelos loiros



3. Loiro 
hidratado
O condicionador  
Silver Blond  atua  
na hidratação e no 
condi ciona mento  
dos fios, preser vando 
a lumi nosi dade e 
maciez dos cabe los

Você 
encontra 

estes 
produtos  

na

1. Xampu 
nutritivo
O xampu Silver 
Blond, da Vult, 
tem um mix de 
ativos vegetais 
para nutrir  
cabelos bem  
claros

4 . Não pesa  
nos fios
O leave-in termoati-
vado da linha Silver 
Blond tem uma 
fórmula leve que  
ajuda a manter  
a luminosidade 

2. Mais  
cuidado
O sérum Sil ver Blond 
final iza o cuidado  
com os fios com  
o fechamento da 
cutícula e garante  
uma pro teção extra 
contra o des b o ta mento

1

2
3

4
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• cabelos •

Cuide dos fios platinados

• Os raios solares causam uma oxidação natural nos cabelos mais claros. Por isso,  

se você tem fios claros, brancos ou mechas e luzes, lave-os com xampus e condicionadores 

com efeito desamarelador duas vezes por semana;

• Xampus e condicionadores com protetor solar são ótimas opções para combater o amarelo 
opaco, mesmo no inverno. Aposte em um leave-in que protege dos raios ultravioleta;

• Se seus fios são tingidos, invista em tratamentos intensivos de 15 em 15 dias.  
As máscaras capilares são ótimas opções;

• Para cabelos oleosos, a dica é usar produtos hidratantes nas pontas para evitar  
o aspecto pesado perto da raiz. Mas não deixe de hidratá-los periodicamente; 

• Antes de entrar na piscina, molhe os cabelos com água da torneira. Isso  
ameniza os efeitos do cloro, que pode deixar os fios esverdeados.

22
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Você 
encontra 

estes 
produtos  

na

1. Fórmula 
poderosa
O xampu Blonde 
Action, da Vizcaya, 
tem na fórmula o 
complexo Activeshine 
Amazon –composto 
com óleo de  
babaçu e manteiga  
de murumuru.  
Hidrata e restaura

4. Cuidado 
extra
A máscara  
Blonde Action  
é rica em extratos  
de girassol e 
camomila,  
responsáveis  
pela luminosidade  
e intensidade  
dos fios loiros

2. Dose  
única
A ampola de 
hidratação iluminadora 
Blonde Action repõe 
todos os nutrientes 
perdidos, restaurando 
os fios. Assim como 
toda linha, tem 
proteção UV

3. Tratamento 
diário
O condicionador 
Blonde Action, que 
possui todos os 
benefícios dos outros 
produtos da linha, é 
responsável por selar 
os fios, devolvendo 
maciez e brilho

1

4

2

3
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• cabelos •
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Você 
encontra 

estes 
produtos  

na

1. Fios 
iluminados
O xampu Sheer 
Blonde Highlight 
Activating, da John 
Frieda, remove os 
resíduos e ilumina 
os cabelos loiros, 
sejam eles naturais 
ou tingidos

2. Loiro 
brilhante
O condicionador 
Sheer Blonde 
Highlight Activating 
finaliza o 
tratamento, 
hidratando e 
devolvendo o brilho

1

2
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• antiestresse •

Cosméticos utilizam alta tecnologia para combater um 
problema cada vez mais comum: o estresse da pele, que, assim 

como outras partes do corpo, sofre com a rotina do dia a dia

Não são apenas costas, pernas e pés que sofrem com o dia a dia estressante. 

Você sabia que a pele –principalmente a do rosto– também sente as conse- 

quências da rotina? Falta de sono, de exercícios, má alimentação e, claro, mar-

cas de expressão deixam a pele sem viço, com aparência cansada. Para resolver 

esse problema, invista em cosméticos antiestresse, que combatem todos os 

efeitos indesejáveis do dia a dia. 

Sérum alivia 
estresse
O Idéalia Life Serum,  
da Vichy, foi desenvolvido 
para cuidar de peles 
danificadas de todas  
as idade e age em  
4 frentes: poros,  
tonalidade, viço  
e linhas de expressão

Creme recupera pele danificada
O Active C-10, da La Roche-Posay,  
tem um complexo antioxidante que  
prolonga o ciclo da Vitamina C, cuja 
ação diminui rugas e corrige imperfeições

Terapia
Anti

estresse
Você 

encontra 
estes 

produtos  
na
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• higiene bucal •

Escovas extramacias
Com uma maciez sentida ao primeiro  
toque, as escovas Curaprox conquistam  
pelo desenho minimalista e suas cores vivas.  
O segredo destas escovas são suas cerdas. 
Trata-se da Curen, um tipo especial de  
cerda patenteada pela Curaprox que  
é bem fina, suave e macia. As gengivas  
de adultos e crianças agradecem!

Novas escovas são ótimas opções  
para quem quer manter a higiene sem 

descuidar da beleza
 

As novas escovas de dente 

disponíveis no mercado 

não servem apenas para 

prevenir as cáries e o tárta-

ro. São capazes de muito 

mais. Com cerdas macias, 

cabos e formatos anatômi-

cos, são perfeitas para al-

cançar os cantinhos mais 

escondidos da boca, além 

de limpar os dentes de ma-

neira suave, sem prejudicar 

o esmalte. Entre as escovas 

elétricas há até as que avi-

sam a hora de parar a esco-

vação. Confira:

O melhorparaseusdentes
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Limpeza 
profunda
A escova elé-
trica Oral-B Vitality 
Precision Clean é 
ideal para limpezas 
profundas, pois 
penetra nos dentes, 
cobrindo-os por 
completo. Após  
2 minutos, ocorre 
uma mudança  
de som para que 
a escovação seja 
interrompida

Ação 3D
Capaz de fazer uma limpeza 3D em cada dente, a Oral-B Professional 
Care 500 remove 100% mais placa que uma escova manual. Seu sis-
tema de cerdas também permite a limpeza profunda entre os dentes, 
ajudando a prevenir a gengivite. Possui sensor de pressão e de tempo

Escova inteligente
Uma escova inteligente, que elimina até 100% mais placa 
do que a escova manual e indica quando a força deve ser 
reduzida. Assim é a Oral-B Professional Care 5000, que 
possui um display que indica onde escovar, por quanto 
tempo e qual a pressão ideal

• higiene bucal •

Compre pelo site www.angeloni.com.br
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produtos  
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Você 
encontra 

estes 
produtos  

na
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• aliméticos  •

Esqueça a barrinha sem graça e o chocolate pouco 
nutritivo: ao unir o poder do cacau com alimentos 

funcionais, o chocolate prova que pode ser, sim,  
uma opção saudável - e deliciosa! 

Antioxidante
O barrinha Gojiberry tem o máximo de oxidantes, além de 
vitaminas, zinco, ferro e ômega 3 e 6. O que favorece a imuni-
dade e a elasticidade da pele. Como toda a linha Activeslim, 
não possui lactose, glúten e tem no mínimo 50% de cacau

Sem fome!
A barrinha Redux associa o cacau ao óleo de cártamo  
e à chia e, assim, promove a sensação de saciedade

Ação localizada
O chocolate Fitness, da Activeslim, é enriquecido com óleo 
de cártamo, pimenta vermelha e um potente colágeno. Essa 
combinação ajuda a eliminar as gordurinhas indesejadas

Se você é do tipo que sente um pouco de culpa ao comer 

uma deliciosa barrinha de chocolate, seus problemas aca-

baram. Além do cacau, os novos chocolates têm uma fór-

mula enriquecida com superalimentos, como o óleo de 

cártamo, a chia ou gojiberry, fazendo com que cada barri-

nha se torne uma ótima fonte de nutrição. E não é só isso: 

a combinação de chocolate com esses ativos faz com que 

essas delícias ainda ajudem a combater a TPM, ou mesmo 

a darem aquela força no treino da academia. Outros não 

possuem glúten nem lactose, tornando-os ideais para o 

consumo de todos. Existem até versões que aceleram o 

metabolismo e, com isso, ajudam a perder uns quilinhos! 

Confira nossas sugestões nas próximas páginas e aprovei-

te o poder do chocolate: 

super
poderosos

Chocolates
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• aliméticos  •

Em ordem
O Activeslim Lax ajuda a 
promover o bom funcionamento 
do trânsito intestinal ao juntar 
cacau e ameixa em pó à erva 
psyllium plantag

Adeus, TPM! 
A barrinha TPM possui substâncias  
capazes de atenuar os sintomas da 
tensão pré-mestrual, como cólicas, 
inchaços e dores nas mamas

À base de soja
As barrinhas funcionais Choco 
Soy, da Olvebra, são à base  
de soja e por isso não possuem 
glúten nem lactose. A versão 
Crispies é enriquecida com 
flocos de arroz e adoçada  
com açúcar orgânico

Selo de 
qualidade
A versão Diet da 
barrinha Choco Soy  
não tem adição de 
açúcar nem lactose  
e possui o selo de 
Qualidade e Confiança 
da Anad (Associação 
Nacional de Assistência 
ao Diabético)



• lojas •
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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 Cel. 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

Florianópolis/SC (cont.)
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 Cel. 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. Exp. José Pedro  

Coelho, 1.120  

Centro

tel.: (48) 3631-1800




