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Tempo de férias, calor e muito tempo ao ar livre. Essa parte deli-

ciosa do ano passa muito rápido, infelizmente. Mas pode ter conse-

quências que duram o ano todo. Afinal, o excesso de sol sem pro-

teção pode ressecar a pele do corpo e provocar manchas no rosto, e 

os cabelos ficam danificados depois de tantos dias no mar e na pis-

cina. Para ajudar você a levar somente o melhor do verão, trazemos 

uma seleção de produtos para usar depois do sol que vão deixar sua 

pele saudável e seus cabelos incríveis. Mostramos ainda xampus e 

condicionadores que garantem o resultado de salão de beleza em 

casa e os poderosos anti-ages que valem ouro. Vale experimentar! 

Com o calor, a oleosidade fica mais visível. A solução para evitar o 

brilho excessivo é apostar em makes com efeito matte, tendência 

das passarelas que continua com tudo. Você confere os principais 

produtos para conquistar o look. 

Nos cabelos, uma ótima solução é o xampu a seco, que tira o as-

pecto pesado e dá volume. E ainda os principais equipamentos para 

ter em casa para prevenir e monitorar a saúde. 

Um ótimo começo de ano!

Boa leitura 
Equipe Angeloni
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lembranças
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Xampus, condicionadores e máscaras especiais 
para os fios garantem ótimos resultados  

mesmo em lavagens frequentes   

Por mais que tentássemos, quase nunca conseguíamos re-

produzir em casa o mesmo cabelo lindo e esvoaçante de 

quando saíamos do salão de beleza. Além, claro, do talento, 

os profissionais contam com alguns “segredinhos” quando 

o assunto é tratamento. São os produtos da chamada linha 

profissional, que antes tinham venda restrita, mas que, atu-

almente, podem ser encontrados nas nossas farmácias. 

Além de princípios ativos emolientes, eles também vêm 

com protetores solares e antioxidantes que garantem a be-

leza dos fios semanas depois da última visita ao cabeleirei-

ro. O importante é encontrar o produto ideal para seus fios. 

Confira a seleção que preparamos para você:    

salãocasaEM

EFEITO DE

total
reparação

A linha Colour Renew 
Sheer Blonde,  
da John Frieda, com 
xampu e condicionador, 
é indicada para todos  
os tons de loiros, 
naturais ou tingidos
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extra
cuidado O xampu e condicionador Pro Hair DD Cream, da  

Nick e Vick, combinam alta tecnologia e ativos 
naturais para reparar e fortalecer cabelos danificados  
e sensibilizados. A máscara Pro Hair DD Cream, da Nick 
e Vick, tem ativos como queratina, blend de aminoácidos 
e ômega Active, que reparam e nutrem os fios
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Esqueça o ressecamento e o frizz cau-

sados pelos dias de sol, praia e piscina. 

Com os produtos pós-sol específicos 

para hidratação, pele e cabelos vão 

continuar iluminados e sedosos mes-

mo depois de um verão intenso. Para a 

pele, o segredo é investir em produtos 

emolientes, que hidratam e mantêm o 

bronzeado, evitando a descamação e 

o ressecamento. Aplique assim que 

sair do banho e antes de dormir. No 

rosto, é necessária a mesma hidrata-

ção, mas com produtos específicos 

para a área, o que evita o surgimento 

de cravos e espinhas.

Nos cabelos, a pedida também é hi-

dratar, e muito, para evitar que os raios 

solares e o cloro danifiquem os fios. 

Máscaras capilares são ótimas opções 

para manter as cutículas fechadas. As 

opções concentradas, que tratam em 

3 minutos, são perfeitas para cuidar 

dos fios sem perder tempo. Invista ne-

les e leve só as boas memórias do sol!

Para ficar apenas com 
o bronzeado e as boas 
lembranças do verão, 

aposte em produtos que 
hidratam a pele e deixam 

os cabelos sedosos 

SÓ O 
MELHOR DO

Nutrição 
intensa  
nos fios

Ao associar os 
benefícios de três  

óleos vegetais,  
o xampu Vichy 

Dercos cuida  
dos cabelos 
danificados  

e quebradiços, 
nutrindo 

intensamente  
e reparando  

as fibras

Recuperação 
total  
Assim como o 
xampu, o 
condicionador  
Vichy Dercos  
cuida dos fios 
danificados  
e quebradiços.  
Para aplicar  
após o xampu, 
massageando  
as mechas
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Ação prolongada  
e desintoxicante
A bruma hidratante 
Hidradefense Solution,  
da Adcos, tem ação  
prolongada e 
desintoxicante  
que protege  
contra poluição  
e radiação solar

Pele protegida e hidratada
O Epidrat Corpo tem uma fórmula  
que protege e hidrata a pele  
ao atuar na camada externa.  
Suaviza e melhora a elasticidade

Refresco pós-sol
Com fórmula não oleosa,  
o gel pós-sol Soothing Aloe,  
da Australian Gold, traz 
suavidade e alívio à pele

“ 
Produtos pós-sol 
ajudam a hidratar 
pele e cabelos para 
você ficar só com  
o melhor do verão 
                                           “

Tropa de choque
Sol e praia nem sempre  
são sinônimos de cabelos 
lindos. Por isso esse kit bomba 
de reparação da Pantene  
é um grande aliado, pois  
repara instantaneamente  
os danos do verão
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Produtos enriquecidos com cafeína 
pura, entre outras substâncias, 
ajudam a minimizar e tratar a 

celulite mesmo em quem deixou 
o cuidado para última hora

DÊ 

celulites
ÀS

1. Dupla ação
O Imecap Cellut é um 
tratamento intensivo 
contra a celulite, com 
uso tópico e creme.  
As cápsulas auxiliam no 
combate e na prevenção, 
atuando nas camadas 
profundas, enquanto o 
creme reduz o aspecto 
“casca de laranja”  

2. De dentro  
para fora
Auxiliando no 
emagrecimento, 
o Inneóv Silhouette  
reduz a celulite em  
um grau. Melhora o 
funcionamento do 
sistema digestório  
e diminui o acúmulo  
de gordura, além  
da celulite

Se você faz parte do time que deixou o 

verão chegar para se preocupar com a 

celulite, nem tudo está perdido: você 

tem os cosméticos para te ajudar! Dos 

cremes com ação rápida aos que de-

vem ser usados à noite, ainda é pos-

sível minimizar o efeito “casca de 

laranja”. A maior parte dos produtos 

é enriquecida com cafeína pura, em 

porcentagens variadas, o que ajuda 

a diminuir o inchaço e a eliminar a 

retenção de líquidos, fatores que au-

mentam a celulite. E eles estão cada 

vez mais fáceis de usar. Esqueça a 

ideia de que produto para celulite pre-

cisa de muito tempo de aplicação, com 

massagens demoradas. Para alguns, bas-

ta passar como um hidratante. 

Você também pode optar pelos nutricosméti-

cos, que agem de dentro para fora: basta ingerir 

uma cápsula por dia. Escolha o produto que me-

lhor se encaixa na sua rotina e surpreenda-se  

com os resultados!

adeus
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4. Efeito “flash”
O Vichy Celludestock 
Serum Flash deixa a  
pele mais lisa na primeira 
aplicação. É hidratante e 
tem micropartículas 
iluminadoras

1. Adeus inchaço
O diferencial do Adcos 
Reduxcel é sua fórmula 
maxidrenante que ajuda  
a diminuir a retenção  
de líquidos e o inchaço

2. Hidratação profunda
O gel creme Bye Bye Celulite,  
da Nivea, é um tratamento  
intensivo contra a celulite.  
De aplicação fácil, não precisa  
de massagem durante o uso

3, Ação noturna
Enriquecido com 5% de 
cafeína pura e o complexo 
redutor adipo-stim, o 
Vichy Cellu Destock 
Overnight age à noite 
para reduzir a celulite  
e a gordura localizada 
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Na melhor fase da vida, aposte em 
cosméticos poderosos para ter a 
melhor pele de todos os tempos

O passar dos anos traz com ele experiência e sabedoria. Infeliz-

mente, com a idade surgem também marcas de expressão no 

rosto. As causas são muitas, mas, basicamente, a pele perde 

hidratação e fica com aspecto ressecado, e as substâncias res-

ponsáveis pela elasticidade também são produzidas em menor 

quantidade. Para combater o avanço desses sinais, nada me-

lhor que apostar em cosméticos poderosos, que aliam tecnolo-

gia para uma hidratação potente e substâncias preenchedoras 

e firmadoras. Com o avanço da indústria cosmética, esses poti-

nhos hoje são capazes de promover a renovação celular, dar 

sustentação à pele e até a remodelar o contorno do rosto. 

Aposte em produtos que valem ouro para ficar com a melhor 

pele de todos os tempos! 

Pele mais firme
O Pro-Define Concentrado, da RoC, 
reforça a estrutura da pele, dá 
sustentação e densidade e promove 
uma hidratação profunda 

Contorno 
definido
O creme Roc 
Pro-Define reforça  
a estrutura da pele 
madura

Ideal para a 
menopausa
O sérum Vichy 
Neovadiol minimiza 
os efeitos causados 
pelo desequilíbrio 
hormonal

Três vezes anti-idade
Com ácido hialurônico e outros ativos,  
o Revitalift Laser X3, da L’Oréal, 
corrige as rugas, reforça as fibras  
e remodela o rosto
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Hidratação 
profunda
Voltado para peles 
ásperas e secas,  
o Nutraplus, da 
Galderma, promove 
uma hidratação 
intensa

Regeneração 
celular
O creme Neostrata High 
Potency, da Melora,  
é um tratamento diário  
que atua no processo  
de regeneração celular

Hidrata por 
até 24 horas 
O Epidrat Ultra, da 
Mantecorp, é um 
creme sem óleo, que 
nutre e tonifica a pele, 
normalizando a 
renovação celular
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Não importa se sua pele é muito 
clara, média ou escura: o produto 

ideal para deixá-la livre de 
imperfeições está aqui

TODOS 

tonsOS

Tão importante quanto escolher a maquiagem que 

vai usar é saber qual a mais indicada para o seu tipo 

e, principalmente, seu tom de pele. Afinal, não adian-

ta comprar o produto que sua amiga usou e adorou 

se ele não é adequado para você. 

Algumas dicas simples podem ajudar. O primeiro 

passo é verificar se sua pele é seca, mista ou oleosa. 

Isso vai influenciar na escolha entre uma base ou um 

pó compacto. Como a tendência no verão é ficar 

com a pele mais oleosa, os produtos com toque seco 

são uma ótima pedida. Depois, claro, é acertar no 

tom. Na hora de escolher, aplique o produto no ros-

to, e não no antebraço ou nas costas da mão. As to-

nalidades são diferentes, e os resultados também. 

Por último –mas não menos importante–, escolha 

produtos que agregam mais do que simplesmente 

esconder imperfeições. Cosméticos com protetor 

solar ou propriedades anti-age são opções rápidas e 

funcionais. Aproveite! 
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pele pele
bem clara

2. Múltipla função
O Duo Cake FPS 50, da Adcos, tem ação 
anti-idade e proteção solar. Com poder de 
cobertura de make e textura ultra-seca, 
protege e cobre imperfeições

3. Olhos bem cuidados
O BB Cream Olhos 5 em 1,  
da L’Oréal, hidrata, ameniza olheiras, 
uniformiza, suaviza imperfeições  
e alisa a pele

1. Para o seu tom
O filtro solar Duo Cake FPS 50,  
da Adcos, é indicado para todos os tipos 
de pele, é oil free e hipoalergênico

2. Pele lisa e protegida
O Episol Color Pele Clara, da Mantecorp,  
tem  textura foundant de base e bloqueia o sol 
enquanto disfarça pequenas rugas, linhas de 
expressão e imperfeições da pele

3. Longa duração
Com duração de até 24 horas, a base 
Revlon Colorstay vai deixar seu visual  
mais bonito. Pode ser usada por peles 
normais ou secas

clara

1. Protege e combate  
o envelhecimento
O Filtro Solar Fluid Tonalizante, da 
Adcos, versão nude, é a cobertura perfeita 
da pele. Alia alta proteção com tonalizante
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pele
pele

média

morena 

2. Peles  
normais  
ou secas
Com duração  
de até 24 horas,  
a versão toast  
da base Revlon  
Colorstay deixa  
o visual mais bonito 
e é perfeita  
para peles médias

4. Cobertura perfeita
O filtro solar Fluid Tonalizante, 
da Adcos, tem toque seco e é 
ideal para peles oleosas e 
acneicas. O efeito é de uma 
cobertura matte

1. Bronzeado certo
Uma cobertura resistente  
com efeito de maquiagem.  
O Heliocare Maxdefense  
FPS 50, da Melora, fornece  
na hora um bronzeado  
perfeito e luminoso

3. Sem olheiras
A área dos olhos ganha  
uma cobertura uniforme  
com o BB Cream Olhos 5  
em 1, da L’Oréal

2. Proteção com  
toque seco 

Desenvolvido para as 
necessidades da pele,  

o Episol Color Pele  
Morena, da Mantecorp,  

tem alta proteção  
UVA, UVB e luz visível, 
podendo ser usado por  
todos os tipos de pele.  
Sua textura fluida tem 

um toque seco 

1. Maquiagem  
e cuidado
Protetor solar com efeito 
de maquiagem, o Heliocare 
Maxdefense FPS 50, da Melora, 
tem textura leve e, além de 
maquiar, protege contra o 
envelhecimento. Na cor brown,  
é perfeito para as peles morenas

e negra
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Xampus a seco são ótimas 
opções para aqueles dias 
em que não deu tempo de 

lavar os cabelos  

Nada de faltar àquele happy hour com as amigas ou ao 

jantar que surgiu no último minuto porque seus cabelos 

estão sujos e não vai dar tempo de lavá-los. Rápidos, práti-

cos e econômicos, os xampus a seco foram desenvolvidos 

para resolver esse problema. Além das versões tradicionais, 

eles também vêm em formatos menores, ideais para levar 

na bolsa ou no nécessaire. 

A aplicação é ainda mais prática: é só espirrar um pouco no 

couro cabeludo, esfregar suavemente e pentear como de 

costume. Além de tirar a oleosidade aparente, não deixam 

frizz e têm fragrância suave. Os xampus a seco também 

são ótimos finalizadores, porque dão volume e são perfei-

tos para os últimos acabamentos de penteados. Escolha o 

melhor para seu tipo de cabelo e ande sempre com o seu!

Refresca e nutre
O xampu a seco  
Nutri-Hair, da Nick&Vick, 
possui silicones especiais, 
D-pantenol e vitamina E

Para levar  
na bolsa
O Aspa Nécessaire 
sem perfume traz os 
benefícios do xampu  
a seco para sua bolsa. 
Como o produto é de 
fácil aplicação, pode 
ser usado em qualquer 
lugar. A embalagem 
menor facilita o 
transporte

Naturalmente 
perfumados
O xampu a seco Aspa Detox 
foi desenvolvido para  
as necessidades dos 
cabelos tratados 
quimicamente  
e é um aliado na 
manutenção da cor

Limpos e 
brilhantes
O Aspa Zero Gordura  
é ideal para ser usado 
entre as lavagens.  
Tira a oleosidade  
na hora e tem efeito 
duradouro. Para todos 
os tipos de cabelo
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O que o xampu 
a seco faz por 
seu cabelo:

- Tira a oleosidade 
instantaneamente, 
deixando os fios soltos

 - Dá volume à raiz:  
basta aplicar e virar  
a cabeça para baixo

- Deixa os fios com textura, 
o que ajuda a ajeitar o 
penteado naturalmente

- Os fios ficam com uma 
agradável fragrância
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Cosméticos com efeitos matte e blur são novidades  
que ajudam a deixar a pele impecável e sem 

oleosidade, mesmo nos dias mais quentes

TENDÊNCIA
Matte

Prático 
como gloss
A praticidade 
do gloss, com  
a finalização 
matte. A linha 
de batom 
líquido da  
Vult tem  
ótima textura, 
secagem rápida  
e alta cobertura, 
com longa 
duração

Cores do momento
A linha Color Sensational,  
da Maybelline, traz uma série  
de tons vivos e intensos com 
efeito matte, que tem tudo  
a ver com a tendência do 
momento. Eles têm oito  
horas de hidratação e FPS 15

Matte. Esse termo já é bem familiar para quem gosta de 

maquiagem. Mas a tendência de rosto natural, evolução 

do look nude que impera há algumas temporadas, trou-

xe outra novidade quando o assunto é uma cobertura 

sem brilhos: o blur. Esses cosméticos são capazes de su-

avizar linhas de expressão, tirar o brilho e diminuir os 

poros deixando o make “naturalmente” matificado, ou 

seja, sem a oleosidade tão característica da pele. Quan-

do o efeito matte chega aos finalizadores, lápis, sombras 

e bases, isso significa uma maquiagem sequinha, com 

efeito prolongado e maior fixação. Para finalizar, aposte 

em um bom batom sem brilho e arrase!
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2. Adeus, 
oleosidade
O finalizador Velvet 
Efeito Matte, da 
Aspa, deixa pele e 
maquiagem 
perfeitas o dia todo

3. Correção matte
A novidade da La Roche  
é o Effaclar BB Blur:  
corrige na hora defeitos 
da pele e absorve a 
oleosidade durante  
todo o dia

4. Sobrancelhas 
foscas
Lançamento da Vult,  
o Perfect Up - Lápis 
Iluminador para 
Sobrancelhas tem 
acabamento fosco

1. Nude 
perfeito
O quinteto de 
sombras da Vult 
Lovely Nude tem 
as cores do 
momento com 
efeito da matte
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Alta precisão 
Para quem precisa acompanhar o peso, a 
balança Omron Digital é perfeita: apresenta 
alta precisão a partir de variações de 100 g. 
Também possui tecnologia on/off 
automática pelo toque do pé

De olho na 
pressão
O aparelho de pressão 
Omron é um medidor 
automático que detecta 
batimentos cardíacos 
irregulares, além de ser 
um indicador de 
hipertensão

Aparelhos médicos de monitoramento ajudam 
a manter a saúde e a perceber rapidamente 

quando alguma coisa está errada 

Saúde

ALIADOS 
BoaDA

Fazer exames em dia e ter uma rotina saudável são os primeiros passos 

para manter a saúde. Mas outros cuidados podem ajudar a prevenir ou 

controlar alguns problemas. É aqui que os aparelhos domésticos se tor-

nam ferramentas importantes para monitorar a saúde constantemente 

e, assim, perceber rapidamente algum sinal de alerta. A arritmia cardía-

ca, por exemplo, atinge 20 milhões de brasileiros, e muitas pessoas nem 

sabem que têm o problema. Aparelhos de medição de pressão moder-

nos permitem que a pessoa perceba a irregularidade e possa buscar 

ajuda médica. O mesmo acontece com os medidores de glicose, de gor-

dura e de peso: todos auxiliam no monitoramento e na detecção rápida 

de problemas. Claro que nenhum dispensa as visitas regulares ao médi-

co, mas são uma ótima ajuda. Cuide-se! 
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Relaxamento já! 
Com formato anatômico,  
o masssageador portátil 
G-Tech Magnet Plus 
permite uma massagem 
precisa e eficiente. Além 
disso, é capaz de fazer 
massagens com calor 
infravermelho, o que gera 
uma sensação mais intensa

Detecção de arritmias
Com o aparelho de pressão 
Digital Automático de Pulso 
BP3BK1, da G-Tech, é possível 
detectar alguma arritmia  
durante a medição da pressão 
arterial. Aprovado pela 
Sociedade Brasileira de 
Cardiologia e de Hipertensão

Simples e seguro
Um furinho no dedo e cinco 
segundos depois o medidor 
de glicose G-Tech Free 
apresenta o resultado.  
Além de rápido, tem aviso  
de hipoglicemia. Ideal para 
monitorar a glicose no sangue
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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

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




