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             Sumário

             Editorial
A chegada do Verão é sinónimo de bom 
tempo, praia e diversão. E é neste ambiente 
que celebremos os 33 anos da Balvera 
Perfumarias.
Ao longo deste ano fomos comunicando 
novidades ao nível de perfumantes, 
cosmética e maquilhagem. Fomos também 
celebrando com os nossos clientes a abertura 
de novos espaços, sempre com o espírito 
empreendedor e instinto de crescimento que 
nos caracteriza.
É com este espírito que continuamos a 
apostar no bom profissionalismo, para que os 
nossos clientes se sintam bem em cada visita 
que nos fazem.
Nesta sexta edição da Revista Balvera, 
prosseguimos com a divulgação das 
novidades deste fantástico mundo de beleza. 
Revelamos as histórias por detrás de algumas 
fragrâncias, dicas de maquilhagem e até um 
guia para ajudar a alcançar a forma física 
ideal.
Assim, esperamos que desfrutem de mais 
uma edição, recheada de conteúdos 
dedicados aos nossos clientes e amigos.  
 
                                   António Luís Barrento
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Mundo Balvera

Inauguração em Algés
No passado dia 19 de Março, foi 
inaugurada a nova loja da Balvera em 
Algés. Um dia de festa, em que 
contámos com o apoio e colaboração 
da Shiseido, na organização desta 
festa de inauguração.
Neste dia, quem nos visitou teve a 
oportunidade de ser maquilhado pela 
maquilhadora profissional da  marca, 
enquanto ficava a par das mais 
recentes novidades da marca, seja em 
cosmética ou em perfumante. Como 
forma de complementar este dia tão 
especial, os nossos visitantes foram 
ainda presenteados com algumas 
amostras e ofertas, tendo ainda a 
oportunidade de se deliciar com o 
serviço de catering disponível na loja.
Um excelente arranque para mais uma 
loja Balvera!

Festa 
com a Guerlain!A Guerlain e a Balvera juntaram-se no 

dia 8 de Abril,na loja do Infantado, em 

Loures, para receber e celebrar a primavera! 

O dia foi dedicado às fragrâncias de Aqua 

Allegoria, pelos seus aromas primaveris, tendo 

Pera Granita um especial destaque por ser a 

mais recente fragrância da Guerlain.
As nossas clientes tiveram também a 

oportunidade de conhecer as cores de estação 

e ainda de ser mimadas com uma 
maquilhagem ou com um mini-soin com os 

fantásticos produtos da marca.
Como forma de agradecimento pela 
visita, as nossas clientes tiveram à 
disposição bolinhos e refrescos e 

não foram embora sem um pequeno bouquet de flores.

Make Up...
...na Balvera da Marinha Grande.
A maquilhadora profissional da L’oréal, 
Tânia Carvalho voltou a fazer uma visita à 
Balvera Perfumarias, desta vez, à loja da 
Marinha Grande. 
Nesta ação especial as nossas clientes 
ficaram a conhecer alguns truques e dicas 
de maquilhagem, além de poderem 
aproveitar a oportunidade de serem 
maquilhadas pela maravilhosa Tânia 
Carvalho!
Assim, tentámos proporcionar um 
dia diferente às nossas queridas 

amigas e clientes.
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Mundo Balvera

Mais Balvera!
Mais Balvera para todos! Desde a nossa 
última edição em Dezembro, onde demos 
a conhecer aos nossos clientes e leitores, 
as últimas lojas Balvera abertas, contamos 
agora com mais 3 espaços! Amadora, 
Algés e Setúbal, são as mais recentes 
lojas, onde pode encontrar as melhores 
marcas de perfumaria e cosmética. 
A intenção não é parar por aqui, queremos 
e ambicionamos mais! Esperamos ter 
novidades de novos espaços para lhe dar 
em breve.

Shiseido em Coimbra
A Balvera adora mimar as suas clientes 
e nada melhor do que juntar forças 
com a Shiseido e oferecer uma 
maquilhagem e um tratamento de pele!
Dia 15 de Abril, as clientes da Balvera 
do Mercado, em Coimbra foram as 
privilegiadas e tiveram o maquilhador e 
a conselheira de beleza da marca à 
disposição.
As novidades de maquilhagem e 
tratamento da marca estiveram em 
foco, tal como a fantástica fragrância 
feminina, Ever Bloom. Desta forma, 
conseguimos criar um dia diferente 
para as nossas clientes, que além de 
ficarem a conhecer um pouco mais do 
mundo da Shiseido, ainda tiveram a 
oportunidade de se mimarem!

Smarts Balvera
Quilómetro atrás de quilómetro, decoração 
atrás de decoração, e os nossos smarts 
continuam a fazer furor por onde quer que 
passem! Com visuais das mais recentes 
novidades de perfumaria e cosmética ou com 
visuais Balvera, os nossos smarts prosseguem 
a sua conquista do asfalto. 
Este continua a ser um excelente meio de 
comunicar o que de melhor existe neste 
fantástico mundo da Perfumaria e Cosmética!
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Bastidores

Há mais de 100 anos que a Montblanc se 
distingue pelos seus valores fundamentais de 
perícia Europeia, uma herança de sofisticação e 
um permanente instinto inovador em sintonia 
com uma busca de excelência. Para isso 
contribui a lenda da marca que se prende à 
origem da sua história, quando um banqueiro, 
um engenheiro e um comerciante de papelaria 
se juntaram para criar instrumentos de escrita 
e legantes, ostentando uma qual idade 
excepcional. Desde então, Montblanc tem sido 
sinónimo de excelência, porém isso não é o 
suficiente para entender a extraordinária aura 
que envolve a marca. O que é, e sempre foi, 
único em Montblanc, é a combinação especial 
de tradição e inovação, perícia artesanal e 
criatividade, história e modernidade. Foi desta 
forma que a marca se tornou umas das 
principais Maisons do Mundo.
Em 2011, um novo capítulo foi desvendado com 
a criação da fragrância Montblanc Legend. Uma 
excepcional fragrância masculina com um 
autêntico espírito de independência e um 
temperamento muito especial. Uma nova 
história de sucesso para a marca, pois 
Montblanc Legend tornou-se um clássico 
mundial entre as fragrâncias masculinas.
Foi assim natural que houvesse continuidade, 
através de uma nova fragrância ainda mais viril, 

mas com a mesma energia e fascinante 
sinceridade. Hoje a Montblanc apresenta uma 
nova personalidade de Legend, capturada num 
momento de total liberdade e serenidade com 
u m a  n o v a  e x p r e s s ã o  i n t r é p i d a  d e 
masculinidade... Montblanc Legend Spirit.
Esta nova fragrância revela um aspecto mais 
informal e menos introvertido do homem 
Montblanc Legend, mas que mantém uma 
atração versátil e os elementos elegantes do 
seu caráter. Tranquilo, a sua mente vagueia, 
procurando continuamente explorar novos 
horizontes e visões desinibidas. A sua 
imaginação é estimulada por tudo o que o 
rodeia... Sem nenhuma pretensão, ele é 
irresistivelmente atrativo... Montblanc Legend 
Spirit: uma nova dimensão de um carisma 
envolvente.

   A Fragrância

A fragrância é inspirada por todas as formas e 
tonalidades de branco, da neve ao mármore. Os 
dois mestres perfumistas Nathalie Lorson e 
Olivier Cresp encontraram uma composição 
perfeita para criar uma fragrância fresca, viril e 
intensa, tão cativante como uma paisagem 
esplendorosa.

O aroma aquece na pele, vibra em contacto

com o ar e ganha força à medida que se liberta

num inconfundível «sillage».



Bastidores
A pirâmide olfativa desta fragrância fresca 
amadeirada é composta por ingredientes 
excecionais. As vibrantes notas de topo de 
grãos de pimenta rosa, toranja amarga e 
bergamota fresca, desencadeiam-se de 
imediato. A sua poderosa nota intermédia é 
selvagem, graças à intensidade da alfazema, ao 
hipnótico cardamomo e ao revigorante acorde 
aquático. Madeiras brancas - sândalo, cedro e 
caxemira - associam-se sensualmente ao 
musgo de carvalho, o aroma assinatura de 
Montblanc Legend, criando notas de base 
envolventes e autênticas, suavizadas por um 
cocktail de almíscares brancos.
O aroma aquece na pele, vibra em contacto com 
o ar e ganha força à medida que se liberta e 
deixa um inconfundível rasto.

Com uma dose caracteristicamente saudável de 
rebeldia e audácia, o homem Montblanc Legend 
Spirit tem um apetite por contrastes criativos. 
Embora seja preservado o código de cores, 
preto e branco, assim como a forma do frasco 
original de Montblanc Legend, o novo 
Montblanc Legend Spirit chama a atenção 
graças à sua estética radicalmente moderna,  

um frasco imaculado lacado em branco e aço. O 
símbolo Montblanc está gravado na parte 
metálica superior do frasco, assim como na 
tampa, e o nome também aparece sobre o 
frasco. Os três aros metálicos, um símbolo que 
se encontra nos instrumentos de escrita de 
Montblanc, estão presentes na base da 
cartonagem, enquanto o dist into logo 
Montblanc surge em contraste sobre o fundo 
branco.

   Um Cavalheiro Carismático

O inglês Simon Clark, o rosto de Montblanc 
Legend, também encarna o homem Montblanc 
Legend Spirit. Fotografado por Peter Lindbergh 
para Montblanc Legend, a sua poderosa 
imagem começou a  p re to  e  b ranco. 
Perpetuando esta tradição, Montblanc Legend 
Spirit foi captado por John Balsom, um 
fotógrafo inglês muito reconhecido pelas suas 
fotografias de celebridades, que sabe como 
captar maravilhosamente os tempos passados 
e as experiências que modelam os nossos 
rostos. O nosso homem ostenta bem o seu 
passado enquanto se prepara para entrar no 
futuro.

Notas de Topo - Pimenta Rosa;
Toranja Amarga; Bergamota Fresca;

Notas de Coração - Alfazema; 
Cardamomo;Acorde Aquático;

Notas de Base - Madeiras Brancas; 
Musgo de Carvalho; Almíscares Brancos;
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Perfumes Mulher

Bvlgari
A Bvlgari inaugura um novo 
capítulo de Omnia Collection, um 
«álbum» dos aromas e feitiços, um 
«exemplar» das maravilhas do 
Brasil: Omnia Paraíba. Um hino 
poderoso a uma terra vibrante à 
qual nenhuma outra se assemelha. 
Uma fragrância alegre e vibrante 
que conta com notas de maracujá, 
gardénia do Brasil e grãos de 
cacau na sua composição.

Escada
Mais uma vez a marca presenteia-nos 
com uma edição especial de verão. 
Em 2016, Escada Agua del Sol 
convida-nos a relaxar e a ter tempo 
pa ra  des f ru ta r  de  s imp les  e 
agradáveis sensações como o canto 
dos pássaros, os reflexos de luz na 
água... o preguiçar ao Sol. Agua del 
Sol apresenta-se como um perfume 
energético, quente e delicadamente 
frutado, sendo que conta com notas 
de pêra, néctar de alperce e 
sementes de tonka para o efeito. Um 
«must-have» para este verão!

Prada
Em Candy Kiss, o almíscar é a estrela 
máxima. A sua presença é sentida 
das notas de topo às de base, como 
se de uma assinatura de pureza e 
ternura se tratasse. Na nuvem de 
aromas podemos também sentir 
nuances de laranja e baunilha a 
florescerem juntamente com a 
fragrância. Brilhante, sensual e 
arrojada, Candy Kiss é inspirada 
numa nova faceta de feminilidade 
Prada, onde mais é mais e o excesso 
é tudo!

Lanvin
2016 é o ano de Éclat de 
Fleurs, uma fragrância cujo 
bouquet evoca a alegria de 
um passeio entre flores num 
dia de sol. É uma expressão 
subtil de uma nova faceta 
feminina, plena de frescura 
e espontaneidade - uma 
criação que projecta alegria, 
l e veza  e  uma eu fo r i a 
momentânea.

-

Dolce&Gabbana
A nobre e elegante Rosa, forte e 
presente, mas delicada e airosa 
no seu espírito floral fresco vivo. 
É assim que se apresenta Rosa 
Excelsa. Tendo rosa canina 
africana e rosa damascena 
como notas de coração, esta 
possui uma presença delicada, 
embora poderosa, al iando 
inocência e sensual idade, 
tornando-se icónica, intemporal 
e única.
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Perfumes Mulher
Elie Saab
U m a  fl o r .  U m a  c o r .  U m a 
fragrância. O verdadeiro símbolo 
da feminilidade. Uma interminável 
fonte de inspiração para Elie Saab. 
Hoje, o costureiro exalta a sua 
assinatura num bouquet de flores 
com um turbilhão de pétalas de 
rosas. E adorna a sua primeira 
fragrância icónica com a mais 
f em in i na  das  co res .  Rose 
Couture... naturalmente. Conta 
com notas de rosa, peónia fresca, 
sândalo e o patchouli.

Dolce&Gabbana
A viagem de Dolce&Gabbana Light 
Blue continua pelo Mediterrâneo, 
tendo, no entanto, regressado ao 
ponto de partida - Capri. A edição 
feminina de 2016, Love in Capri é 
uma fragrância floral, inspirada 
nos aromas naturais da ilha. Nela 
encontramos notas de limão e 
tangerina, amendoeiras em flor e 
notas almiscaradas.
Um clássico poderoso, que 
continua único e inovador!

Dior
Poison Girl é mais do que um 
perfume. É uma história da 
feminilidade Dior. Esta é uma 
fragrância explosiva, uma 
criação perturbadora, para 
mulheres novas, sedutoras e 
diretas. Segundo François 
Demachy, perfumista criador da 
Dior, esta é uma fragrância 
agridoce floral, elegante à 
maneira de Dior. Deixe-se 
conquistar pelo charme atrevido 
e sedutor de Poison Girl.

Roberto Cavalli
Paradiso Azzurro é um perfume que recria o 
reflexo de luzes radiantes nas águas do 
Medi te r râneo.  Este flora l  a romát ico 
mediterrânico tem na sua composição notas 
de bergamota, jasmim selvagem e madeira de 
caxemira. O seu visual evoca as cores e 
riqueza do mediterrâneo da região bem como 
as coleções de moda de Roberto Cavalli.

Juicy Couture
I Am Juicy Couture é para a 
mulher que vive e respira o 
mundo Juicy Couture, e que quer 
sempre mais! A fragrância 
c o m b i n a  f r u t a s  d o c e s  e 
sumarentas para as notas de 
topo, associando de seguida 
uma composição sedutora de 
ga rdén ias  e  made i ras  de 
caxemira. Evoca o glamour 
rebelde da mulher Juicy.

-



Perfumes Homem

Narciso Rodriguez
A nova fragrância masculina de 
Narciso Rodriguez, Blue Noir, é uma 
Eau de Toi lette amadeirada, 
especiada e almíscarada, que 
conta com noz moscada, cedro 
azu l  e  ébano pre to na sua 
composição, tornando-a numa 
fragrância altamente sensual que 
desperta os sentidos para o 
mistério do «Eterno Masculino».

Burberry
Mr. Burberry é um perfume para 
um homem de contrastes, 
clássico, mas contemporâneo. 
Elegante, mas rebelde. 
A nova fragrância Burberry é 
composta por notas de toranja, 
cedro, sândalo, entre outras e 
caracteriza-se como um aroma 
sensual, verde e amadeirado.

Montblanc
Legend Spirit dá continuidade 
a Montblanc Legend, lançado 
em 2011, sendo Spirit um 
fragrância mais fresca, viril e 
intensa, tão cativante como 
uma paisagem esplendorosa. 
Esta é uma fragrância fresca 
amadeirada, composta por 
ingredientes excecionais. 
Uma nova dimensão de um 
carisma envolvente.

Diesel
O icónico punho de Only the 
Brave está de volta com uma 
versão mais envolvente e 
intensa, reforçada pelo acorde 
de patchouli e fava tonka 
t o r n a n d o  E x t r e m e  n u m 
amadeirado oriental. OTB é 
para o homem que agarra a vida 
e o destino com ambas as 
mãos, para o derradeiro herói 
moderno.

Prada
Já conhecíamos a frescura e a 
energia de Prada Luna Rossa, eis 
que surge uma nova criação 
inspirada no desafio da vela ao mais 
alto nível: Prada Luna Rossa Eau 
Sport. A sua composição revela 
seis ingredientes intemporais 
reinterpretados de forma moderna, 
transmitindo à fragrância, o maior 
respeito da natureza e a essência 
da inovação, no coração do 
universo Luna Rossa.
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Perfumes Homem

Givenchy
Gentlemen Only Parisian Break 
é inspi rado no ambiente 
elegante e distinto de Paris. 
Esta Eau de Toilette pretende 
recriar o charme irresistível de 
um cavalheiro, que saboreia a 
beleza desse ambiente tão 
chique quanto descontraído.
Parisian Break é uma fragrância 
amadei rada, aromát ica e 
cítrica, que conta com notas de 
menta e limão, que a ajudam a 
ser fresca, elegante e sensual.

Davidoff
Horizon... é a nova fragrância 
masculina da Davidoff, inspirada 
no homem que lu ta  para 
alcançar os seus objectivos, por 
chegar mais alto, por ir mais 
além...
Chega-nos através de um 
aroma amadeirado aromático, 
onde pode sentir notas de 
gengibre, alecrim e vetiver.
Com Horizon vai sentir-se livre e 
capaz de alcançar praticamente 
tudo!

Dolce&Gabbana
Tal como a versão feminina, a 
versão masculina regressa ao 
ponto de partida, a ilha de 
Capri. Inspirada nos aromas 
naturais da ilha, Beauty of Capri 
é uma fragrância amadeirada 
aromática, com notas de limão 
e bergamota, acorde marinho, 
cedro e vetiver. Um clássico de 
verão que continua a ter uma 
legião de fãs.

Hugo Boss
Unlimited é uma explosão de 
energia para um sucesso sem 
limites. É uma fragrância que 
inspira e dá confiança, para ir além 
do l im i te .  Per fe i to  para os 
momentos de adrenal ina do 
desporto. Esta é uma fragrância 
aromática verde, com notas de 
hortelã e laranja no topo, ananás e 
canela no coração, terminando 
com cistus (arbusto), sândalo e 
almíscar como notas de base. Uma 
proposta fresca e revigorante, 
indicada para os fãs do desporto 
rei: o futebol!

Calvin Klein
Fresca. Cálida. Elétrica. Uma 
essência dual para homens e 
mulheres. O equilíbrio entre os dois 
polos opostos. Ck2 conta com 
notas de wasabi, folhas de violeta, 
vetiver, sândalo, entre outras, 
tornando-a numa fragrância fresca 
e amadeirada. Ck2 é universal, uma 
mensagem de partilha, conexão e 
amor.
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Para ...ElaEla

1- Light Blue da Dolce&Gabbana1- Light Blue da Dolce&Gabbana

2- Agua del Sol da Escada2- Agua del Sol da Escada

3- 212 VIP Rosé de Carolina Herrera3- 212 VIP Rosé de Carolina Herrera

4- La Vie Est Belle EP da Lancôme4- La Vie Est Belle EP da Lancôme

5- Olympéa de Paco Rabanne5- Olympéa de Paco Rabanne

1- Boss Bottled da Hugo Boss1- Boss Bottled da Hugo Boss

2- Boss The Scent da Hugo Boss2- Boss The Scent da Hugo Boss

3- 1 Million da Paco Rabanne3- 1 Million da Paco Rabanne

4- Invictus da Paco Rabanne4- Invictus da Paco Rabanne

5- Sauvage da Dior5- Sauvage da Dior

Para ...EleEle

13



Bvlgari

Bvlgari 
                   no 

         Paraíso
«Ela não anda, dança. Não fala, 
canta. Está em harmonia com a 
natureza circundante, com a 
exuberância dos coqueiros, com a 
terra saturada de chuva e com o 
azul do oceano selvagem e 
perfumado...»
                                     Jorge Amado

Em 2016 a Bvlgari inaugurou um novo capítulo 
no que diz respeito à coleção Omnia, com um 
«álbum» dos aromas e feitiços, um «exemplar» 
das maravilhas do Brasil: Omnia Paraíba. Um 
hino poderoso a uma terra vibrante à qual 
nenhuma outra se assemelha.
Da Amazónia às cascatas de Iguaçu, da 
paleta barroca de Salvador à arquitetura 
futurística de Brasília, às praias do Rio e aos 
«campos» de pedras preciosas de Minas 
Gerais, a natureza no Brasil é um caldeirão 
mágico aberto aos céus. Trata-se de um Éden 
tropical com cores saturadas, com uma 

abundância devastadora e eclética. Tantos 
aspetos gloriosos, todos eles presentes nesta 
nova criação de Alberto Morillas: a luz de uma 
extravagante gema azul-esverdeada que 
lança um convite em jeito de uma composição 
olfativa, e na qual ecoam flores e frutos 
dourados. Uma gema rara e por vezes mais 
valorizada do que os diamantes: a Turmalina 
Paraíba.
Se existe uma pedra que simboliza a riqueza 
espetacular das gemas encontradas no Brasil, 
ela reúne em si a misteriosa beleza das 
múltiplas cores do arco-íris: a Turmalina.
A Bvlgari, conhecida como «mestre da cor», e 
que procura gemas invulgares nos quatro 
cantos do planeta, não poderia deixar de estar 
fascinada por esta raridade geológica e 
mineral, e pela sua encantadora cor azul-
esverdeada - ligeiramente lagoa, ligeiramente 
verde água, ligeiramente turquesa - que 
encapsula o encontro entre o céu, o mar e o 
reino das plantas. Esta é uma pedra que 
despertou emoções fortes no mundo da 
joalharia por todo o mundo. A Bvlgari dedicou



-lhe alguns dos mais ousados eventos de 
joalharia, sendo que esta pedra chega mesmo 
a ser considerada o talismã perfeito para os 
cantores, pois crêem que protege e fortalece 
as cordas vocais. As suas qualidades extra 
sensoriais tornam-na na pedra da intuição, da 
comunicação, da expressão escrita e oral. 
Uma espécie de feminilidade cósmica que 
irradia da pedra, sinónimo de alegria de viver e 
harmonia. O seu simbolismo remete para o 
sentimento singular a Omnia Paraíba.

Bvlgari

Em Omnia Paraíba, encontramos múltiplas 
facetas do Brasil, numa espécie de fusão 
olfativa ultramoderna que capta a essência 
selvagem da flora tropical. Alberto Morillas 
viajou pelo Brasil, onde o mar, a praia e a 
floresta formam uma 
triologia inseparável de 
cores e sensações 
m a r a v i l h o s a s .  N o 
c o r a ç ã o  d e s t a 
profusão de imagens, 
sons e  a romas,  o 
«Feel ing of Brasi l» 
tomou forma, livre de 
convencionalismos. 

A Fragrância
No topo deste aroma 
d o s  t r ó p i c o s ,  a 
fragrância revela-se 
com uma faceta cítrica 
f resca e  v ib ran te , 
combinada com as 
tonalidades cintilantes 
e deslumbrantes da 
la ran ja  amarga de 
Curação, e com a polpa suculenta e 
apimentada do maracujá. Um acorde de topo 
que cativa com a sua luminosidade, com a sua 
leveza e sua gentil descontração.
A natureza floral flamegante de Omnia Paraíba 
revela-se no seu coração. Tão generoso 
quanto preciso, combina o carácter cremoso 
e ensolarado da gardénia com a exótica nota 
floral frutada da «flor da paixão». Uma 
combinação que traz uma maior profundidade 
à fragrância.
Nas suas notas de base, o calor aumenta, o 
ritmo eleva-se e uma intensa sensualidade 
ganha forma. A elegância intemporal da 
ve t i vé r ia  t raz  e lementos e legantes, 
amadeirados e hipnóticos às deliciosas 
nuances empoadas do feijão do cacau, 
criando assim, a requintada sensação de pele 
aquecida pelo sol.

«Queria expressar a minha 
reação ao forte impacto 

desta natureza onipresente,
ao incrível poder das ondas, 

à deslumbrante imensidão do 
azul e à presença da oresta,

tão perto, mágica e 
misteriosa.»

O Design
No que diz respeito ao design de Omnia 
Paraíba, o frasco continua com o seu formato 
clássico, inspirado no anel Moebius, o 
símbolo do infinito. As curvas infinitas de 
Omnia Paraíba evocam as montanhas do 
Brasil, no curso dos seus rios, nas ondas do 
mar. Recordam a silhueta generosa de 
« Y e m a n j á » ,  a  d e u s a  d o  m a r ,  t ã o 
fervorosamente adorada.Os tons únicos de 
azuis e verdes deste frasco são inspirados nas 
inovadoras combinações de cor que a Bvlgari 
tem explorado desde os anos sessenta, e pela 
pedra homenageada, a turmalina Paraíba. 
Como um poderoso eco de algo que, no 
Brasil, é inseparável da vida: a cor.

A Campanha
Edita Vilkeviciute é o 
rosto e a musa perfeita 
para o Bvlgari Omnia 
Para íba.  A modelo 
lituana cativa com a sua 
beleza impressionante, 
infinitamente sensível e 
s e n s u a l .  N a  n o v a 
imagem de  Omn ia 
P a r a í b a ,  e l a  é 
apresentada como uma 
mulher exuberante com 
uma grande força de 
v o n t a d e  e  q u e 
r e p r e s e n t a  c o m 
facilidade a essência 
fresca e viva deste novo
perfume-joia. 

Pura ainda que sedutora, elegante e sensual, 
Edita Vilkeviciute encarna perfeitamente a 
mulher Omnia, transformando esta imagem, 
numa ode à feminilidade vivaz e intuitiva.
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Health & Care

Quando o verão se começa a aproximar, e 
com a perspectiva de sol, calor e idas à 
praia, é nessa altura que começamos a 
fazer um auto «check up», para averiguar se 
estamos prontos para colocar o corpo a 
apanhar banhos de sol. O problema é que 
na maioria dos casos, não estamos! Nessa 
altura, soam todos os alarmes e aí 
começam a surgir algumas más decisões, 
tendo como objectivos, a perda de peso e 
fazer desaparecer os «pneus» que estão a 
mais.
Aqui começam as dietas loucas, as 
correrias  ao ginásio, na tentativa de 
queimar tudo de repente e sem resultados 
visíveis ou com consequências para a 
saúde. Sendo assim quais os métodos mais 
correctos para perder peso e/ou emagrecer 
sem recorrer a falsas promessas de 
resultados rápidos?
Posto isto, pedimos ajuda ao André Vieira - 
Personal Fitness Health & Supplements 
Coaching, para desmistificar algumas 
destas questões.
 

O que fazer para perder peso?

AV: Baseado na minha experiência, 
formação e evidência cientifica, a solução 

é criar um défice calórico. Para que possa 
existir uma perda de peso, deve ocorrer um 
balanço energético negativo, ou seja, a 
ingestão calórica deve ser inferior ao gasto 
energético.

A questão é, perda de peso igual a 
perda de massa gorda?

AV: A meu ver, é fundamental desmantelar 
o mito do conceito da perda de peso. 
Perder peso definitivamente não significa 
perder massa gorda. Com a aproximação 
do verão, a tendência é achar que quanto 
mais rápido melhor, a procura de atalhos, 
dietas perigosas e desequil ibradas 
aumenta, tudo isto para que ocorram 
perdas de 4 e 5 kg por semana. o 
desmedido problema é que a maior parte 
dessa perda é de água de massa muscular.
Não há receita do bolo, não há milagres, 
não há comprimidos mágicos; existem sim, 
estratégias para potenciar a perda de 
gordura, mantendo o máximo de massa 
muscular possível. É correcto afirmar, que a 
união entre o treino e a alimentação, ambos 
planeados e adequados, são os maiores 
responsáveis pelo sucesso na perda de 
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massa gorda.

A segu i r ,  apresento-vos a lgumas 
estratégias para promover uma redução na 
gordura corporal:

- Delinear um plano de treino e alimentar, 
com metas realistas e graduais.

- Não fazer uma restrição alimentar 
demasiado radical, porque assim que 
começar a comer «normalmente», todos os 
quilos perdidos têm tendência a voltar. 
Portanto, radicalismo não é a solução.

- Evite longos períodos sem comer, pois a 
tentação para cometer excessos será 
bastante maior.

- Uma boa hidratação é fundamental.

- Obviamente, evitar alimentos refinados, 
processados e ricos em gordura saturada. 

- Adequar a quantidade protéica ao 
objectivo é muito importante, sendo uma 
das melhores formas de manutenção da 
massa muscular, num défice calórico. Opte 
por fontes de proteína magra (tais como, 
carnes de aves, clara de ovo, etc).

- Consistência no treino e alimentação, 
perseverança.

Por fim, é essencial entender que cada caso 
é um caso e que a melhor dieta e o melhor 
treino é aquele que é prescrito para atender 
às suas necessidades indiv iduais, 
elaborado por profissionais experientes e 
qualificados. 
Não adianta recorrer a produtos, bebidas e 
dietas que prometem resultados rápidos, 
pois isso não existe! Nada se consegue  
sem esforço e dedicação, e se quer estar 
em forma para o verão, lembre-se, não 
corte por atalhos que podem dar em becos 
sem saída! Bom Verão!
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Clarins
 Sunkissed
Com uma tez de Verão radiosa, cores 
solares, naturais e lisonjeiras e com 
uma fidelidade a toda a prova para 
qualquer momento do dia e da noite. 

Guerlain
Terracotta - Les Poudre Bronzante
Feche os olhos, respire a delicada 
fragrância e embarque numa viagem 
dos sentidos. A tez torna-se sublime, 
ganha leveza, suavidade e um 
bronzeado imediato.

Shiseido
Synchro Skin Lasting Liquid 
Foundation SPF20
Uma base fluida de longa 
duração que tem afinidade com 
a pele durante todo o dia. 

Dior
Milky Dots - Été/Summer 2016
Peter Philips director e criativo de imagem 
de maquilhagem da marca, inspirou-se nas 
alegres, elegantes e intemporais bolinhas. 
É uma coleção vibrante que mergulha num 
mundo cheio de fantasia.

Estée Lauder
Pure Color Envy Sculpting 
Gloss
Moldar, esculpir e ampliar cada 
curva dos seus lábios. Ajuda a 
criar volume, tornando os seus 
lábios invejáveis. 
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Ir de férias não quer dizer que também tire 

férias dos seus produtos de cuidado de 

rosto, corpo e cabelo.

Seja um fim-de-semana prolongado, uma 

semana, quinze dias, fora ou dentro do país, 

de carro ou de avião, o que é importante é 

levar a sua rotina de beleza consigo. 

Quando falamos em rotina de beleza de rosto, 

falamos de limpeza, hidratação e proteção 

solar.

Estes pontos são fundamentais para manter o 

equilíbrio da sua pele. Leve consigo os seus 

produtos habituais pois a pele já está 

familiarizada com eles e não vai sofrer 

quaisquer alterações. Porém, se levar outros 

produtos pode correr o risco de sofrer algum 

tipo de alteração na pele, tais como alergias 

ou desidratação. Acrescente no seu 

necessaire de viagem a proteção solar e 

uma máscara de rosto e cabelo. Isto 

porque a exposição solar desidrata 

também o cabelo tornando-o 

mais frágil. Não se esqueça de 

passar protetor solar no corpo 

durante o dia e à noite o 

hidratante. É essencial! Para 

obter um bronzeado e tom 

dourado mais prolongado 

deve durante o ano fazer 

exfoliante. Este remove 

as  cé lu l as  secas  e 

devolve suavidade à sua 

pele.

C o n h e ç a  a l g u m a s 

nov idades que lhe 

p o d e m  t r a z e r 

benefícios.

 E então?
Clinique 
Sculptwear Lift And 
Contour Serum for 
Face e Neck
Um leve e sedoso sérum 
hidratante que deixa a 
pele com uma sensação 
de firmeza imediata e 
reduz visivelmente as 
linhas finas e rugas na 
área do pescoço. 

Guerlain
Orchidée Impériale
The Eye Serum
Novo sérum que reúne todos 
os benefícios da orquídea, 
elimina as manchas, as 
pigmentações e dá frescura 
e brilho ao contorno dos 
olhos.

Vai de férias?
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Estée Lauder
Re-Nutriv Ultimate Diamond Revitalizing Mask Noir
Suaviza a pele e proporciona uma aparência natural 
energética e luminosa, transformando-a totalmente com 
uma vitalidade jovem. 

Swiss Line
Age Intelligence Youth Inducing - Eye Cream
Creme contorno de olhos que responde às necessidades das 
peles maduras marcadas por diversos sinais do envelhecimento 
cutâneo. Criado para transformar a estrutura epidérmica, este 
devolve a luminosidade e a uniformidade da tez.

Valmont
Moisturizing With a Cream 
Um creme enriquecido com um poderoso hidratante. 
Proporciona à sua pele uma hidratação intensa e de longa 
duração que se mantém por todo o dia, deixando a textura da 
sua pele aveludada. 

Collistar
Nero Sublime Sublime Black Precious Cream
Com uma textura leve que age de imediato, define o 
rosto, minimizando as rugas e outros sinais de 
envelhecimento. Deixa a pele radiosa. 

Shiseido
Bio-Performance Glow Revival Cream
Um creme aperfeiçoador 24h, que repara e 
regenera o sistema de capilares da pele. A 
chave para resolver múltiplas alterações 
relacionadas com a textura e a tonalidade 
da sua pele. 

Clarins
Crème Mains Multi-
Intensive
Para que as mãos sejam 
o reflexo da beleza 
feminina, sem revelar a 
idade nem as agressões a 
q u e  e s t ã o  s u j e i t a s 
diariamente.
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Cuidado Solar
Collistar
After-Sun Rebalancing Cream- Shampoo 
Um shampoo ultra suave, que elimina todos os 
resíduos de sal, areia e cloro sem afectar o PH natural 
dos cabelos. Deixa o cabelo macio e evita que fique 
com electricidade. 

Protective Oil Spray for Couloured Hair
Proteje os cabelos tratados e pintados do sol, vento, 
sal e cloro, tornando-os mais fortes e dando-lhe mais 
brilho. 

Anne Möller
Express
Nova gama com uma tecnologia à 
prova de água e acelerador do 
bronzeado. Com nova imagem e 
mais económica, mas com a mesma 
textura e fórmula. 

Clarins
Lait Fondant Auto-Bronzant
Um autobronzeador para o corpo que 
oferece um tom bronzeado natural e 24 
horas de hidratação. 

Shiseido
Expert Sun Protection Lotion S (SPF50 )
Protector solar para as peles sensíveis e para 
crianças. Com uma fórmula que minimiza os 
riscos de irritação e que utiliza a tecnologia Wet 
Force, que lhe permite ir à água sem perder a sua 
«capa» protetora contra o sol.

+
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Homens cuidado com a pele!
As rotinas corretas a adotar
É certo que muitos homens não têm muita 
paciência para manter a sua pele hidratada. 
Contudo hoje em dia existem produtos de 
rápida aplicação. 

Limpar, Hidratar e Proteger 
São os mesmos cuidados a ter que as 
mulheres. Apenas têm que se preocupar com 
mais um cuidado: o barbear. 
Usar barba está na moda. Contudo muitos 
homens continuam a desfazer a barba; ao se 
barbearem estão a fazer com que a pele fique 
fragilizada, pois passar inúmeras vezes as 
lâminas ou a máquina de barbear na pele 
torna-se numa agressão. Estes fatores 
podem trazer problemas, como a pele seca, 
irritações e desconforto. 
Existem vários produtos para desfazer a 
barba: gel, espuma ou loção. 

Qual a diferença?
A diferença está no seu tipo de pele. 
Enquanto os produtos em gel  são 
aconselhados para peles oleosas, a espuma 
é usada por peles secas e sensíveis. A loção 
é usada por homens que utilizam a máquina 
de barbear. 
Após desfazer a barba deverá utilizar um 
After Shave. Seja este em bálsamo ou em gel. 

Limpar 
Cada vez mais os homens se preocupam 
com a limpeza do rosto. Este passo é 
importante para que sinta a sua pele 
hidratada e suave. Existem produtos 
específicos para cada tipo de pele. Não faça 
a limpeza da sua pele do rosto com gel de 
banho ou sabonete, pois estes só vão fazer 
com que a sua pele fique ainda mais 
desequilibrada. 

Hidratar
Os homens cada vez mais procuram 
produtos que os ajudem a combater as 
rugas, a flacidez, as olheiras, os papos e 
produtos anti idade no geral.

Mas é a partir dos 40 anos que surgem as 
preocupações com o envelhecimento da 
pele. 

Ao escolher os seus produtos, peça ajuda 
para identificar o seu tipo de pele e as 
necessidades que esta requer. No mundo 
da cosmética existem vários produtos 
para as mais variadas necessidades. 
Se tem uma pele seca e sem brilho é sinal 
que a sua pele está desidratada. No 
entanto se a sua pele for do tipo irregular, 
oleosa, com pontos negros, com 
tendência a ter poros dilatados e com 
propensão a que os pêlos da barba 
fiquem encravados opte por um produto 
com uma textura leve e sem óleos. Para 
que consiga um melhor resultado nada 
melhor que utilizar um exfoliante, que o 
vai ajudar a alisar e aperfeiçoar a textura 
da pele e libertar os pêlos.

H
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PASSATEMPOS
A Clarins tem para oferecer às 5 
pr imeiras part ic ipantes um Kit 
adelgaçante (Huile Anti-Eau + Lift 
Minceur Anti-Capitons + Masvelt), 
para isso basta responder a 3 
perguntas. 

1. Como se chama o anticelulítico 
Clarins?

2. Quantos óleos para o corpo Clarins 
existem?

3. A esfoliação ao corpo deve ser feita 
todos os dia. Verdadeiro ou Falso?

Dados da/o participante

Nome:_____________________________

Data e Hora:_______________________

Loja onde participou:_______________

Loja onde deseja levantar a oferta: 
______________________________

Para ganhar este necessaire da Valmont 
(com um Restoring Cream SPF 30 de 20ml) 
basta ser uma das 5 clientes a responder 
correctamente às 3 perguntas. 

1. Qual o componente principal do 
Booster?

2. A quem se destina esta nova linha de 
hidratação?

3. Qual o produto ‘’dois em um’’ da linha 
de hidratação?

Dados da/o participante

Nome:______________________________

Data e Hora:________________________

Loja onde participou:________________

Loja onde deseja levantar a oferta: 
____________________________________

Cuide do seu corpo, 
ofereça-lhe o melhor!

Passatempos válidos até ao dia 31 de Julho de 2016
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