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om 2017 a chegar ao fim, a Balvera CPerfumarias termina assim mais 
um ano com o obje�vo de em 2018 

con�nuar a trabalhar para si com a 
máxima dedicação.
Com 36 lojas espalhadas por todo o país, 
poderá encontrar a maior diversidade do 
mundo da beleza e apoio ao cliente, numa 
das lojas mais perto de si.
Com o Natal também à porta, é altura de 
mimar aqueles que mais gostamos. 
Aproveitamos assim para lhe mostrar os 
melhores novidades desta estação, nesta 
edição nº 34. 
Aqui poderá também encontrar dicas de 
maquilhagem e cosmé�ca, bem como os 
nossos best sellers.
A equipa da Balvera Perfumarias deseja-
lhe um Santo Natal e um Feliz Ano Novo, 
porque a vida é muito melhor quando 
vivida em beleza!

António Luís Barrento
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NOTÍCIAS

MUNDO

Sol e SHISEIDO 
na cidade da praia

Foi na Balvera da Figueira da Foz, na Rua 
da Liberdade, que a Shiseido promoveu 
a Ação Especial SOL, direccionada para 
maquilhagem e tratamento de verão 
2017.
Nesta ação realizada nos dias 21 e 22 de 
julho, os nosso clientes receberam dicas 
de maquilhagem, cuidados para o rosto 
e corpo, bem como muitas surpresas, 
entre elas a oferta de gelados.
Foi sem dúvida um fim de semana de sol 
e muito calor!

SPA VALMONT em Leiria

ANIVERSÁRIOS Balvera

Este ano o Spa da Valmont realizou-se nos dias 29 e 30 de junho e 01 
de julho, nas Galerias Jardins do Lis, onde juntou as clientes das lojas 
dos Jardins do Lis, Maringá e Marinha Grande. Nestes dias as 
clientes puderam fazer o seu tratamento de beleza com as 
assistentes Helena Santos e Cris�na Costa by Valmont. 

Um ano de sucessos também merece 
comemorações. 
Foi no dia 3 de junho que a Balvera de 
Soure, juntamente com a Clarins, 
comemorou o 8º aniversário da loja. 
Há oito anos presente na Avenida 
Conselheiro João Matoso, a mimar as 
nossas clientes. Para comemorar o seu 4º aniversário, a 

Balvera de Heróis de Angola juntou 3 
marcas: Shiseido, Clarins e La Prairie. A 
comemoração foi feita durante dois 
dias: 22 e 23 de setembro. 



BALVERA
VALMONT e a essência das abelhas

LASELITE chega à Balvera Perfumarias

L’Elixir des Glaciers by Valmont, andou a percorrer as lojas 
Balvera com a Ação Especial Honey Welcome Catering, 
para dar a conhecer o melhor que a colmeia nos oferece.
A marca está presente nas lojas da Figueira da Foz, Leiria, 
Tomar, Cantanhede e Lousã. 

A Laselite, serviço de depilação permanente, chegou à Balvera 
Perfumaria.
Já foram várias as clientes que experimentaram este novo serviço, que 
dispõe de várias tecnologias, desde a Alma Lasers a Laser de Diodo, 
sendo um serviço seguro e eficaz para todo o �po de pele, durante 
todo o ano.
Pode agora livrar-se dos pêlos indesejados, com a Laselite, nas 
Balveras da Figueira da Foz na Rua da Liberdade, de Pombal na 
Avenida Heróis do Ultramar e de Cantanhede na Rua Doutor António 
José de Almeida.

CLARINS em Santarém

No dia 07 de julho a Clarins fez o seu 
lançamento na loja Balvera de Santarém.
A marca já conta com várias clientes fiéis, 
tendo até já organizado uma ação 
especial dedicada às mesmas.

Depois do sucesso de Elixir des Glaciers, a Valmont lançou dois 
novos produtos para completar a linha. Por um lado temos a 
cera majestosa e por outro a máscara majestosa. Produtos que 
reúnem pela primeira vez numa fórmula os segredos de uma 
colmeia num complexo exclusivo com uma galénica única. 



5 - BVLGARI
Goldea The Roman Night
Com um caráter ousado e tão atraente, este 
perfume evoca a energia entusiasmante 
que emana do frenesi que marca as noites 
da Cidade Eterna. Personifica uma nova 
deusa da noite, uma mulher ins�n�va e 
espontânea que assume as suas escolhas. 

3 - PRADA
La Femme Prada Intense
Composição de aromas enriquecidos e 
intensos fazendo com que as essências 
sejam libertadas minuciosamente. 

What’s

1 - CHLOÉ
Absolu de Parfum
De edição limitada, vem assinalar o 
décimo aniversário da fragrância Chloé. 
Este novo aroma, sendo uma versão 
mais refinada do original Eau de Parfum 
Chloé, tem notas de rosa damascena, 
baunilha e patchouli.

Christmas ... 

4 - BOUCHERON
Quatre Absolu de Nuit
Um aroma que deixa rasto por onde  
passa. Naturalmente elegante, 
deslumbrante e ousado, com notas 
de baunilha e pêra doce. 

1
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PERFUMES FEMININOS

6

2 - HERMÈS
Twilly
Um perfume feminino com nome e  
inspiração que vem dos icónicos lenços 
de seda estreitos e coloridos, que 
representam um acessório de moda 
despreocupado e glamouroso. 



... News

8 - GUCCI
Bloom
Um perfume com uma essência floral intensa.  
Que transporta os sen�dos para um jardim 
cheio de aromas, evocando a feminilidade e a 
sensualidade de uma mulher. 

10 - HUGO BOSS
Boss The Scent for Her Intense
Com os mesmos aromas de Boss The 
Scent for her, esta nova edição tem uma 
maior concentração de óleos essenciais 
para uma maior longevidade. 

9 - DOLCE&GABBANA
The One Eau Toile�e
Uma fragrância confiante, marcante e carismá�ca, 
que abraça a feminilidade com o seu aroma floral do 
lirio Madonna, deixando uma marca forte na 
memória de quem sente o seu aroma. 

6 - ESCADA
Celebrate N.O.W.
O frasco é uma inspiração nas lanternas asiá�cas 
que são um símbolo de celebração. O seu aroma 
é uma composição de flores com o conforto da 
fava tonka e a essência da canela. 

10
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7 - JEAN PAUL GAULTIER
Scandal
Revela a diver�da vida dupla da Madame La 
Ministre, uma poli�ca séria durante o dia e 
escandalosa durante a noite. 
Com uma imagem especial, esta deslumbra 
logo à primeira vista. A sua pirâmide olfa�va 
assinala o aroma que fica no ar.



What’s

1 - LACOSTE
L'Homme Lacoste
Um frasco inspirado na tenacidade do 
Crocodilo da Lacoste. Um aroma que 
presta homenagem aos códigos icónicos 
da Lacoste. 

4 - HUGO BOSS
Boss The Scent Intense
Um novo capítulo neste jogo da sedução 
é lançado. É uma experiência sensorial 
para todos os sen�dos.

1

2 - DIESEL
Bad Intense
Achava que BAD não podia ir mais longe? 
BAD INTENSE prova-lhe o contrário. A nova 
intensidade do perfume Diesel chegou para 
levar a sensualidade ainda mais longe. A sua 
rebeldia e ironia tornam-se ainda mais 
intensas e desafiam todos os limites. Acha 
que está preparado? IT'S TIME TO LIGHT 
YOUR FIRE.

5

4

Christmas ... 

5 - YVES SAINT LAURENT
Y / Eau the toile�e
Uma fragrância única e inesperada que cria um 
contraste entre a luz viva e fresca do Gerânio e a 
sombra intensa e profunda do Incenso. 
O perfume de uma geração de homens que 
ousam seguir as suas paixões e intuições. 

3 - BOUCHERON
Quatre Absolu de Nuit
Absolutamente um aroma misterioso, 
que não precisa dar nas vistas. As suas 
notas olfa�vas falam por si! A pimenta 
preta de Madagáscar e a noz moscada 
da Indonésia agitam os sen�dos. 

2

3

PERFUMES MASCULINOS
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... News

8 - TRUSSARDI
Riflesso
Perfume aroma�zado com bergamota, 
maçã verde e toranja. Aromas que captam a 
alma de um homem sofis�cado. 

10 - CAROLINA HERRERA
212 VIP Black
É um fragrância explosivamente picante, criada 
para desafiar, inspirar e conquistar a festa. 

9 - PRADA
L’Homme Prada Intense
A sua iden�dade masculina intensifica-
se através dos aromas de âmbar e 
patchouli. 

10
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6 - GIVENCHY
Gentleman
Educação, bom gosto, generosidade, 
mente aberta, independência inabalável 
e a�tude cool, estes são os atributos que 
definem este novo perfume. 

7 - MONT BLANC
Legend Night
Fiel ao histórico de excelência, este 
terceiro capítulo olfa�vo revela-nos 
novamente o carisma do homem 
Montblanc, mas numa perspe�va 
ainda mais misteriosa.

9



A NOVA FRAGRÂNCIA 
PARA HOMENS

Pure XS,

O filme
Luzes, Câmara, Ação!

De frente para o espelho numa casa de banho 

furada a mármore preto, pinturas de mestres e 

uma impressionante coleção de an�guidades 

esta é a cena de Pure XS. 

Entra na casa de banho e �ra a roupa, coloca a 

água do banho a correr e dirige-se seminu ao 

espelho, enquanto um grupo de raparigas 

encontra-se por detrás do espelho a espiá-lo. Nisto ele 

debruça-se diante do espelho a olhar a barba num ar de 

sedução. 

Um delicioso jogo. Ele inconscientemente sorri e aplica a 

fragrância do lado direito do corpo, para a esquerda e em 

seguida um pouco mais baixo … surge uma reação em cadeia 

de histeria e de desmaios encerrando assim a cena do filme. 

Esta campanha quase cinematográfica, fotografada por 

Nathaniel Goldberg e dirigida por Johan Renck transmite 

as caracterís�cas do homem Pure XS. 

Para dar rosto à sua nova fragrância Paco Rabanne 

queria uma personalidade que incorporasse na 

perfeição a virtude e o vício, o charme e o carisma que 

esta nova fragrância masculina lança num misto de 

roman�smo e ero�smo de um herói de Viscon�. 

Francisco Henriques, com a sua beleza nobre e juvenil, 

sorriso trocista e algo despreocupado, consegue 

expressar masculinidade e feminilidade de forma 

diver�da, mas certeira, captando assim as caracterís�cas 

imprescindíveis do homem Pure XS. 

Com apenas 22 anos, mas com uma carreira já composta 

por vários momentos marcantes, acrescenta assim esta 

campanha internacional ao seu percurso, colocando-o 

assim nos tops dos rankings dos melhores modelos 

internacionais.

#EXCESSIVEME @pacorabanne @pacorabanneparfums

MAKING OFF
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What’s
Christmas ... 

3 - LA PRAIRIE
Skin Caviar Absolute Filler 60ml
Res�tui a tonicidade e densidade, para uma pele 
mais preenchida e contornos mais definidos. A 
pele fica harmoniosamente rejuvenescida.

NOVIDADES COSMÉTICA

3

2

1

5

... News

4 4 - SHISEIDO
WASO
Em harmonia com a natureza, WASO 
reforça os poderes naturais da pele para 
revelar uma pele genuinamente bonita. 
Sem parabenos. Sem óleos minerais. Sem 
microplás�cos.

2 - CLARINS
SOS Masque
Para cuidar do rosto, a Clarins concebeu uma 
gama de 3 máscaras SOS intensivas com 
extratos de plantas que correspondem às 
exigências de todos os �pos de pele, em 
qualquer idade.

5 - VALMONT
L’ Elixir des Glaciers Essence of Bees

Com a essência das abelhas, Elixir des Glaciers assina uma coleção 
em homenagem às abelhas, à flora, à ciência, ao artesanato e ao 
luxo. Cura Majestosa e Máscara Majestosa, para uma beleza 
protegida e cuidada tal como acontece com as abelhas.

 1 - BIOTHERM
Skin Oxygen

Uma gama que desintoxica a pele 
agredida pela poluição urbana, agindo 
de forma dirigida sobre os poros 
dilatados, a vermelhidão e a tez 
macilenta. Uma gama concentrada em 
Clorela, uma micro alga oxigenante.
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VERMELHOS

MAQUILHAGEM

TENDÊNCIASbatom

LANCÔME 
L’Absolu Gloss Sheer

GLOSS

OUTONO INVERNO/

Diretamente dos anos 90, os glosses são uma das 
grandes tendências desta nova estação. Podem ser 
usados como gloss incolor, ou combinar o brilho 
labial com o seu batom escuro favorito. Contudo, já 
pode encontrar uma grande variedade de glosses de 
cores diferentes. Se ainda não ficou convencida, 
dizemos-lhe as vantagens: não precisa de contorno 
labial e dão volume aos seus lábios.

2017

Se os tons de vermelho vieram para ficar, então nas estações 
outono/inverno ganham ainda mais força.
A variedade de vermelhos é muita, o que facilita na escolha 
do tom que melhor a favorece.
Para além de completarem o seu visual de outono/inverno 
que se baseia em cores mais escuras e frias, ajudam a aquecer 
estas duas estações. 

SHISEIDO
Rouge Rouge

14



DIOR
Rouge Dior Liquid

CORES OUSADAS

Desde as cores mais escuras ao nude máximo, nestas estações outono/inverno a tendência é a liberdade total de 
cores.
Se não tem medo de arriscar, aposte nas cores mais ousadas como o azul-petróleo, verde-militar ou roxo.
Os tons metálicos também voltam diretamente dos anos 80 a ganhar força nestas estações. Combine-o com um 
visual nocturno e verá toda a diferença. 
Se preferir por algo arrojado, mas mais discreto, pode apostar também nos tons terrosos e acinzentados, que vão 
desde os marrons e cor de vinho, a diferentes tons de cinza.

L’ORÉAL
Color Riche Balmain
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COSMÉTICA

TIPOS DE PELE:
DESCUBRA O SEU E CUIDADOS A TER

Pele mista

Como iden�ficar: 
Ÿ Oleosidade na zona T (testa, nariz e queixo), com poros dilatados no nariz e 

com tendência a borbulhas na testa e queixo;
Ÿ Pele seca e áspera nas laterais e restantes partes do rosto, facilitando a 

descamação e irritação nessas zonas.

Como cuidar: 
Ÿ Limpar o rosto com um gel ou espuma, podendo ser para peles normais, 2 

vezes por dia;
Ÿ Aplicar com um algodão um tónico sem álcool, de forma a ajudar a 

controlar a oleosidade, com mais foco na zona T;

3

LIMPAR: Jeanne Piaubert
Isopure Gel Ne�oyant Pureté 150ml

TONIFICAR: Jeanne Piaubert
Isopure Lo�on Tonic Pureté 200ml

HIDRATAR: Jeanne Piaubert
Isopure Fluide Ma�fiant Hydratant 50ml

Pele oleosa
Tipo de pele que afecta muitas mulheres desde a idade jovem até à idade adulta. É uma pele 
bastante problemá�ca, necessitando assim de alguns cuidados.

Como iden�ficar: 
Ÿ Concentração de oleosidade em todo o rosto, apresentando assim, uma pele brilhante e com poros dilatados;
Ÿ Tendência a borbulhas e pontos negros, devido à excessiva produção de sebo, podendo levar a problemas 

cutâneos, como o acne.

Como cuidar: 
Ÿ Limpar o rosto de manhã e à noite com um gel para peles oleosas é dos passos mais importantes, pois ajuda na 

remoção de impurezas, na redução da produção de sebo e na desobstrução dos poros;

Ÿ Hidratar com produtos para pele mista, ou seja, de dupla ação, que 
hidratam onde a pele está seca e controlem o brilho nas partes oleosas;

Ÿ Fazer 1 a 2 vezes por semana uma esfoliação na zona T e de 15 em 15 dias 
no rosto todo e/ou máscara facial.

Ÿ Usar um tónico que controle a dilatação dos poros e equilibre o pH da pele;
Ÿ Hidratar com um creme l ou livre de óleo; de textura em ge

É o �po de pele mais comum.
É caraterizada por ser o oposto em duas áreas dis�ntas do 
rosto, necessitando de cuidados diferentes nessas zonas.

LIMPAR: Clinique - ABS Cleansing Foam 125ml

Ÿ Deve fazer uma esfoliação até 2 vezes por 
semana, excepto se �ver borbulhas 
inflamadas;

Ÿ Por fim, é importante também fazer 1 vez 
por semana, uma máscara de limpeza, 
sendo as de argila verde uma boa opção.

1

2

3

1

2

3

1

3

2

TONIFICAR: Clinique - ABS Clarifying Lo�on 200ml

HIDRATAR: Clinique - ABS Clearing Moisturizer 50ml

1
2
3
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Pele sensível

Como iden�ficar: 
Ÿ É uma pele desidratada, tornando-se fina, 

áspera, baça, frágil e sem elas�cidade;
Ÿ Devido à falta de produção de óleo, a pele tende 

a repuxar, descamar, podendo a criar manchas 
vermelhas, irritações e pruridos.

Como cuidar: 
Ÿ Deve lavar o rosto com um produto de limpeza 

que contenha óleos essenciais e específicos para 
pele seca;

LIMPAR: Shiseido - Future Solu�on LX 
Extra Rich Cleansing Foam 125ml

TONIFICAR: Shiseido - Future Solu�on LX 
Concentrated Balancing So�ener 170ml

HIDRATAR (DIA): Shisedo - Future Solu�on 
LX Total Protec�ve Cream SPF20 50ml

Pele seca

Como iden�ficar: 
Ÿ  A pele sensível reage a diferentes factores, quer sejam ambientais ou emocionais;
Ÿ Se apresenta vermelhidão, áreas de secura, descamação e alergias com facilidade, então a sua pele 

sofre de sensibilidade.

É o �po de pele que mais precisa de cuidados, pois 
quem tem pele seca tem tendência a ter rugas mais 
cedo.

LIMPAR: Clarins - Éclat du Jour Gel Ne�oyant 75ml

TONIFICAR: Clarins - Éclat du Jour Lo�on Energisante 125ml

HIDRATAR (pele mista/oleosa): Clarins - Éclat du Jour Gelée 30ml

Ÿ O tónico deve ser também adequado a peles secas e sem álcool;
Ÿ A hidratação é o passo mais importante, pois este �po de pele requer um cuidado redobrado e hidratação 

profunda. Deve usar um creme hidratante de textura leve e suave;
Ÿ Deve fazer uma esfoliação 1 a 2 vezes por semana, de forma a remover as células mortas, e uma máscara de 

hidratação logo de seguida.

A pele sensível pode estar associada a qualquer �po de pele (mista, oleosa, seca ou normal).

Como cuidar: 
Ÿ Faça a limpeza com produtos para peles sensíveis, de formulação suave e com pH neutro. Evite 

produtos com álcool, ácidos,  perfumados e sabonetes de limpeza;
Ÿ O tónico deve ser à base de substâncias calmantes;

HIDRATAR (NOITE): Shisedo - Future 
Solu�on LX Total Regenera�ng Cream 50ml

HIDRATAR (pele normal/seca): Clarins - Éclat du Jour Crème 30ml

1

2

3 4
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Ÿ Hidratar é o passo essencial para a pele sensível, com reforço durante o 
inverno;

Ÿ Escolha produtos com poucos ingredientes, a fim de evitar o risco de 
irritação e sensibilidade;

Ÿ As esfoliações não devem ser frequentes.
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NÃO ESQUECER
Use sempre protetor solar no rosto, até mesmo no inverno

Beba muita água

As 3 regras básicas:

LIMPAR - TONIFICAR - HIDRATAR

CUIDADOS

ESPECÍFICOS

ANNE MÖLLER - Belâge Skin Up
Creme roller refirmante de alta 
definição. Confere à sua pele o poder 
de contrariar os sinais de flacidez e a 
aparência empalidecida do rosto. A 
sua tecnologia autorregeneradora 
ajuda a dinamizar o crescimento de 
células da epiderme para melhorar a 
sua arquitetura e esculpir  os 
contornos faciais.

LANCÔME - Absolue Precious Cells Rose Mask
Concebido com fórmulas luxuosas para uma 
revitalização visível da pele e o máximo de 
prazer sensorial, esta máscara deixa a pele 
hidratada e nutrida. Imediatamente a pele fica 
mais lisa, suave e confortável.

ERBORIAN - Black Scrub
Pa ra  u m a  v e r d a d e i ra 
desintoxicação, a máscara 
B l a c k  S c r u b  c o m  o 
ingrediente pó de carvão 
Binchotan, ajuda a libertar 
a  p e l e  d e  i m p u reza s , 
e l iminando as  células 
mortas, absorvendo assim 
o excesso de sebo. 

CLARINS - MI Masque Sérum Li�ant
O equivalente a um sérum intensivo 
co n c e nt ra d o  n u m a  m á s ca ra .  Pa ra 
redensificar e conferir um efeito li� às peles 
fragilizadas pelas modificações hormonais 
associadas à idade, em apenas 15 minutos.

CLARINS - Mul�-Ac�ve Yeux 
O cuidado para o contorno dos 
olhos desfa�gante e iluminador 
para as primeiras rugas. A sua 
textura gel-creme alisante 
muito refrescante associada a 
uma ponta crio-metálica alivia e 
ilumina de imediato. O seu 
olhar apresenta-se mais jovem, 
mais luminoso.

CLARINS - Double Serum
Double Serum é como ter 2 séruns em 1. Um 
cuidado completo an�envelhecimento intensivo, 
que atua sobre o sistema de escuta celular para 
es�mular as 5 funções vitais da pele. Uma nova 
etapa na arte da formulação graças ao extrato de 
curcuma, descoberta dos Laboratórios Clarins.

SHISEIDO - Waso So� Cushy Polisher
Um esfoliante suave à base de Tofu que 
retexturiza a pele deixando-a limpa, fresca e 
suave. Para todos os �pos de pele incluindo 
sensíveis. Para peles descama�vas, baças 
e/ou com borbulhas.

Pele normal

Se a sua pele tem um brilho natural, elas�cidade e um nível 
de hidratação equilibrado, então pode considerar-se uma 
felizarda!
A pele normal é um �po de pele bastante raro em pessoas 
adultas. É uma pele fina, aveludada e macia, necessitando 
assim apenas dos cuidados normais de ro�na.
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TOP5
PERFUMES

1 CAROLINA HERRERA 

Good Girl

2 HUGO BOSS

Boss The Scent For Her

3 DOLCE GABBANA

Light Blue

4 CAROLINA HERRERA

212 Vip Rosé

5 LANCÔME

La Vie Est Belle

HUGO BOSS 1 
Boss Bo�led

PACO RABANNE 2
Invictus

PACO RABANNE 3
1 Million

HUGO BOSS 4
Boss The Scent

CALVIN KLEIN 5
CK One

SENHORAHOMEM
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Perfumes MasculinosWhat’s
Christmas ... 

NOVIDADES MAQUILHAGEM

3 - GUERLAIN
Kiss Kiss Ma�e
O primeiro mate hidratante e repolpante de 
Guerlain, intenso como um rouge à lèvres e 
confortável  como um bálsamo. Como que 
sublimados por um filtro Photoshop, os lábios 
ficarão intensos, poderosos, altamente pigmentados 
mas também hidratados. 

1 - COLLISTAR
Collezione Caffè
Collistar e Illy, duas marcas icónicas italianas, 
reuniram-se para criar esta coleção limitada, 
desenhada em tons quentes e surpreendentemente 
fácil de usar.

1

2

2 - CLINIQUE
Even Be�er Glow FDT SPF15
Base de maquilhagem líquida que cria 
instantaneamente uma luminosidade 
natural. Contém proteção SPF15 de 
largo espectro que ajuda a prevenir o 
aparecimento de novas manchas 
escuras. De longa duração, não contém 
óleo.

5 - SHISEIDO
Inkstroke Eyeliner
Um eyeliner em gel de 
cores vibrantes e textura 
rica, que acaba com todas 
as dificuldades técnicas 
de aplicação, permi�ndo 
desenhar qualquer traço 
desejado.

6 - ESTÉE LAUDER
Pure Color Envy Lash Mascara
Máscara de pestanas mul�-
e f e i t o s ,  p e r m i t e  a 
personalização dos cílios. A 
escova híbrida faz o trabalho 
de duas máscaras. O uso de 
ambos os lados, cria o drama 
total. 3 looks. 1 máscara.
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... News
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4 - CLARINS
Graphik
A coleção de Maquilhagem 
Outono 2017, que revela o 
m e l h o r  t ra ç o  d a  s u a 
personalidade. O grafismo 
em todos os aspectos e a 
luminosidade na ponta dos 
lábios.
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Olhos azuis

Olhos azuis, sendo uma tonalidade fria, vão realçar com os tons quentes. Se tem 
os olhos azuis, aposte em:
Ÿ Bronze, dourado, castanhos, preto, cinza, prateado.

Evite: azuis.

COLLISTAR
4 Eye Shadow Pale�e - 1 caffè freddo

SHISEIDO
Luminizing Sa�n Eye Color Trio - BR307

REALÇA: APAGA:

x

Uma das formas de realçar o olhar, é escolher as sombras 
certas para cada cor de olhos. A cor dos olhos e as sombras 
que u�liza devem ser contrárias, como pode ver abaixo no 
círculo cromá�co. 
Isso não implica necessariamente que as restantes cores não 
possam ser u�lizadas consoante a sua cor de olhos, apenas 
não têm o destaque pretendido.
Sendo assim, tons quentes realçam sempre com tons frios e 
vice-versa.

SOMBRAS
TONS DE

PARA CADA

COR DE OLHOS

MAQUILHAGEM
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Olhos verdes
Se tem olhos verdes, deve apostar em tons:
Ÿ  Roxos, dourados, cobres, bronzes, cinzas.

Evite: tons claros como o branco, prateado, azul e verde.

x

CLARINS
Pale�e 4 Couleurs - 01 nude

L’ORÉAL
Color Riche Les Ombres Quad - E7 

lilas chéri

REALÇA:

Olhos castanhos

Olhos castanhos, cor de mel e esverdeados, combinam com:
Ÿ Azul escuro, roxo, lilás, cor vinho, alaranjados, dourados, cobres, bronzes, 

cinzas, preto.

Evite: azul claro.

CLARINS
Pale�e 4 Couleurs - 05 smoky

COLLISTAR
Double Effect Eye Shadow - 16 violet 

patchwork

REALÇA:

APAGA:

REALÇA:
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Olhos escuros

Os olhos escuros ficam bem com pra�camente todas as cores, no entanto 
necessitam de luz e brilho.
Realçam mais com tons claros e pastéis.
Se quiser intensificar o olhar, aposte no preto, nos castanhos e nos dourados.

GUERLAIN
Pale�e 5 Couleurs - 03 coque d'or

LANCÔME
Hypnose Drama Eyes - dr1 bain de 

minuit

Resumindo:

ATENÇÃO:

Castanhos, dourados, pretos e cinzas ficam bem em todas as cores de olhos. Por isso 
se es�ver com dúvidas no que usar, aposte neles!

OLHOS CASTANHOS
Aposte nos tons de azuis escuros e 
cinza para realçar os seus olhos.

OLHOS ESCUROS
Tons como os dourados e pastéis, vão 
dar mais leveza ao seu olhar.

OLHOS VERDES
Os tons de roxo e cor vinho, são a 

melhor opção para ficar com o olhar 
ainda mais bonito.

OLHOS AZUIS
Aposte nos tons quentes alaranjados, 
bronze e cobre, para fazer o contraste 

perfeito do seu olhar.

REALÇA:
REALÇA:
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