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Não é só o guarda-roupa das brasileiras 
que se transforma durante a São Paulo 
Fashion Week (SPFW). A atenção das 
mulheres também está presente no 
make que define a temporada

A preparação no backstage da 
SPFW é gigantesca. Estão todos 
com a adrenalina a mil para a 
hora do show. Nesse momento, 
a técnica e a criatividade dos 
profissionais da beleza entram em 
cena. Em meio a batons, pincéis  e 
blushes, a magia acontece. 

Além de boas fotos, esse 
trabalho está definindo a 
cara da temporada quando o 
assunto é maquiagem. Nesse 
inverno, a proposta para o make 
é naturalidade ao máximo, 

com detalhes de cor e brilhos 
localizados. Na pele, a aposta é 
deixá-la com aspecto de bem cuidada.

Na boca, o contorno perfeito 
perde espaço para lábios mais 
suaves. O blush simula o corado 
natural da pele e o iluminador 
ganha pontos estratégicos, como 
o alto das maçãs, têmporas e 
lábios. Tudo isso para o dia a dia. 
À noite, todos os gatos são pardos, 
e os olhos merecem uma atenção 
especial com tons escuros, muito 
brilho e até glitter. 
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blush the close call bareminerals
PREÇO 112,00 reais
ONDE Sephora

CONTEÚDO MÁRCIA TRAVESSONI
PRODUÇÃO Mari Albuquerque | TEL (85) 3242.0333 | CONTATOS (85) 3266.9632
comercial@diariodonordeste.com.br

Seus desejos foram atendidos com a 
inauguração de um quiosque M.A.C 
Cosmetics no Iguatemi. Desde o 
dia 24 de outubro, a marca oferece 
seus clássicos produtos. Entre os 
hits, o batom Russian Red. As linhas 
Veluxe e Indulge estão entre as 
novidades, bem como a coleção 
“Riri Loves MAC”, assinada por 
Rihanna, também promete chegar 
chegando. Enquanto a megaloja de 
80 m2 na expansão do Iguatemi não 
fica pronta, o quiosque da marca 
funcionará na Praça do Telão. 

(1) Loja M.A.C Cosmetics (2) Batons da coleção Ruffian

MAQUIAGEM DESEJADA

make da temporada

1

ONDE ENCONTRAR: 
M.A.C: 3477.3560. O BOTICÁRIO: 3241.0079. PHARMÁCIA GRANADO: 3241.5159. SEPHORA: SEPHORA.COM.BR. QUEM DISSE, BERENICE?: 3025.0551. 

iluminador bareminerals
PREÇO 105,00 reais

ONDE Sephora

batom make b. vinho tinto
PREÇO 31,99 reais
ONDE O Boticário

sombra pérola
PREÇO 32,00 reais
ONDE Phebo

máscara para cílios alongadora intense
PREÇO 21,99 reais
ONDE O Boticário

blush rosadinha
PREÇO 31,90 reais
ONDE Quem Disse, Berenice?

sombra twinks 
PREÇO 66,00 reais
ONDE M.A.C

máscara para cílios studio fix flash
PREÇO 86,00 reais
ONDE M.A.C

2

batom nudíssimo
PREÇO 21,90 reais
ONDE Quem Disse, Berenice?

batom chestnut
PREÇO 66,00 reais

ONDE M.A.C

máscara para cílios alonga e define
PREÇO 35,80 reais
ONDE Quem Disse, Berenice?

lápis sombra angélica
PREÇO 33,00 reais
ONDE Phebo


