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TODO OS BENEFÍCIOS DO MEL 
PARA O CUIDADO DO COURO 
CABELUDO SENSÍVEL 
OU DESEQUILIBRADO
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O GRANDE LIVRO 
DA COR

QUERO APROVEITAR ESTA REVISTA para 

vos apresentar a última publicação da 

Fundação VMV Cosmetic Group: Fashion 
Color. Trabalho no setor profissional de 

cabeleireiro há mais de 50 anos, primeiro 

como cabeleireiro, principalmente em 

coloração para salões, onde atendi centenas 

de mulheres. Também desenvolvi grande 

parte da minha carreira profissional como 

industrial no setor cosmético. A soma de 

ambas as experiências permitiu-me ter um 

conhecimento muito detalhado da cor para 

cabeleireiros, o serviço mais importante 

dos salões e pelo qual se obtém um valor 

mais alto.

TENHO CONSCIÊNCIA de que há 

profissionais que podem ter tantos ou 

mais conhecimentos do que eu, mas quero 

contribuir com a minha experiência 

neste campo, assim como a de toda uma 

equipa de profissionais que colaboraram 

no desenvolvimento de Fashion Color, o 

grande livro da cor recém-editado pela 

Fundação VMV Cosmetic Group, dirigido 

e coordenado pela senhora Cruz Sánchez, 

uma grande profissional do setor. 

CREIO QUE PARTILHAR CONHECIMENTOS 

e experiências é sempre uma satisfação 

para todos porque, se não partilharmos 

os conhecimentos, não servem para nada. 

Para a realização deste livro fizemos uma 

revisão exaustiva de toda a informação 

que há sobre coloração e chegámos à 

conclusão de que há muita, mas de difícil 

compreensão. O meu objetivo com a 

edição deste livro é que se dê valor aos 

profissionais do setor e, sobretudo, a todas 

as pessoas que se querem iniciar nesta 

bonita profissão a que devo tudo. É um 

guia muito completo e preciso das diversas 

formas de obter as cores que os clientes 

que visitam os nossos salões desejam, 

respeitando a qualidade do cabelo. 

O MEU DESEJO É QUE ESTE LIVRO, que 

espero que tenha muito em breve nas suas 

mãos, cumpra dois objetivos: contribuir 

para uma formação profissional em 

cabeleireiro de máxima qualidade e 

ser um guia completo de consulta e 

referência sobre a cor para profissionais. 

Se cumprirmos ambos os objetivos ficarei 

mais do que satisfeito.

EDITORIAL

Víctor Martínez Vicario
Presidente da Salerm Cosmetics
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PASSARELA ELA

Tendências da m oda

LOOKS 
IRREVERENTES
Curto não, supercurto. E pixie 
platina. A única diferença parece 
ser o comprimento da franja 
e as chaves para o sucesso: 
muito curto atrás e uma boa 
descoloração. No que diz respeito 
aos acessórios, já vê que são ideias 
onde tudo se encaixa. E nos bobs, 
aposte nos tons flúor.
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Tendências da m oda
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Em 2018, a solução está nos extremos. Acertará com 
uma franja tipo cortina ou também ultracurta, com cores 
em platina ou fluorescente, e com tranças que se elevam, 
ao estilo de Frida Kahlo.

PROTAGONISTA:
A FRANJA

Compridas e desfiadas (estilo shag) triunfaram 
nas décadas de 70, 90 e regressam agora. 
O seu segredo está nas camadas e como se 
funde a franja com as mesmas, pelo que pode 
ser adaptada a cada comprimento de cabelo 
e ajustado às necessidades de cada tipo de 
rosto. Muito curtas e retas também se usam e 
dão um toque juvenil e irreverente a qualquer 
comprimento.
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INSPIRAÇÃO  
TRIBAL

Os penteados moicanos 
deram lugar a  

tranças de raiz que 
invadem toda a cabeça

As tranças reinam na cultura 
tribal que as passarelas 
enaltecem. Junte-se a elas: quer 
sejam de raiz em todo o cabelo 
ou estilo Pocahontas, ou então 
unidas a um rabo-de-cavalo com 
acessórios, em forma de rastas ou 
de cabelos bem ripados. Os geles 
serão o seu melhor aliado.
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APANHADOS
Dolce & Gabbana coloca 
novamente os carrapitos altos 
sobre a passarela. E Desigual 
ou Area elevam as tranças a 
um exercício de estilo étnico, 
divertido e floral que nos remete 
aos penteados da Frida Kahlo.

O étnico é reivindicado 
em tranças esculpidas 
e acessórios coloridos: 

flores, fitas, etc.
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PASSARELA ELE

Penteados de mo da

LOOKS
TRIBAIS
Caracóis, tranças, rastas, 
carrapitos altos e suspensos 
convivem nesta tendência que 
tem uma forte conotação 
antropológica.

OBJETIVO: ARRISCAR
Assimetria e toques de cor junto a rapados fade ou degradados 
e cristas punk. São looks que apostam em jogar com o cabelo. 
Destacamos:  a proposta do espanhol Palomo Spain.
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Penteados de mo da Rebeldia versus convencionalismo. Nesta nova 
temporada não há espaço para meias-medidas. Escolha 

o seu lado estético e inspire-se na nossa seleção.

"GOOD BOYS"
Cortes definidos que jogam com a densidade do cabelo. Cabelos que se 
trabalham com um pouco de cera e água (ou com géis fixadores diluídos, 
em pouca quantidade) procurando um ar natural e desenfadado, como se 
tivesse acabado de acordar.
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 A naturalidade deste pixie de franja            
.longa enquadra na perfeição 

 as suas feições.

 A atriz brasileira Daniela Junko usa  
.de forma impecável este corte estilo   

.Cleópatra em branco ártico.

 O supercorte de Kate Perry é ideal    
.para cabelos lisos. Com franja reta e 
.muito curta sobre as sobrancelhas. 

 Um corte à rapaz tradicional muito   
.favorecedor, o da atriz Úrsula Corberó  

.em loiro dourado.

INOVADOR

"GARÇON" "NEW CLEOPATRA"

"PIXIE"

LOOKS CELEBRITIES
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O corte "pixie" está na moeda, 
sobretudo com franjas tipo 
cortina. Usam-se os cortes 
masculinos e desestruturados 
sem renunciar aos "bobs", 
muito retos ou com textura e 
movimento nas pontas.

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS

os looks curtos não 

deixam de ser tendên-

cia. Curtíssimos ou pu-

xando para um bob com 

pouco cabelo, o seu es-

tilista será o responsável 

por encontrar aquilo com que melhor 

se sente e dar-lhe um toque de mo-

dernidade com os nossos produtos. 

Pode inspirar-se nas franjas compri-

das e despenteadas, tipo cortina, ou 

de um cabelo curto: prática e favo-

recedora. Muito lisa ou assimétrica, 

conseguirá um ar mais sofisticado ou 

glamouroso. E mais uma vez, recorra 

à nossa seleção de produtos Salerm 

Cosmetics para domesticar o corte 

e conseguir o acabamento desejado.

Já vê: o cabelo curto é uma op-

ção  prática, rejuvenescedora, cómo-

da e sexy. Anime-se a experimentar!

A cantora e atriz 
Zendaya (O grande 
showman) realça as 
suas feições com 
este bob ovalado, 
uma moldura 
perfeita para o seu 
belo rosto.

TIPO CAPACETE

CORTES:
GEOMETRIA 
VARIÁVEL
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 Coco Rocha exibe um pixie cuja  
franja longa se abre com naturalidade 

.sobre as sobrancelhas.

 Um bob muito bem executado com  
.risca lateral e as pontas para dentro, 

.o de Annie Clark (St. Vincent).

 Um comprimento médio perfeito, 
assimétrico à frente e sem risca, o da 

sempre estilosa Nina Dobrev.

 Laterais e nuca rapadas e 
 camadas superiores lisas e em ponta   
.abrilhantam a sempre trendy Mel B. 

ASSIMÉTRICO FRANJA “TIPO CORTINA”

PONTAS PARA DENTROEM CONTRASTE
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GRANNY HAIR
TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS

– 18 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

STEFFLON DON
A cantora, na gala MTV Europe, 
junta-se a esta tendência num tom 
de cinzento muito frio,  
mais próximo de loiro acinzentado.

Ou o que é a mesma coisa, cabelo 
grisalho à avó. Em função da mistura 
e da tonalidade escolhidas é uma 
opção altamente versátil, elegante  
e sofisticada. Aposte no prata!

LOOKS CELEBRITIES

COM PRÉMIO
Aqui, num trabalho do estilista 
italiano Mauro Galzignato,  
vencedor do prémio de Melhor 
Cabeleireiro de Itália 2017.
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CIARA
A cantora brilha com um apanhado 
com ondas brilhantes que evidencia 
um determinado degradé  na 
tonalidade prateada.

GRANNY HAIR
Conseguir esta tonalidade depende, em grande parte, da nossa cor 

original de cabelo, já que implica uma descoloração prévia. Assim, 

as pessoas com o cabelo loiro conseguirão um pouco mais facilmen-

te. Em função da base e da técnica de descoloração, os cabelos pra-

teados podem adotar tons pastéis próximos do cinza, rosa, ou lilás 

ou uma variedade de matizes acinzentadas mais intensas. Pode ve-

rifica-lo nestes quatro exemplos:

Recomendamos a descoloração 
com Decopate e Oxidante
Biokera Natura.    

KOTA MOORE
Muitos estilistas reivindicam 
a cor granny também para o 
cabelo curto. Aqui vemo-lo  
inclusivamente num rapado.

EM SALERM

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 19 –
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“QUERO TER A CABEÇA
ONDE TENHO O CORPO”

Pablo

Y ÉL, Y ÉL, Y ÉL...
Instantânea de Pablo 
Alborán durante um 
concerto realizado na 
praça de touros de Las 
Ventas (Madrid).

– 20 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

ENTREVISTA
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“QUERO TER A CABEÇA
ONDE TENHO O CORPO”

Pablo

TEXTO: NOELIA CAMPOS (EUROPA PRESS)  FOTOS: JAVIER SALAS (WARNER MUSIC) / AGÊNCIAS
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assaram mais de três anos 

desde que lançou o seu últi-

mo disco, Terral, um período 

em que precisou de descer da 

nuvem de sucesso onde esta-

va em 2011 e da qual não po-

dia descer. Agora regressa com o seu quarto 

disco de estúdio, fruto de dois anos de refle-

xão nos quais desfrutou de pequenos praze-

res como passear à beira-mar, disfrutar de jo-

gos com os seus sobrinhos e estar com a sua 

família na sua casa de Málaga. O enorme su-

cesso que atingiu há sete anos, com álbum 

após álbum e turné após turné em ambos os 

Alborán
lados do Atlântico, fez com que perdesse o 

rumo, por isso precisou de voltar às suas raí-

zes, parar para tomar um novo impulso que 

agora se chama Prometo. 

Como foi  este  período de  retiro? 
Pude desconectar-me de tudo, conectar co-

migo e estar com a minha família. Prometi a 

mim mesmo tentar desfrutar de tudo o que 

venha a partir de agora, porque foram oito 

anos sem parar. Eu não desfrutei de muitas 

das coisas que me aconteceram e quero ter a 

cabeça onde tenho o corpo e é o momento de 

desfrutar de tudo o que venha e partilhá-lo.
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A música pode doer tanto ao ponto de se afas-
tar dela?
A música não dói tanto ao ponto de se afastar 

dela, mas a indústria sim. A indústria é um 

mercado e vender algo que é muito emocio-

nal é difícil, por isso entendo alguém possa 

chegar a renegar algo, mas também tenho 

que dizer que tenho uma equipa fantástica 

à minha volta. Encontrei amigos verdadei-

ros na minha profissão.

Como foi o processo de elaboração deste ál-
bum?
Este álbum nasce da calma, de um período de 

tempo na minha casa em Málaga, com o ba-

rulho dos meus sobrinhos pela manhã, com 

o cheiro a sal do mar da minha cidade, mas 

também da vontade de fazer algo diferente, 

mostrar novas facetas.

Nas suas canções, o amor é totalmente im-
pregnado e este disco segue o mesmo curso.
 Sim, porque o amor é o motor do mundo, é 

o que move tudo. No álbum, há historias de 

encontros e desencontros com as quais que-

ro que as pessoas se identifiquem.

“O desamor é
bom para escrever, 

mas não para viver”

NOVA ETAPA
Pablo confessa enfrentar 
agora o sucesso com 
uma maior maturidade. 

1
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Nascido a 31 de maio de 1989, em 
Málaga, como Pablo Moreno de 
Alborán Ferrándiz, este cantor e 
compositor acumula sete anos de 
sucesso acelerado que, nas suas 
palavras, o obrigaram a parar para 
voltar a ter vontade de compor. Agora 
está em plena turné; começou na 
América Latina e percorrerá Espanha 
a partir de maio de 2018. “Com o 
entusiasmo e a energia dos primeiros 
tempos”, destaca. Um entusiasmo e 
um talento que têm a sua recompensa 
por parte do público: o seu álbum 
Prometo foi o mais vendido em 
Espanha durante 2017 e o único 
artista que ultrapassou os 100.000 
exemplares, segundo Promusicae. 

Boa estrela
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Encontra mais inspiração nos momentos 
maus do que nos bons?
O desamor é bom para escrever, mas não para 

viver. Não viemos aqui para sofrer, mas no 

momento de se escrever, sim, é verdade que 

o desamor faz com que busque ainda mais e 

que se extraia coisas que não sabíamos que 

tínhamos cá dentro.

Boca de hule é um protesto pela situação po-
lítica e social que se vive em Espanha, o seu 
país de origem.
Estava em Miami e via as notícias, estando 

longe de Espanha dentro daquela bolha que 

é o estúdio de gravação e comecei a sentir-me

impotente, com vontade de gritar e também de 

mostrar a mi indignação e o meu grito de liber-

dade. No final, acaba por ser um cara a cara 

com o poder, com a corrupção, com a falta 

de liberdade e diálogo. Começou por ser um 

reggae, depois parecia uma banda sonora 

EM ASCENSÃO

muito obscura inclusivamente, mas voltá-

mos ao reggae. É um dos temas mais curio-

sos, é muito raro a nível musical, tem mui-

tas atmosferas. Mas, acima de tudo, a men-

sagem tem que ficar.

Que significado tem o sucesso para si?
O mesmo que quando comecei. O sucesso 

era então poder levantar-me de manhã e ter 

esse encontro de sentimentos, de ter vontade 

de rir, de chorar, de dar um salto. Para mim, 

o sucesso vai muito mais além dos números. 

O sucesso não tem que ver com os números, 

mas claro, eles que se encaixem! Porque nos 

dá de comer a todos e nos faz trabalhar.

“Durante o meu retiro, 
pude desconectar-me 

de tudo e conectar 
comigo próprio”

-1-  
Em 2016, ganhou o Goya para Melhor 
Canção Original juntamente com 
Lucas Vidal pela canção principal do 
filme Palmeiras na neve.
-2- 
Pablo em plena atuação numa gala 
anual dos Grammy Latinos celebrada 
em Las Vegas.

2
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RED CARPET

Sempre sexy e favorecedora, 
toda a gama de rosas parece 
ser perfeita em qualquer 
comprimento e textura. 
É uma aposta segura se 
quiser estar de acordo 
com as últimas tendências, 
sobretudo nos seus looks de 
FESTA.

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS
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WE 
LOVE
ROSA
O TOM MAIS

"IN"
 A sempre estilosa Stella Maxwell  

.seduz com este vestido de estilo 
.lingerie e assimétrico de Twinset, em 

rosa pálido com corte lateral.
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Nicky Hilton assistiu ao desfile 
de Valentino em Paris com um vestido 
em camada e bordados em rosa e uns 
sapatos de Valentino. 

 A modelo Bella Hadid sobe alguns  
.graus de intensidade com este 

.vestido-blazer de Off White que 
.combina com sandálias transparentes.
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 A cantora Selena Gomez surge sexy  
.com este vestido curto de Valentino. 
.Combina-o com sandálias vermelhas 

e carteira de mão verde azeitona.

Decote sem alças e corte de sereia 
para este vestido rosa estilo lingerie 
que Sofia Ritchie combina com joias 
Bulgari e sandálias de veludo.
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Mais transparências com bordados: 
outra tendência estrela opção da top 
Karolina Kurkova. É um vestido de 
Philosophy di Lorenzo Serafini.

Na sua versão  
mais “nude”, favorece 

tanto morenas  
como loiras

 A cantora Tallia Storm leva um design 
 de gaze transparente com a roupa

interior à vista de Dior. Bolsa Lady,
 também de Dior.
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Cabel l  oamila
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ENTREVISTA
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Cabel l  o sso do trabalho em equipa é 

muito bom, mas há vozes que, 

simplesmente, estão destinadas 

a ir pelo seu caminho. E embora 

seja ousado sair de um grupo vo-

cal para fazer carreira a solo (são 

infinitos os casos de fracasso), Camila Ca-

bello deveria fazê-lo ou, de outro modo, não 

conseguiria dormir tranquila.

Consoante a versão que lemos, Camila 

saiu sem avisar das Fifth Harmony, deixan-

do nas mãos dos representantes a tarefa de 

explicar a saída às outras, ou Camila foi pro-

gressivamente expulsa do grupo, incompre-

endida por umas amigas que não aceitavam 

a sua ideia de ser, ao mesmo tempo parte, da 

formação e artista individual. 

Origens modestas

Camila nasceu em La Habana há 21 anos, de 

mãe cubana e pai mexicano, e se mudou-se 

entre Cojímar e Cidade do México até com-

pletar 6 anos. Depois emigrou para os EUA 

com a sua mãe, que passou de ser arqui-

teta em Cuba a trabalhar em Miami 

como balconista da sapataria de 

uns grandes armazéns. O pai, 

que chegou mais tarde, ga-

nhou vida a lavar carros.  

“A história dos meus pais 

– contei numa entrevis-

ta com o The New York 

A HEROÍNA 
POP DE

2018
TEXTO: JUAN MANUEL FREIRE 

FOTOS: SONY MUSIC SPAIN / AGÊNCIAS
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Times– ajuda-me a saber o que é importan-

te na vida. Muitas vezes, pode-se estar aqui 

(num ambiente confortável) e estar no Twit-

ter e pensar que o mundo é a Internet. Mas eu 

sei como são as coisas nos lugares dos quais 

a minha família provém e os esforços que as 

pessoas devem fazer”.

Com algum esforço, os seus pais conse-

guiram juntar dinheiro para montar uma 

empresa de construção. As coisas mudaram, 

mas ainda podem mudar mais. Pelo seu 15.º 

aniversário, Camila pediu aos seus pais que a 

levassem de carro a umas provas para o Fator 
X. Entrou, viu e venceu, embora tenha tido 

que se conformar com a prata: As Fifth Har-

mony ficaram em terceiro na segunda tem-

porada do programa.

Encontrando o seu lugar

Hoje, pergunte a quem perguntar, quase toda 

a gente lhe dirá que quem saiu a perder fo-

ram as Fifth Harmony. Perderam a sua me-

lhor voz, o seu rosto mais carismático. Cami-

la poderia ter escorregado, e o seu primeiro 

single com o seu nome passou quase desa-

percebido, mas agora parece a mais séria as-

pirante a estrela pop de 2018.

Dukes acabou por supervisionar Camila, 

um primeiro álbum breve, leve e agradável, 

um cruzamento de ares latinos e pop bran-

“Ares latinos nada 
dissimulados e uma certa 

melancolia são as suas 
cartas de apresentação”

– 30 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Exceto casos muito isolados como TLC 
ou os Backstreet Boys, é raro o grupo 
vocal que mantém a sua formação 
durante dez anos. Fifth Harmony só 
duraram metade disso com os seus 
membros originais, ou seja, Ally 
Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, 

Das Fifth 
Harmony ao 
salto a solo

CARREIRA

co global. Ela diz que se inspirou na música 

latina da sua infância, mas também em Cal-

le 13 e J Balvin, e depois misturou esse espíri-

to com a classe de dramatismo que podemos 

encontrar em Ed Sheeran ou Taylor Swift, os 

quais fazem parte do círculo de amizades de 

Cabello, pelo que parece.

Ser tu, a melhor fórmula

O que mais surpreende de Camila é que, lon-

ge de ser um tema bombástico um após ou-

tro, aposta por um tom quase menor e, mui-

tas vezes, pode emanar melancolia; em prin-

cípio, chamar-se-ia A dor. A cura. O amor. 

Em vez de inventar uma personagem para 

a sua nova carreira, Cabello preferiu ser toda 

ela mesma tanto quanto possível: daí os ares 

latinos ou os nada dissimulados sentimen-

tos de dor, sobretudo à altura de uma vene-

nosa Real friends dirigida às suas ex-amigas 

e uma Consequences que parece claro pro-

duto de alguma rutura amorosa. 

“Creio que a melhor maneira de conse-

guir algo novo e diferente é ser tu própria o 
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Lauren Jauregui e a estrela Cabello. Dois 
júris do Fator X, Simon Cowell e L. A. Reid, 
lançaram-nas através da sua editora 
Syco, em parceria com a Epic Records. 
Em questão de cinco anos, marcaram 
vários singles de sucesso (os melhores, 
Boss, Sledgehammer, Worth It e Work from 
Home), dois álbuns e seis turnés. De um 
dia para outro ou, para sermos precisos, 
no dia depois da última data da turné 
Jingle Ball, acabou-se a harmonia. Mas o 
grupo não atirou a toalha de vez e lançou 
um novo disco no ano passado sem 
Cabello. Chama-se simplesmente, Fifth 
Harmony, como se fora um novo início.

mais possível”, assinala Cabello. “Se apanhas 

coisas de todas as diferentes partes de ti pró-

pria, é impossível que ninguém replique”.

Os concertos por vir 

No fecho desta edição ainda não estava claro 

quando é que Cabello decidiria sair em tur-

né. E muito menos se Espanha entraria nos 

seus planos, embora deveria, tendo em conta 

que o seu salto para a Europa será quase obri-

gatório: Havana foi número um em França, 

Grécia, Polónia… Por agora, no entanto, se-

gundo ela respondeu, só quer ser “uma cria”.

A artista começou a provar como seria 

andar a solo quando telefonou a Bruno Mars 

durante a sua turné de verão pela América do 

Norte do ano passado. Não esteve em todas 

as datas, mas esteve numa boa parte; noutras 

ocasiões foram as britânicas Dua Lipa e Jor-

ja Smith as encarregadas de injetar energia 

ao público. Concorrência de Camila? Bom, 

provavelmente não podem fazer muito con-

tra este melancólico furacão. 

“Chique-moderno, sensual, de bom 
gosto e elegante”. Assim definiu o 
estilo de Camila Cabello a sua estilista, 
Jennifer Mazur, menos conhecida 
pelo seu trabalho com artistas pop do 
que com personalidades da passarela 
como Alessandra Ambrosio ou 
Candice Swanepoel.

Esta especialista em “minimalismo 
moderno”, pouco fan da maioria 
das cores e adepta do branco, ajuda 
Cabello nas suas decisões de vestuário 
para quase todos os eventos e âmbitos 
imagináveis. Uma marca com a 
qual estabeleceram boa relação é 
Dolce&Gabbana, agora bastante 
focada no trabalho com jovens estrelas 
do pop. Em relação ao cabelo, digamos, 
a cantora é conhecida especialmente 
pela sua preferência pelas ondas de 
sereia, mas também já foi vista com 
cabelos lisos soltos, rabo-de-cavalo, 
trança lateral… Cabello joga com 
quase todas as modalidades: o seu 
cabelo é flexível e maleável. Mazur 
tende a receber mensagens de mães 
agradecidas por cultivar um estilo 
fresco e elegante para Cabello, em 
lugar de um apenas sensual. 

Frescura e 
elegância

A SUA IMAGEM

“Eu sei como são as 
coisas nos lugares dos 
quais a minha família 
provém e os esforços 
que as pessoas fazem”
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"HIPSTER"

DESPREOCUPADO

"STYLISH"
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SOB A LUPA

Para os milhões de seguidores da série Narcos, o ator chileno 
sempre será o incorruptível agente Peña. A sua voz e especialmente 

o seu estilo, dos anos oitenta e casual, são a base do seu atrativo.
FOTOS: AGÊNCIAS

Pedro
Pascal

Vimo-lo em Guerra dos tronos, 

Narcos e noutros papéis, pelo que 

estamos habituados a vê-lo nas suas 

caracterizações. A sua elegante e 

desalinhada imagem dá-lhe frescura, a 

medida de comprimento médio proporciona uma certa 

imperfeição, suaviza-lhe os traços, a sua sutil franja com 

textura ondulada e para a frente cobre-lhe parte da testa 

e oculta as suas entradas, bem como para a correção das 

suas largas maçãs do rosto torna-se muito adequada a 

sua barba imperfeita e o bigode. A minha aposta seria 

umas subtis patilhas longas e, também, bigode com 

pontas para cima para não entristecer a sua expressão.  

Encarna um novo conceito de 

beleza masculina sem feições muito 

perfeitas que não combinam com o 

habitual padrão masculino. Sim, vê-

se um look informal, cuidado e atual. 

É muito versátil e defende qualquer tipo de tendência. 

Se tenho que escolher uma mudança, faria um corte 

muito desfiado com um movimento muito casual. A 

barba, crescida mas estruturada, é um sucesso.

Dioni Barrera
CÓRDOBA, ESPANHA

Juanjo Ruzafa
BARCELONA, ESPANHA

Combina estilo old school mas 

também podemos observar um estilo 

boémio, ou seja, um estilo misto. O 

seu cabelo é um corte clássico sem 

muito estilo de penteado, que lhe 

dá uma imagem muito natural. O seu rosto é o de um 

homem interessante e com uma maturidade bonita e, 

para acabar de lhe dar o toque pessoal, as suas covinhas. 

O corte que eu realizaria seria um degradé suave com 

a risca marcada num lado e penteado com o cabelo 

puxado para lhe dar o estilo mais dandy que explore 

o seu lado mais elegante e sensual. Já que apostamos 

por um estilo elegante, realizaria um bigode muito bem 

refinado. Este estilo pode ser combinado com jeans 

justos e t-shirt ou com smoking, mais atrevido e cool.

Pascal é um ícone do estilo atual no 

qual se pode inspirar. O seu cabelo, 

curto e chique, apresenta distintas 

versões; pode ser clássico ou atual 

moderno e de aparência sofisticada 

mas sempre com esse ar fresco e juvenil que combina 

com a tendência estética em alta nesta altura.

Héctor Carvajal
BARCELONA, ESPANHA

Artur Prat
CALONGE, GIRONA, ESPANHA

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 33 –

32-33 SALERM PORT-CG.indd   33 6/4/18   11:39



– 34 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

SHOPPING

-1- 
Monnas
Inspiração de Miró 
num modelo basic-chic 
e com um detalhe 
extravagante. 
130 €
-2- 
Eva Vs. Maria
As beats, salão negro e 
bronze. 
199 €
-3- 
Lolita Blu
Stiletto ginger com 
pompom. 94,90 €
-4- 
Victoria
Sapatilhas 
desportivas de velcro 
com glitter.
55,90 €
-5- 
Suela Shoes
Sapatos eco-friendly. 
178,00 €
-6- 
Lolita Blu
Botim de veludo com 
pormenor de joia no 
tacão.
114,90 €
-7- 
Monnas
As slipper monnas são 
um elemento básico 
atemporal.
136,00 €
-8- 
About Arianne
Botim efeito crocodilo 
em pele cor de 
mostarda. 230,00 €
-9- 
Lolita Blu
Bota de cano alto 
Manuela de camurça. 
79,90 €
-10- 
PacificandCo.
Aloha é a meia mais 
estival da marca 
espanhola. 12,70 €
-11- 
PacificandCo.
Free the Niple 
reivindica este 
divertido modelo. 
12,95 €
-12- 
Suela Shoes
O grande laço e o 
veludo rosa marcam a 
diferença. 184,00 €
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Em matéria de calçado 
e complementos que 
embelezem os pés, o "made 
in Spain" está com um 
passo forte. 

Sinónimo de qualidade, exclusivi-

dade, originalidade e savoir-faire, 

este setor está em pleno boom gra-

ças a uma comunidade de artesãos 

e designers que dão o toque espa-

nhol aos pés de meio mundo. Famo-

sos e fashionistas têm-se rendido à 

marca Espanha para calçar sapatos e 

meias. Para ela e para ele, recomen-

damos estarem atentos a estes cria-

dores e marcas, que têm conseguido 

dar uma reviravolta ao setor.

SELEÇÃO E TEXTOS: LAIA ZIEGER

COR, QUALIDADE 
E DETALHES 

ORIGINAIS SÃO 
A SENHA DE 

IDENTIDADE DA 
NOVA CONCEÇÃO 

ESPANHOLA

-6-

-3-

-5-

-4-

-7-

-8-

-9-

-10- -11-

-12-

-2-

-1-
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O AUGE DO 
CALÇADO 

ARTESANAL?  
PEÇAS CÓMODAS 
E DURADOURAS 

COM PREDOMÍNIO
DO COURO

-1-

-2-

-4-

-5-

-7-

-10

-13-

-12-

-9-

-11-

-6-

-3-

SHOPPING

-8-
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-1- 
AmorSocks
Estampado com 
comando Nintendo, 
ideal para geeks.  9,00 €
-2- 
Ecco
Polivalentes e 
cómodos. 155,00 €
-3- 
Quoque Menorca
Com as Austin 
amarelas não há 
dúvida que irão ficar a 
olhar para os seus pés.
185,00 €
-4- 
Barqet
Um toque de cor 
primaveril com este 
modelo muito versátil. 
65,00 €
-5- 
Barqet
Conforto, antes de 
tudo, com estes Dogma 
cinzentos. 
65,00 €
-6- 
Kangol
Botins de camurça 
em diferentes cores 
quentes. 60,00 €
-7- 
Doriani
A eterna elegância do 
estilo Oxford.
125,00 €
-8- 
PacificandCo.
A selva a seus pés com 
as meias Serengeti.
12,70 €
-9- 
YJP
O clássico modelo 
Desert Boots.
146,00 €
-10- 
Muroexe
Mix entre a clássica 
galocha e a bota 
militar.
95,00 €
-11- 
Muroexe
Toque formal e 
conforto de sapatilhas. 
70,00 €
-12- 
Doriani
Uma aposta pelos 
clássicos sapatos de 
homem. 
125,00 €
-13- 
ChattyFeet 
Originais Prof Brian 
Sox. 8,00 €
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2015 A cor acobreada e um bob desfilado 
e ondulado remetem a Emilia Clarke que, longe 
das câmaras, gosta de apostar na naturalidade.

LOOK & FEEL

LIÇÃO
DE ESTILOS
A popular Daenarys de  
“Guerra dos Tronos” tem 
umas feições e um sorriso 
que encaixam com qualquer 
penteado e cor de cabelo. Não 
acredita? Observe e inspire-se...

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS

– 38 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

CLARKE
EMILIA
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2013 Com cabelos compridos, hiperlisos 
e mais morenos. A atriz opta por este look, 
sensual e mais sofisticado, para a noite.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 39 –

2016 Os seus cabelos ganham agora em 
comprimento e madeixas loiras. A risca ao meio 
e as ondas dão-lhe um ar juvenil e favorecedor.

2016 Amante das mudanças, com este mesmo look frisa 
as suas pontas ou faz um semi-apanhado dos seus cabelos 
acobreados de comprimento médio.

2016 Com este apanhado e pescoço de 
cisne, a atriz inglesa ganha em elegância, já 
que deixa luzir o seu rosto oval perfeito.
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2017 Um dos seus últimos looks e, talvez, 
dos que menos gostamos. A franja comprida 
sobre os olhos não convence totalmente.

2015 Emilia dá volume ao seu bob, um 
acabamento com algumas madeixas mais 
compridas que lhe dão um grande atrativo.

2017 Cabeleira comprida e abundante, trançada, 
em branco platinado, que a atriz deve à imaginação dos 
estilistas Kev Alexander e Candice Banks.
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2012 Muito mais ruiva e com cabelos 
compridos frisados e escadeados. O vermelho dos 
seus lábios transforma-a numa femme fatale.

2016 A intérprete de A Guerra dos Tronos 
reivindica sempre a sua cabeleira. Aqui, com 
madeixas que lhe dão mais luz.

Emilia 
começou a 
usar peruca 
na série até 
que decidiu 
descolorar
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ZOOM
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A grande dama 
do cinema

Reunir 21 nomeações aos Óscares 

já é motivo de orgulho. Se a isso 

somarmos a sua eloquência 

inteligência, estilo, saber estar...

Caímos rendidos aos seus pés.
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BEAUTY AND CARE BAG
O kit de beleza perfeito para levar a todo o lado
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— MUST NOVA LINHA HOMME — NEW LÁBIOS PARA TODAS— CUIDADOS GAMA SCALP CARE — VISAGISMO ESCOLHA O 
CURTO EM FUNÇÃO DO SEU ROSTO — ÍCONES O APANHADO DE BRIGITTE BARDOT

Descolorar
FOCO

Soluções para 
acertar e manter 
essa “não cor”

BeautyBEAUTY AND CARE BAG
O kit de beleza perfeito para levar a todo o lado
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Novo
masculino

Especialmente concebida 
para o cuidado masculino,
a linha Homme da Salerm
Cosmetics amplia-se com 
a chegada de novos "must" 
que cobrem todo o tipo de 
necessidades.

OS NOSSOS MUST

FOTOS: LEANDRE ESCORSELL

ESTILISMO: CUCA MATEOS/JOANA TORMO
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Novo
masculino

O kit perfeito para homens 
exigentes: champô cabelos 
brancos para manter o 
branco, cera de barba e 
bigode para um acabamento 
perfeito, óleo para manter 
hidratada a barba, pós de 
pentear para dar mais 
densidade ao penteado e 
champô energizante contra 
a queda do cabelo.

FORÇA CAPILAR

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 47 –
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Para homens que gostam de 
um acabamento final 
natural, tanto facial como do 
seu penteado, Perfect 
Shave garante um barbear 
perfeito e apurado sem 
equívocos; pós de pentear 
para dar volume ao cabelo e 
uma nova cera de cabelo e 
barba em lata de metal. 
Produtos fáceis de aplicar 
que não condensam.

ACABAMENTO FINAL
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Stop to Relax é um 
champô e gel para os 
amantes do desporto 
e do ginásio que 
procuram o prático. 
Combine-o com o 
óleo para barba, que 
regenera pele e 
cabelo, os pós de 
penteado para um 
efeito praia, a cera 
barba e bigode para 
esculpir o penteado. 
E, se tiver o cabelo 
branco ou grisalho,  
e quiser mantê-lo, 
champô cabelos 
brancos.

CUIDADO DIÁRIO
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Deixe que falem por si!
Lábios

Descubra a mensagem que está por trás da cor 
que os embeleza. Escolha os tons da nossa carta 
que mais a favorecem, conforme a forma dos 
seus lábios e a sua maneira de ser. 

TEXTO: LAURA BEL FOTOS: AGÊNCIAS
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Permitem muitas possibilidades! Perfilados
pela parte externa da sua linha natural 
aparecem mais volumosos. Sem perfilar, 
permitem desfrutar de cores intensas e 
vibrantes.  Fuja dos tons escuros que os 
apoucará ainda mais!

03 Long Lasting Lipstick Sweet Strawberry. 
Acabamento brilho. 
Comunica: carisma, independência.

04 Long Lasting Lipstick True Red. 
Acabamento brilho. 
Comunica:  carácter forte e capacidade de 

liderança.

Lábios finos
PARA...

MAKE-UP

 cor é emoção, energia, 

sensação. Cada cor assu-

me um significado pró-

prio e com a sua mensa-

gem podemos comunicar 

o nosso estado de espírito. 

Decida-se entre um ou outro consoante se 

sinta e adapte-o à forma dos seus lábios para 

tirar o máximo partido destes.

Use as nossas cores da moda

Jogue com os requintados tons Long Lasting 

Lipstick da Salerm Cosmetics para uns lábios 

mais sensuais e atrativos. Têm em comum 

uma cor vibrante e intensa e a sua fácil apli-

cação. Em acabamento brilhante ou mate.
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Os lábios grossos e carnudos são sensuais por si 
sós. Minimize o impacto visual com tons mate, 
em especial os escuros. Conseguirá absorver a luz 
dando aos seus lábios um acabamento natural e 
sofisticado. 

07 Long Lasting Lipstick Soft Strawberry. 
Comunica: segurança e poder de atração.

08 Long Lasting Lipstick Velvet Skin. 
Comunica: coquete, feminidade e naturalidade.

09 Long Lasting Lipstick Pink Flamingo.  
Comunica: feminidade, frescura, juventude.

10 Long Lasting Lipstick Burgundy. 
Comunica: força e personalidade.

Lábios grossos
SE TIVER...

Uma simples correção unificará o seu perfil. 
Utilize sempre um tom igual ao dos seus lábios 
para obter um resultado natural. Escolha 
cores neutras e brilhantes.

01 Long Lasting Lipstick Glossy Coral. 
Acabamento brilho. 
Comunica: energia positiva e vitalidade.

05 Long Lasting Lipstick Natural Skin. 
Acabamento brilho.  
Comunica: discrição. Glamour sem estridências.

Lábios 
assimétricos

EM CASO DE...
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Mais que barbas, a cosmética masculina exige hoje produtos de última 
geração para um cuidado integral. Assim nasce a nossa nova linha 

Homme.

TEXTO: REDAÇÃO    FOTOS: AGÊNCIAS

MUITO MAIS QUE BARBAS

NOVA LINHA 
‘HOMME’

Cuidar de si mesmo é 

atualmente uma questão 

de atitude; e a nova linha 

Homme cobre todas as 

suas necessidades.

nova linha de Salerm  

Cosmetics Homme cobre 

as necessidades masculi-

nas a nível capilar, styling 

e facial. Estes produtos per-

mitem o cuidado de um ho-

mem que foge de clichés e estereótipos. As 

novas referências unem-se a uma linha re-

formulada com uma estética vintage.

Cuidar de si mesmo não é uma questão 

de modas passageiras, mas sim uma atitu-

de, um compromisso consigo mesmo que 

está acima de convencionalismos. Na Salerm 

Cosmetics Homme gostamos da barbearia, 

cuidar da barba e do bigote. Mas também, 

e muito, do cabelo e de cuidar da pele. Afi-

nal, a imagem integral que projetamos cons-

titui a nossa melhor carta de apresentação.

Uma família que cresce

Por tudo isso, ampliamos a nossa linha mas-

culina com novos produtos de última gera-

ção com muito carácter, experiência e per-

sonalidade: desde cosméticos para um bar-

bear perfeito até óleos e cera para barbas.

Um cuidado intenso da sua pele e do seu 

look. São de aplicação rápida, textura ligei-

ra e não deixam vestígios oleosos sobre o ca-

belo ou a pele.

Deste modo, os nossos novos produtos 

são um óleo para barba, uma cera para o ca-

belo e barba, pós para pentear e um champô 

para cabelos brancos. Juntam-se aos top de 

vendas já existentes, como o creme de bar-

bear transparente, ceras e fixadores capi-

lares, tratamentos para combater a caspa e 

queda, um exfoliante facial e cremes faciais. 

Uma gama com carácter, estilo e persona-

lidade que chega também com uma nova 

embalagem, renovada e muito inspiradora.

Para o profissional, e para poder perso-

nalizar o seu salão sob um grafismo mar-

cadamente vintage, muito atual, na linha 

“Não só barbas” também encontrará bolsas 
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Produtos específicos
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Descubra as propriedades de uma nova gama concebida 

para o cuidado diário da barba, bigote e cabelo.

CERA ESPECÍFICA DE BARBA 

Ao contrário das ceras de pentear, o seu nível 

de fixação e textura faz com que seja mais fácil 

que não fique demasiado compacta. Graças à 

sua fórmula, esta nova cera da linha Homme 

garante um equilíbrio de fixação perfeito e 

uma fácil aplicação. Fixação de aspeto seco 

ideal para cabelos finos ou médios nos quais se 

procura obter mais volume e controlo.

CERA EM PÓ   De fixação ligeira, consegue elevar o peinado a outro 

nível, sem comprimir. O acabamento é mate com volume, efeito tipo praia. 

Proporciona volume inclusivamente em cabelos finos ao mesmo tempo que 

dá a sensação visual de maior densidade e quantidade de cabelo. O seu uso é 

ideal para cabelo curto e médio. Com a cera solúvel de fixação suave e brilho 

médio, pode-se controlar o estilo do penteado. A versatilidade da sua fórmula 

torna-a ideal tanto para a barba e bigote como para o cabelo. Graças à sua 

base aquosa e toque cremoso permite uma fácil aplicação de longa duração 

que se elimina simplesmente com água sem deixar resíduos.

ÓLEO DE BARBA   É formulado com óleo de 

framboesa orgânica e rosa mosqueta. Nutre e 

suaviza o pelo facial ao mesmo tempo que cuida e 

hidrata a pele, evitando o desconforto produzido 

pela sua secura. Está indicado para todo o tipo de 

barbas e bigotes. A sua leve cor violeta ajuda a 

matizar as brancas e, inclusivamente, a eliminar 

os tons amarelecidos provocados pelo tabaco nos 

fumadores.

CHAMPÔ CABELOS BRANCOS 

Elimina os tons amarelos dos cabelos brancos, loiros ou 

descolorados, aos quais devolve a luminosidade, brilho e aspeto 

saudável. O seu teor de arginina e aminoácidos essenciais hidrata 

e nutre a fibra capilar. Combina diferentes corantes para conseguir 

o tom violeta exato que neutraliza os amarelos e permite 

resplandecer com umas brancas cuidadas e elegantes.

Cadeira Barber New York
Experimente a classe e elegância das barbearias de sempre

Carácter�• Robustez• Design • Conforto�• 

Personalizável em preto e castanho vintage

Elaborada com materiais resistentes e leves

Pousa pés reclinável, bomba hidráulica, 

apoio de cabeça regulável em altura

Aparelhos de cabeleireiro  e  beleza
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raças ao conhecimento 

das propriedades do mel

das abelhas melíferas her-

dado de geração em gera-

ção e dos estudos

realizados sobre o seu uso 

cosmético nasce o Scalp 

Care: a linha mais delicada da Biokera Na-

tura, formulada sem sulfatos nem parabe-

nos e com todas as virtudes ancestrais do mel 

procedente da apicultura ecológica. Ideali-

zada para as pessoas com um couro cabelu-

do sensível ou com tendência para se dese-

quilibrar, com problemas contínuos, comi-

chão, esfoliação/caspa ou gordura.

A nova linha é composta por um cham-

pô, uma máscara e um sérum de resgate. 

Devemos destacar que o mel utilizado em 

Scalp Care da Biokera tem uma certificação 

ecológica, que garante que as abelhas me-

líferas que o produzem recolhem o mel de 

flores de zonas distanciadas pelo menos a 3 

quilómetros de núcleos povoados, de ati-

vidades industriais e explorações agrícolas 

não ecológicas.

Benefícios e propriedades do mel

Anti-inflamatório e calmante: o mel é ideal 

para couro cabeludo sensível, dado que aju-

da a reduzir eventuais inflamações e proble-

mas do couro cabeludo.

Antimicrobiano: o mel é dos poucos alimen-

tos capaz de conservar-se por si próprio. Tal 

deve-se ao seu conteúdo em substâncias ca-

pazes de inibir o crescimento bacteriano. Este 

facto pode ajudar a evitar o crescimento de 

Apresentamos uma ampliação da nossa linha mais natural: Biokera. 
Chama-se Scalp Care e implica um grande avanço cosmético baseado nas 
multipropriedades do mel para combater comichão, esfoliação e gorduras. 

CUIDADOS

ALIADO 
DO SEU CABELO

O MEL,

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS
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bactérias causadoras de diversas patologias 

no couro cabeludo (por exemplo a caspa).

Humectante: é rico em glucose e frutose, 

que retêm e absorvem a água para propor-

ciona ao cabelo e à pele hidratação e acon-

dicionamento.

Antioxidante: atua intercetando os radi-

cais livres antes de estes poderem fazer al-

gum dano protegendo a pele e o cabelo de 

processos oxidativos. Ou seja, combate o en-

velhecimento.

BIOKERA 
SCALP CARE 

TEM TODAS AS 
PROPRIEDADES DO 
MEL PROCEDENTE 

DE APICULTURA 
ECOLÓGICA
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DO SEU CABELO
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A nova  
gama

PRODUTOS

CHAMPÔ SCALP 
CARE 

Limpa de forma 
delicada o cabelo da 
poluição, do sebo e da 
caspa que obstruem o 
folículo piloso.

MÁSCARA SCALP 
CARE

Potencia o efeito do 
champô, ao mesmo 
tempo que nutre 
em profundidade, 
acondiciona, 
proporciona suavidade 
e brilho ao cabelo.

SÉRUM SOS 
REMEDY 
Combate comichão, 

vermelhidão, 

irritações, e 

outros incómodos 

relacionados. Pela 

sua composição, é um 

autêntico remédio 

resgate.
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  mais difícil já está: 

decidiu cortar o 

cabelo. Agora só 

basta decidir:bob 

comprido? À rapaz? 

Em camadas? É uma 

pergunta que surge sempre quando que-

remos realizar uma mudança de look 

tão radical como cortar o cabelo. Para 

ter uma resposta concreta e acertar, há 

que recorrer ao visagismo. 

Porque para escolher o pente-

ado, influencia o tamanho e a for-

ma tanto da cabeça como, especial-

mente, o formato da cara. Além das 

outras zonas do rosto (testa, nariz e 

queixo; orelhas, pescoço e ombros),  

a silhueta e o estilo pessoal. 

Muito importante: a forma e volume 

do corte escolhido interagem com a for-

ma do formato facial. E ele dará lugar a 

uma nova forma que devemos tentar que 

nos favoreça ao máximo. Por este moti-

vo, os peritos assinalam que o cabelo é o 

maior corretor dos contornos do rosto.

Para acertar, aconselhamos o Visa-
gismo manual: teoria da compensa-
ção/potenciação, editado pela Fun-

dação VMV Cosmetic Group. Uma fer-

ramenta vital na hora de se apostar por 

um tipo de corte ou penteado.

Escolher ou propor um 
cabelo curto não é tarefa 
fácil. Pelo contrário, é 
toda uma ciência. Para 
jogar pelo seguro, estas 
bases de visagismo que 
têm em conta a forma do 
rosto são uma garantia 
completa anti-erro.

Q
U

E 

C
U

R
TO

ES
C

O
LH

O
?

VISAGISMO

58-61 SALERM PORT-CG.indd   58 6/4/18   11:58



SALERM COSMETICS MAGAZINE – 59 –

58-61 SALERM PORT-CG.indd   59 6/4/18   11:58



– 60 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

O rosto quadrado
requer volume moderado na 

zona superior. Assenta-lhe 

bem o cabelo ondulado em 

diferentes comprimentos. Se 

é curto, é melhor assimétricos. 

Cores quebradas ou com 

madeixas, que realçam as linhas 

do cabelo e imprimem uma 

sensação de movimento.

O rosto alargado precisa 

de volume na zona lateral. 

Recomendamos estilos 

médios com franjas mais 

ou menos compactas,  

que tapem parte ou  

toda a testa.

O rosto triangular 
invertido tem uma 

largura excessiva

na zona superior

e estreita-se na

inferior. Requer 

penteados curtos  

que equilibrem  

estes volumes.

O rosto hexagonal 
pode não precisar de 

nenhuma correção 

específica de cabelo, 

já que costumam ser 

muito harmoniosos. 

Recomendação:  

valorizar no seu 

conjunto.

O rosto triangular 

requer volume na zona 

lateral por acima das 

orelhas.

Estilos médios e 

curtos, que facilitam a 

correção. 

No rosto retangular, 
favorecem mais os 

cabelos por baixo da 

mandíbula, já que os 

penteados curtos 

potenciarão a forma do 

rosto e o crânio.

Procure o volume 

compensado, algo 

maior nas laterais.

Descubra que tipo de corte escolher em função das 
características e forma do seu rosto.

Escolha o curto
em função da forma 
do seu rosto

VISAGISMO

Rosto redondo Precisa 

de volume moderado 

na zona superior. Fica-

lhe bem o cabelo liso de 

comprimento variável e 

introduzir assimetrias que 

cubram parcialmente um 

lado do rosto. Dar pontos 

de luz através de cores 

mais claras na zona  

da franja. 

Batons Hydracolors Veludo
Máscara Volume Lashes Multiplier
Lápis de olhos Matic Precision
Sombras Confort Pure Color

PRODUTOS DE BELEZA 
QUE APAIXONAM
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Esta seleção  
de produtos de  

Salerm Cosmetics
irá ajudá-lo a tratar 

e melhorar os 
resultados ao tratar 

cabelos descolorados.
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que é decolorar?
Consiste em eliminar o pig-

mento de um cabelo com cor 

natural ou pintado para con-

seguir com isso atingir uma 

cor mais clara que a inicial.

O que deve o estilista ter em conta no mo-
mento de descolorar um cabelo?
O primeiro é avaliar o estado do cabelo e a 

pele do couro cabeludo, e conhecer, na medi-

da do possível, os trabalhos técnicos que te-

nham sido feitos nesse cabelo anteriormente.

Também é muito importante saber o que 

é que a pessoa quer obter com a descolora-

ção; isso é essencial para se escolher o pro-

duto a utilizar e a técnica a aplicar.

Qual é o ponto de partida ideal? 
O de um cabelo que, embora tenha sido tra-

tado anteriormente, se encontre em bom 

estado, juntamente com um couro cabelu-

do que não padeça de nenhum problema 

capilar. Também que o cliente tenha pa-

ciência e tempo suficiente, já que as des-

colorações são processos longos e reque-

rem tranquilidade para se poder realizá-

los corretamente.

Existem qualidades de cabelo que assegu-
ram um melhor resultado? Ou seja, me-
lhores cores de base? Ou é melhor um ca-
belo curto que comprido para descolorar?

Quanto mais curto seja o cabelo, quase sem-

pre será mais fácil descolorá-lo. Igualmente 

se passa com o cabelo com cor natural, que 

sempre será mais fácil que o pintado. No ca-

belo pintado, quanto mais escuro for o tom, 

mais difícil será a descoloração. Especial-

mente os tons pintados pretos são difíceis de 

descolorar e praticamente sempre precisam 

de mais do que um processo de descolora-

ção para chegar ao nível de tom desejado. O 

cabelo ideal para descolorar? Curto, saudá-

vel e de um tom natural que não seja preto.

Como seria um processo técnico de desco-
loração ideal?
Para conseguir o melhor resultado, é im-

portante ter tempo e usar bons produtos. 

Por exemplo, com Decopate e Magic Blea-
ch da Salerm Cosmetics conseguem-se des-

colorações progressivas e de fácil controlo, 

e com Decoblue, descolorações muito rá-

pidas e com grande nível de aclaramento.

É preciso sempre trabalhar bem cada me-

cha de cabelo, a qual deverá ser o mais fino 

possível para que o produto chegue a todas 

as zonas, e começar sempre pela parte mais 

difícil de descolorar, que são os meios e as 

pontas, para passar depois à raiz.

A aplicação de um oxidante de qualida-

de é importantíssimo; é a garantia de um 

bom cuidado do cabelo e da pele. Em nossa 

casa, nada melhor que Biokera Natura Co-
lor que, com os seus seis óleos de cultura or-

DESCOLOR AR
José Antonio López, 
diretor técnico de Salerm 
Cosmetics, explica-nos 
como conseguir e cuidar 
cabelos descolorados.

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS
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gânica, cuida do couro cabeludo e do cabe-

lo. O óleo matizador da descoloração, unido 

aos pós de descolorar, também ajuda a con-

servar o estado de hidratação do talo, e são 

muito úteis. Nós realizamos as descolora-

ções com oxidantes de baixos volumes ( 20 

ou 30 vols) para cuidar do cabelo. 

Após o tempo de exposição, se ainda não 

se tiver chegado ao nível suficiente de acla-

ramento, removemos a descoloração com 

os dedos (sempre com luvas) ou o pincel, 

e voltamos a aplicar por cima novo produ-

to, para que o processo continue. Desta for-

ma, protegemos mais o cabelo do que se la-

varmos entre descoloração e descoloração.

Uma vez alcançado o nível desejado, en-

xagua-se o cabelo, lava-se suavemente para 

eliminar o produto e matiza-se com o tom es-

colhido (consoante o fundo de reflexo obti-

do com a descoloração). Para a manutenção, 

precisamos de produtos ácidos que, na nossa 

carta, são o champô Citric Balance, a más-
cara Citric Balance e Bitrat Citric Balance.

Quais são os melhores tons para se aplicar 
sobre um cabelo previamente descolora-
do? Pode-se aplicar madeixas?
Depende do fundo de reflexo final e não há 

uma matemática exata. De modo geral, po-

de-se usar qualquer tom de Salermvison ou 

de Biokera Natura Color com oxidante de 10 

vols porque as nossas cores assim o permi-

tem. E, sim, será possível ou não fazer ma-

deixas em função das condições do cabelo. 

Em cabelos grisalhos e brancos com des-
coloração anterior, agora muito na moda, 
como podemos evitar que fiquem apaga-
dos ou baços? O ideal nessas cores é utili-

zar champô e máscara ácidos, mas que ao 

mesmo tempo sejam hidratantes porque 

não basta cerrar a cutícula, também é pre-

ciso manter o equilíbrio hídrico. Por isso, 

com a linha Citric Balance combinaremos 

a ação limpadora e equilibradora.
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Bardot
TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS

A sua inconfundível cabeleira loira, sempre ri-

pada ou com apanhados com volume, é um dos 

sinais de identidade do sex appeal de Brigitte 

Bardot. Além da franja quebrada, os seus olhos 

delineados por eyeliner e lápis preto esfuma-

do são copiados décadas depois. Também im-

pôs uma franja mais comprida, menos densa 

e com a opção de deixar a testa livre. Todo um 

clássico da cabeleireira. Estes produtos da Sa-
lerm Cosmetics irão ajudá-la a obter este look: 
Volume Spray e Strong Lac.

A estética moderna tem um
antes e um depois de BB. Um
look que se mantém e triunfa.
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ETERNA "BABY DOLL"
Os seus cabelos compridos com bandana ou apanhado ripado mais 
o eyeliner muito marcado é um estilo que top models como Claudia 
Schiffer ou Kate Moss têm reinterpretado até o converterem num 
dos looks contemporâneos mais infalíveis e icónicos.

O apanhado de Brigitte
ÍCONES

Todo o poder antioxidante do óleo de grainha de uva para um cabelo jovem e são. 
Com o seu plano detox Grapeology elimine as toxinas do cabelo ao mesmo tempo que o hidrata, 

repara e previne o envelhecimento. 

Peça-o nos seu salão de cabeleireiro ou em www.vmvshop.com 

Grapeology O plano detox para o seu cabelo

Mime quem mais gosta oferecendo a bolsa Grapeology 
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Shopping 
deluxe
De compras por Milão. 
Procuramos pechinchas 
"on-line".
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VIAGENS

MILÃO

Galería Vittorio Emanuele II, 
insígnia comercial de Milão.
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ilão é sinónimo de moda, 

elegância e compras. Os 

grandes da moda e do luxo 

mundial têm ali a sua re�

sidência natural. Se a sua 

carteira o permitir, podemos satisfazer os 

nossos caprichos. Se não é o caso, podemos 

assistir ao espetáculo das elegantes mon�

tras das marcas de moda mais importantes 

e observar o deambular de lojistas e clien�

tes bem vestidos. 

Se Paris tem um triângulo, a cidade ita�

liana conta com um quadrilátero, o Quadri�

látero da moda. Delimitado pelas ruas Della 

Spiga, Sant’Andrea, Borgospesso e Monte 

Napoleone, é considerado o bairro por ex�

celência onde se pode encontrar as grandes 

criações dos melhores designers italianos e 

estrangeiros. Os amantes do shopping ex�

clusivo vêm de todo o mundo para poder 

comprar nos showrooms e nas boutiques 

destas ruas, ou simplesmente para admi�

rar as suas montras, autênticas composi�

ções de alto design. 

O coração do bairro é a Via Monte Na�

poleone, conhecida pelos milaneses como 

"Montenapo", considerada uma das ruas 

mais caras e prestigiadas do mundo, com�

parável à Quinta Avenida de Nova Iorque, à 

avenida dos Campos Elísios de Paris ao bair�

ro de Salamanca de Madrid, ou ao paseo de 

Gràcia de Barcelona. Todos os grandes de�

signers estão presentes nesta rua: Guc�

ci, Prada, Valentino ou Aspesi. 

Outro exemplo é a Via 

della Spiga, escolhida 

por marcas como D&G, 

Tod’s, Bottega Vene�Bottega Vene� Vene�

ta ou Bulgari. Por seu 

lado, Armani tornou�

se no rei da Via Man�

zoni, com uma das me�

lhores flagship stores do 

mundo onde se podem 

encontrar todas as linhas de 

moda da marca nos diferentes 

pisos, um restaurante japonês de luxo 

(Nobu), uma pastelaria, o Emporio Armani 

Caffè e até um hotel.

Mas não encontramos só lojas e ateliês de 

moda, boutiques de design ou decoração. Nas 

elegantes ruas do Quadrilátero há antigos pa�

lácios, museus, cafés de moda, cinemas e li�

vrarias que fazem desta zona um clássico da 

visita a Milão. 

O ideal quando visitar Milão é ir aos sal�

dos. A maioria das boutiques, no final de 

cada temporada (em janeiro e em julho), 

fazem importantes descontos e o que 

até ontem fazia tremer o bol�

so, talvez nesse momento 

já possa comprar. 

Outra opção inte�

ressante são os ou-
tlets, onde se po�

dem descobrir rou�

pas e acessórios de 

temporadas anterio�

res mas que não pas�

saram de moda. Exis�

te uma opção no mesmo 

Quadrilátero da Moda: D Ma�

gazine, no 26 da Via Monte Napole�

one. Fora deste, podemos encontrá�los em 

Il Salvagente da Via Fratelli Bronzetti, no 10 

Corso Como Outlet da Via Tazzoli ou nos ar�

redores do Corso Vittorio Emanuele II. Exis�

te inclusivamente uma bíblia do fashionis-

Convidamo-lo a descobrir Milão, a cidade das compras 
mais sofisticadas em moda e design. No entanto, a 

capital da Lombardia também esconde segredos para 
os amantes do mais "fashion" e para os "gourmets" 

mais exigentes.
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  FOTOS: AGÊNCIAS

MILÃOSHOPPING EN
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"MONTENAPO" 
É UMA DAS 

RUAS MAIS CARAS 
E FAMOSAS DO 

MUNDO, COMO A 5ª

AVENIDA DE NY
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ta em busca de pechinchas (www.scoprioc�

casioni.it).

Precisamente o Corso Vittorio Emanue�

le é uma grande rua, atualmente pedonal, 

que une a Piazza do Duomo com a praça 

San Babila em que existem inúmeras lojas 

onde encontrar moda a preços mais “mun�

danos” com marcas como Diesel, Replay, 

Zara ou H&M.

A Galeria Vittorio Emanuele II, um dos 

locais emblemáticos de Milão, também é 

considerada um dos locais de culto do sho-
pping milanês. Esta galeria comercial, de�

senhada no século XIX e conhecida como 

o Salão de Milão, acolhe algumas das lojas 

mais prestigiadas da cidade e conta com o 

atrativo acrescentado de estabelecimentos 

comerciais menos conhecidos assim como 

agradáveis restaurantes.

Para o shopping mais acessível, além do 

Corso Vittorio Emanuele II, há que ir à Via 

Torino, que parte da Piazza do Duomo e con�

ta com as típicas lojas que podemos encon�

trar nos centros comerciais do nosso país 

como H&M, Pimkie, Calzedonia, Foot Lo�

cker, Pull&Bear, Promod, Oysho, Intimissi�

mi, Victoria’s Secret, Calzedonia, Zara, De�

sigual, etc. Outra importante rua comer�

cial, um pouco afastada mas que tem lojas 

do mesmo estilo que a Via Torino é o Corso 

Buenos Aires.

Se procuramos locais de compras mais 

alternativos, podemos encontrar no Cor�

so di Porta Ticinese, onde algumas mar�

cas populares de moda convivem com lo�

jas de roupa de segunda mão ou de jovens 

desenhadores. E se o que gosta são os mer�

cados, não pode deixar de visitar aos sá�

bados de manhã a Fiera di Sinigaglia (Via�

le d’Annunzio).

Capital do design mundial

Milão é a capital mundial da moda mas tam�

bém do design. Cada ano os melhores de�

senhadores do mundo encontram�se na 

capital da Lombardia para dar a conhecer 

e partilhar as suas últimas criações com a 

Semana do Design, um encontro impres�

cindível para os amantes da arquitetura e 

do design durante o mês de abril. Durante 

sete dias a cidade está inundada de propos�

tas criativas no famoso Salão Internacional 

do Móvel de Milão, com todas as propos�

tas de design e interiorismo, e do Fuorisa�

lone com exposições, showrooms e ativi�

dades de todo o tipo que invadem criati�

vamente as ruas de toda a cidade. Durante 

uma semana, Milão converte�se na mon�

tra mundial das tendências mais sofistica�

das e inovadoras, e realizam�se eventos por 

todas as partes. 

-1-
Terraço-restaurante Il 
Bar nas galerias 
La Rinascente, com 
vistas para o Duomo.
-2-
A estilosa rua 
comercial Via della 
Spiga, em pleno 
Quadrilátero.
-3- 
Sortido de doces da 
típica Pasticceria 
Marchesi.
-4- 
Outra das ruas do 
Quadrilátero.

1

Em cada mês de abril, 
Milão é a capital 

mundial do móvel de 
design e do interiorismo, 

que invade a cidade

2
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Na Via Durini estão muitas das melho�

res lojas de móveis de design como Cassina, 

B&B Itália, Natuzzi ou Meritalia. Além des�

te encontro anual, Milão é, como capital do 

design, um grande mosaico de showrooms e 

flagship stores onde as marcas mais conheci�

das mostram e apresentam as suas criações.

Nos grandes armazéns La Rinascente po�

de�se encontrar roupa de grandes desenha�

dores, acessórios, decoração e até produtos 

gourmet. No sétimo piso (Il Bar) permite des�

frutar de excelentes vistas ao Duomo, a ma�

jestosa e bela catedral de Milão. No piso infe�

rior está o supermercado do design, dedicado 

exclusivamente a móveis e artigos para o lar 

(Via Santa Radegonda, 3. www.rinascente.it).

E para seguir os adeptos da gastronomia 

recomendamos Peck, um espaço delicates-
sen distribuído em três pisos onde encontra�

rá produtos gourmet para os paladares mais 

exigentes e refinados: queijos, trufa branca ou 

pasta fresca (Via Spadari6, 9. www.peck.it).

E nada como um café na loja que Gucci 

tem na famosa Galeria Vittorio Emanuele II. 

Milão também está cheio de museus. Desta�

camos dois. Primeiro, o Museu do Novecento, 

na mesma Piazza do Duomo. Inaugurado em 

2010, alberga uma impressionante coleção de 

arte do século XX de artistas italianos como 

De Chirico e Boccioni mas também de Picas�

so, Matisse o Kandinsky. No último piso está 

o restaurante Giacomo, também com vistas 

magníficas al Duomo (Via Marconi, 1. www.

museudelnovecento.org). E em segundo lu�

gar, o Museu Poldi Pezzoli, centro privado a 

pouca distância do famoso Teatro alla Scala, 

expõe obras de Botticelli, Bellini, Lippi e Ti�

épolo. (Via Manzoni, 12. www.museupoldi�

pezzoli.it). E por último, Milão conta tam�

bém com o seu bairro boémio: Brera, en�

cantador distrito cheio de cafés ao ar livre, 

bares e galerias.

Na hora de fazer uma paragem no 
caminho e degustar a sempre atrativa 
comida italiana recomendamos 
dois estabelecimentos. Por um lado, 
Bagutta, uma trattoria frequentada 
por escritores e editores que se 
destaca pela sua decoração e que 
oferece cozinha tradicional. (Via 
Bagutta, 14. www.bagutta.it). Em 
pleno coração do Quadrilátero da 
Moda, outra boa opção é Il Salumaio, 
uma loja de delicatessen onde se pode 
degustar a autêntica pasta fresca 
italiana no seu delicioso terraço 
interior. (Via Monte Napoleone, 12. 
www.ilsalumaiodimontenapoleone.it)
Y para clássicos italianos, os panettone 
e os gelados. Os primeiros pode 
prová-los na Pasticceria Marchesi, um 
clássico com 150 anos de existência 
renovado por Prada e o arquiteto 
Roberto Baciochi. E em relação aos 
gelados, não se pode deixar de visitar 
a Rinomata, uma gelataria artesanal, 
situada junto aos canais de I Navigli, 
desenhados nada mais nada menos 
que por Leonardo da Vinci.

Um bom sabor 
de boca

MILÃO "FOODIE"

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 81 –

3

4

70-73 salerm PORT-GC.indd   73 6/4/18   12:08



CELEBRITIES

ollywood precisa de energia 

nova. E assim foi desde as suas 

origens. Agora, é uma nova 

fornada de jovens que, acos-

tumados aos flashes desde pe-

quenos, vêm em força e prota-

gonizam sessões de moda e photocalls gra-

ças ao seu pedigree.

A sua imagem diz tudo, embora em al-

guns casos, a sua estrela brilhe pouco a pou-

co. Os conselhos dos seus progenitores e a 

ajuda de bons estilistas fazem com que as 

novas sagas de Hollywood captem o cen-

tro de atenção. 

Na era da Geração Z, 
os filhos ou netos dos 
ícones, mitos e estrelas 
mais importantes do 
século XX mostram-se. 

DE HOLLYWOOD
AS 
NOVAS SAGAS

– 74 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Paris 
Jackson 
A única filha de Michael 

Jackson é, aos 19 

anos, uma das maiores 

influencers millennials 
de moda. Por isso, Karl 

Lagerfeld contratou-a para ser a sua musa. 

Sem dúvida que 2017 foi o seu grande ano. 

Foi capa da revista Rolling Stone, assinou pela 

prestigiada agência de modelos IMG e estreou-

se como atriz para a série musical Star. Em 

2018 entrará no seu primeiro filme, Gringo, 

com Charlize Theron. Alheia aos escândalos, 

teve vários namorados, como o músico Michael 

Snoddy ou o ator Trevor Donovan. É uma 

jovem equilibrada, simpática, acessível, doce, 

brincalhona e protetora. Em relação ao seu 

estilo inclina-se para o look roqueiro, boémio, 

sofisticado e teen desalinhado graças ao 

trabalho da estilista Sonia Young. Nos últimos 

meses, o seu cabelo destaca-se pelos cortes 

neocamadas, obra de Nick Chavez. 

Paris herdou a veia solidária da sua 

madrinha, a grande Elizabeth Taylor, e colabora 

em atos relacionados com a sua fundação para 

a luta contra a sida.

TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO 

FOTOS: AGÊNCIAS
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Willow 
& Jaden 

Smith

O peculiar estilo de Willow, 

única filha de Will Smith e Jada, 

conquistou Karl Lagerfeld, 

que a fez musa da Chanel 

em 2016. Para esta it-girl de 

16 anos, a irreverência e a 

transgressão são as palavras 

de ordem. A sobreposição 

de peças de vestuário, as 

misturas estridentes ou a 

reinterpretação da moda 

fizeram dela uma referência 

millennial; vestidos bondage, 

jaquetas de pele sobre 

minivestidos, sobrecasacas, 

coletes compridos, stilettos 

petros, rastas, luvas de couro … 

Adora o estilo funky, urbano e 

rock. O seu estilista cabeleireiro 

costuma ser Vernon François. 

Aos 7 anos começou com o 

seu pai no cinema com Eu sou 
a Lenda e aos 10 iniciou-se na 

música com o single Whip My 

Hai; serviu-lhe para assinar com 

a discográfica de Jay-Z.  

Jaden, por sua vez, é rapper, 

ator, cantor e compositor. Com 

19 anos criou o seu próprio 

style nos tapetes vermelhos. É 

a favor da fluidez de género, 

é-lhe atribuída uma suposta 

bissexualidade após beijar o 

rapper Lil B, embora tenha 

saído com a modelo Kylie 

Jenner, a instagrammer Sarah 

Snyder ou a atriz Odessa Adlon. 

É fácil vê-la vestido com saias, 

túnicas, chapéus floridos ou 

as unhas pintadas; opta pelas 

influências punk, mas também 

por fatos da Gucci ou Louis 

Vuitton. A sua paixão pela moda 

levou-a a criar a sua própria 

linha em 2013 denominada 

MSFTSrep. Djuna Bel é um dos 

seus estilistas e impõe o seu 

estilo camaleónico. 

Ja
de

n 
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Riley
Keogh
É a neta mais velha de Elvis Presley e Priscilla 

e um verdadeiro bombom. Pura genética. 

Cresceu entre Graceland –a mansão do avô– 

e Neverland, o rancho de Michael Jackson, 

porque a mãe casou-se com ele. Foi modelo 

para campanhas de Tommy Hilfiger, Dolce 

& Gabbana e Dior, e assinou com a exclusiva 

agência Elite Models. Como atriz trabalhou em 

Mad Max: fúria na estrada (2015), onde conheceu 

o marido Ben Smith-Petersen. No ano seguinte 

foi nomeada para melhor atriz em The Girlfriend 
Experience. 

É um camaleão fashionista. Deslumbra 

com os long black dresses e vestidos tubo e, em 

relação a street-style, vestidos assimétricos 

coloridos, shorts, minissaias desestruturadas e 

blusas femininas combinadas com mocassins 

ou bailarinas. Com 28 anos, e 170 cm de 

estatura, os seus impressionantes olhos verdes 

combinam na perfeição com a cor que 

escolha para o seu cabelo: ruivo, castanho 

ou loiro platino. 

Brooklyn
Beckham
O filho mais velho de David e Victoria Beckham 

reina nas redes sociais. É muito introvertido, 

quase nunca sorri, procura ansiosamente a 

proteção paterna e quer viver afastado do 

assédio dos paparazzi. Aos 15 anos foi capa de 

Man About Town, uma das revistas masculinas 

mais influentes na Grã-Bretanha. E foi imagem 

de Burberry e da marca Pull&Bear. Salvo 

estas exceções, o seu interesse pela moda é 

praticamente nulo.

E agora com 18 anos interessa-se pela fotografia 

e publicou o seu primeiro livro, What See, 

destinado a adolescentes. Para aperfeiçoar a 

sua técnica matriculou-se na prestigiada Escola 

de Design Parsons de Nova Iorque, onde foram 

alunos Bella Hadid ou Tom Ford. 

O seu ídolo em estilo é o pai Beckham e as suas 

tatuagens. E, claro, a mãe Beckham, 

controla os seus estilismos. A 

sua aparência é mais cool com 

t-shirts estampadas, botas 

de couro, calças apertadas 

escuras, gorros e casacos. Para 

o cabelo usa os serviços de 

Alexis von K e Geno Chapman 

em Los Angeles. As suas 

duas conquistas mais 

conhecidas: a 

atriz, modelo e 

cantora Sonia 

ben Ammar e 

a intérprete 

e modelo 

Chlöe 

Moretz. 

Scott 
Eastwood
O novo bombom de 

Hollywood. E apesar de ser filho do reconhecido 

Midas Clint Eastwood, começou como 

arrumador de carros, trabalhador da construção 

ou empregado de mesa. 

Detalhista e romântico, confessa-se 

habilidoso, divertido, amante das partidas, 

honesto, generoso... Pratica mergulho, surf, 

golf, pesca e inúmeras atividades ao ar livre. 

Como o seu pai superfamoso, é fiel a um estilo 

descontraído com t-shirts brancas, blusões de 

cabedal, jeans e botas, embora o denim também 

seja o seu principal fundo de armário. 

Aos 31 anos derrete corações e, após a morte 

num acidente automobilístico da sua anterior 

companheira, agora sai com Maddie Serviente. 

Como ator começou em papéis secundários em 

filmes do seu pai como As Bandeiras dos nossos 
pais, Gran Torino ou Invictus, até que, por mérito 

próprio, brilha nos franchising de A todo gás. Em 

2018 estreia Pacific Rim: Uprising e é imagem do 

perfume masculino Cool Water e de Persol. 
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Hayley
Baldwin
Maeve Reilly é uma das estilistas da modelo 

Hayley Baldwin, a espetacular filha de 21 

anos de Stephen, membro do clã dos Baldwin. 

A sua fama alcançou valores estratosféricos 

ao colocar no instagram a sua amizade com 

Justin Bieber. De seguida assinou campanhas 

para Hilfiger, H&M, Ralph Lauren e French 

Connection. A sua amizade com o clã Jenner/

Kardashian assim como com os estilosos 

Jaden e Willow Smith também ajudaram nesta 

escalada. 

O seu estilo oscila entre o boho, o rockstar 
dreamer, o athleisure e reina com o street style, 

sem esquecer total white, os fatos de treino com 

saltos, as tendências dos noventa ou popstars, 

o navy, minimal e reinventa os estampados 

príncipe de Gales. A sua peça fetiche é o cropped 
top para mostrar um abdómen musculado. Os 

seus estilistas de cabelo costumam ser Jen 

Atkins ou David López, que recuperam o marco 

dos 80 ou a influência de Paris Hilton. Nega 

ter feito retoques estéticos e ultimamente 

relacionam-na com o cantor Shawn Mendes.

Grace
Gummer
Estreou no cinema em criança com a sua 

famosa mãe, Meryl Streep, em  A casa 
dos espíritos (1993). Queria ser nadadora 

olímpica, mas a arte entrou nas veias e 

atualmente triunfa na televisão na segunda 

temporada da série Mr. Robot. 

É uma apaixonada por chalés, 

licenciou-se em História da Arte Italiana 

em Vassar, a instituição onde estudou 

Jacqueline Kennedy (o pai é o escultor Don 

Gummer) e considera-se exímia a imitar 

as pessoas. Para assessorar a sua imagem 

conta com a experiente Christine Baker, 

que lhe dá uma ajuda para que as pessoas 

a deixem de ver como a versão juvenil 

da maior atriz da sua geração –é muito 

parecida – com a sua irmã Mamie. 

Max
Irons
Por linha materna, a sua progenitora é a atriz 

Sinéad Cusack; os seus tios são o realizador 

Paul Cusack, o produtor Pádraig Cusack e as 

atrizes Niamh e Sorcha Cusack; os avós são os 

intérpretes Cyril e Maureen Cusack. E o seu pai 

é o aclamado Jeremy Irons. 

Com 31 anos, Max é um dos jovens 

talentos britânicos. Começou no showbusiness 

em 2004 e, desde então, foi adquirindo 

notoriedade graças às suas interpretações 

em The Riot Club, Tutankhamun ou Terminal. 
Foi modelo para as campanhas de Mango e 

Burberry junto a Kate Moss. É considerado um 

dos britânicos mais elegantes. Nas premieres e 

outros eventos o total black com camisa clara 

é o seumust e em street style, opta por t-shirts 

desgastadas, jeans e casaco de cabedal. Ao seu 

lado, para orientá-lo, tem a namorada, Sophie 

Pera, estilista independente que trabalhou 

para Anna Wintour em Inglaterra. Embora 

também foi assessorado por Lucrezia Mancini 

e Sylvester Yiu. 

A nível pessoal, odeia a superficialidade, 

é partidário da naturalidade, tem um espírito 

generoso, sentido de humor e adora a leitura, a 

escalada e o mergulho livre. 

74-77 SALERM PORT-GC.indd   77 6/4/18   12:09



BEM-ESTAR

Higiene 
postural 

  dor de costas é um 

mal muito comum 

que afeta muitas 

pessoas. Mas a maio-

ria das vezes este pro-

blema e outros como 

dores nas mãos, pulsos, cervicais ou per-

nas, surge como consequência da adoção 

de más posturas ou de repetir um mesmo 

movimento muitas vezes por dia. Para di-

minuir o risco de ter dor ou mitigar o que já 

se padece deve melhorar a sua higiene pos-

tural; ajudará a desenvolver a potência, re-

sistência ou elasticidade dos músculos que 

participam no funcionamento e sustenta-

ção das costas. 

A prevenção é o melhor aliado, porque 

começa a prestar atenção a estes gestos quo-

tidianos:

– na cadeira... Os pés devem tocar o chão e 

os joelhos manterem-se ao nível da anca. 

Sente-se o mais atrás possível, apoiando a 

coluna firmemente contra o apoio. Uma re-

comendação: levante-se e caminhe a cada 

50 minutos durante 5 minutos.

– a mesa de trabalho... Próxima da cadei-

ra, assim evitará inclinar-se para a frente. 

– À frente do computador... Coloque-se a 

uns 45 cm de distância do ecrã e com o te-

clado ao nível dos cotovelos.

–O telemóvel... Procure que esteja num pon-

to acessível da mão para que não se veja força-

do a fazer posturas estranhas para alcançá-lo.

– Se levantar peso do chão... A postura corre-

ta é agachar-se, com os joelhos fletidos, os pés 

ligeiramente separados e as costas direitas.

– Se não chegar a algo... Utilize uma cadei-

ra ou escada e evite esticar-se.

– Se tiver que carregar sacos ou pacotes pe-
sados... Deve distribuir o peso em ambos 

os braços. Levante os objetos só até à altu-

ra do peito, não acima dos ombros. Se tiver 

que colocá-los no alto, suba a um escadote. 

Bons modelos

– Para empurrar e atirar objetos... A forma 

correta de empurrar é com um pé à frente 

do outro e é a transferência do peso do cor-

po do pé posterior ao anterior que empur-

ra o objeto. Realiza-se com os braços fleti-

dos, o queixo retraído, os abdominais con-

traídos e expulsando ar durante o processo. 

Para atirar um objeto, uma vez apanhado, 

tem que se deixar cair como se fosse a sen-

tar-se numa cadeira, e é isso que permite uti-

lizar todo o peso do corpo para puxar o ob-

jeto. É mais recomendável empurrar os ob-

jetos do que atirá-los.

– Na hora de varrer e esfregar o chão... O 

movimento tem que ser de braços, sem ro-

dar a cintura.

– Ao volante... Com as costas bem apoiadas 

no assento e os joelhos em linha com a anca. 

Deve evitar conduzir com os braços dema-

siado afastados do volante.

– Na hora de dormir... Melhor de barriga para 

cima, porque para baixo modifica-se a cur-

Combinar exercícios 
de elasticidade, força 
e resistência ajuda a 

reforçar as costas e as 
articulações
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Na profissão de cabeleireiro, 
é habitual ter dores nas mãos, 
pulsos, ombros, pescoço, 
cervicais, costas, pés e pernas. 
Estas dez recomendações 
melhorarão a sua higiene 
postural:

1. Mantenha as costas direitas 

enquanto trabalha.

2. Usa um lava-cabeças que 

permita colocar-se atrás do 

cliente sem ter que se inclinar.

3. Ajuste a altura da cadeira do 

cliente, desça-a para trabalhar 

a raiz e eleve-a para trabalhar 

abaixo do nível da orelha. Se 

tiver o cabelo muito comprido, 

use um tamborete baixo.

4. Utilize tesouras afiadas e que 

se adaptem bem à sua mão.

5. Rode o cabo da escova 

redonda com o polegar e índice, 

em vez de dobrar a pulso.

6. Incline a cabeça do cliente 

numa posição que seja cómoda. 

7. Use uma cadeira com assento 

inclinado e repousa braços para 

fazer a manicura. Peça ao cliente 

que estique a sua mão para si 

e não se estique para chegar à 

mão.

8. Use uma escada para pegar 

ou colocar produtos no alto. 

9. Se permanecer muitas horas 

de pé, coloque de vez em 

quando um pé sobre a barra 

que costuma estar debaixo da 

cadeira do cliente. 

10. Evite sapatos de salto alto 

ou pontiagudos.

A combinação de exercícios de elasticidade, força e 
resistência irá ajudá-lo a manter em forma as suas 
costas e articulações. No ginásio, são recomendáveis 
as aulas de stretching (estiramentos) e pilates. Os 
tratamentos termais com flutuadores em piscinas 
e a sauna também são benéficos. A natação é outra 
atividade que pode prevenir e aliviar a dor lombar; 
os estilos de crol e costas são mais benéficos. No caso 
do crol com a cabeça para baixo em prolongamento 
do eixo da coluna e respirar inclinando a cabeça, 
sem a elevar frontalmente.Sempre que possa, eleve 
alguns pesos, embora o objetivo deva ser esticar 
e não sobrecarregar a musculatura. Evite praticar 
desportos assimétricos como o ténis ou o padel, já que 
mal executados intensificam a dor.

TEXTO: DELIA G. DOMÈNECH FOTOS: AGÊNCIAS

Repetir os mesmos movimentos 
diariamente em posturas 

forçadas, passar muitas horas 
de pé... acaba por se pagar a 

fatura. Este artigo irá ajudá-lo a 
melhorar a sua postura, evitar 
mal-estar e melhorar a saúde.

vatura lombar da coluna, exerce-se pres-

são sobre o coração e deve-se rodar o pes-

coço para respirar. Também pode dormir 

ligeiramente de costas, sobre a anca e com 

o joelho desse lado ligeiramente fletido e o 

outro lado esticado. A cabeça deve apoiar-

se numa almofada que mantenha o pes-

coço e a coluna alinhados. É recomendá-

vel colocar uma almofada entre as pernas 

para que a anca não se afunde.

–Ao levantar-se da cama... Flita os joelhos, 

rode para apoiar-se nas costas e fique de lado. 

Una vez sentado na borda da cama, coloque-

se de pé apoiando-se nas mãos.

–Ao vestir-se... Sente-se ao calçar meias e 

sapatos Para atar os atacadores, eleve o pé e 

coloque-se sobre uma cadeira.

Alerta: 
de profissão... 
cabeleireir@

AO TRABALHAR

O exercício ideal
FORA DO TRABALHO 
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ivem o seu esplendor. Nos anos 

de 1970, saíram das sombras, 

impulsionadas pelo movimen-

to hippy. Desde então já as vimos 

representadas de muitas formas, al-

gumas delas inspiradas noutras cul-

turas e épocas remotas, enquanto se 

foram incorporando novos desenhos. E, nos 

últimos anos, não param de evoluir.

 

As mais fashion

Se, nos últimos anos, os pulsos, pescoço, cos-

tas e mãos têm sido a tela preferida para es-

tampar, as novas tendências não se limitam 

apenas a estas zonas do corpo e conquistam 

outros espaços. Nas mulheres, a tinta desce 

TENDÊNCIAS

"TATTOOS": 

QUE
VAI USAR?

Não são apenas uma tendência, temos 
tatuagens nos genes ou, melhor dizendo, na 
pele desde há mais de cinco mil anos. Os
de última geração: "tattoos 3D", musicais, com 
fragâncias e temporais. Uau!!
TEXTO: DELIA G. DOMÈNECH FOTOS: AGÊNCIAS
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VAI USAR?
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pelas pernas abaixo até aos pés, em forma de 

frases, palavras, símbolos, objetos ou sim-

plesmente animais; e nos homens, expan-

de-se pelas zonas mais visíveis do corpo. As 

dimensões também variam. Estas são as que 

mais se veem pelas ruas:

– Claras como a água. Em tatuagens 

femininas, ganham terreno as 

minimalistas: com desenhos delicados e 

em muito pouco espaço. Ganham impulso 

as figuras geométricas e as aguarelas. 

– Capilares, sob rapados. Sem distinção de 

sexos: continuam na moda as tatuagens 

capilares. Sobretudo na zona da coroa e da 

nuca. A graça é que o look do penteado está 

em harmonia com o desenho da tattoo. 

Halle Berry foi das primeiras famosas a 

mostrar a sua nuca rapada.

– Pequenos animais. Um lobo, um dragão, 

um cervo... A inspiração aqui segue os 

passos de Guerra dos tronos, com os 

dragões no topo. Também ganham espaços 

os gatos e cães, mais fofinhos.

– Eu, como meu ídolo. É por isso que tem 

que seguir o Instagram, se Cara Delevingne 

tatua um leão no dedo indicador ou um 

diamante e umas estrelas na orelha direita, 

as agulhas apontam nessa direção.

– Siga a linha. Ou, melhor dizendo, 

as linhas. Porque são duas linhas 

grossas paralelas à volta do braço. Algo 

aparentemente simples mas que requer 

um tatuador com bom pulso.

– De boca fechada...  Estão no interior dos 

lábios, sob a forma de palavra. Para os 

mais corajosos porque é uma zona muito 

sensível.

– 3D. Costumam ser feitas sem máquina 

e não é qualquer um que as domina. O 

único material que o tatuador precisa é 

a tinta de várias cores para conseguir o 

efeito tridimensional e a sua agulha. São 

tendência entre o público mais jovem e 

aguarda-as um futuro promissor. A cor da 

pele influencia muito.

– Efémeros. A nova tinta Ephemeral 

é composta por moléculas que se 

decompõem e desaparecem da pele ao fim 

de só um ano. A criação é de um grupo 

de estudantes dos EUA que inauguram a 

temporalidade nas tatuagens. 

– Aqui cheira a flores... A marca de tatuagens 

temporárias Tattly desenvolveu desenhos 

florais que incluem aroma: desde desenhos 

com aromas naturais até fragrâncias 

inspiradas em todo o tipo de doces, feitos 

com tintas não tóxicas. Duram de dois a 

cinco dias.

Mas, tem a certeza que quer estar na 

onda? Então, experimente fazer uma 

tatuagem musical, um soundware tattoo; 

permite reproduzir uma canção, sonos 

da natureza ou vozes de pessoas que nos 

são queridas. A ideia nasceu quando os 

amigos do artista Nate Siggard tatuaram 

a primeira linha do tema Tiny Dancer de 

Elton John. Então, a namorada do artista 

disse-lhe: “não seria maravilhoso poderes 

ouvir a tatuagem?”. Aqui surgiu o desafio 

e Siggard aceitou-o ao criar uma aplicação 

chamada Skin Motion, (tattoos you can 
hear), plataforma que converte o áudio 

num “código de barras” sonoro.

O mundo dos tatuadores parece 
estar colonizado por homens, mas 
não é bem assim. Há muitas mulheres 
tatuadoras que têm que enfrentar os 
preconceitos sobre a qualidade do 
seu trabalho. Para enfrentar isso cara 
a cara, em São Paulo, um grupo de 
mulheres brasileiras estabeleceram há 
uns anos o Sampa Tattoo, um estúdio 
com pessoal 100% feminino que se 
converteu num lugar de peregrinação. 
Mais info:  www.sampatattoo.com.br

Um trabalho 
de homens?

O DADO
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nternet, ao não conhecer frontei-

ras, proporciona a fabulosa opor-

tunidade de encontrar pechinchas 

à escala nacional ou internacional, 

ampliando deste modo o sortido ao 

nosso alcance. Existem, de facto, nu-

merosos sites que operam como outlets mul-

timarca das empresas da moda mais exclu-

sivas e que têm uma impressionante rota-

ção de material novo, procedente de finais 

de stocks ou restos de desfiles. 

Também encontramos on-line outra 

grande fonte para alimentar o nosso guar-

da-fatos com os modelos de alta costura e de 

design: os portais de segunda mão. Quer se-

jam geridos pelos próprios vendedores não-

profissionais ou outros que atuam como in-

termediários (selecionam, compram e re-

vendem no mercado) ou curators de moda, 

apresentam a grande vantagem de dispor de 

AS PECHINCHAS DE 
LUXO ESTÃO 

 "ON-LINE" 

COMPRAS

A pergunta que qualquer "fashionista" (ele ou ela) 
faz é como e onde conseguir as marcas de roupa e 
acessórios mais exclusivos a preços acessíveis. A 
nossa pista: também estão on-line. 

TEXTO: LAIA ZIEGER  FOTOS: AGÊNCIAS
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numerosas peças de qualquer temporada, 

algo ideal para os apaixonados pelo vintage.

www.vestiairecollective.fr 
Portal internacional que pode converter-se 

num autêntico vício, caso sejam apaixona-

dos pela moda. Combine uma secção outlet 

com peças novas de coleções anteriores com 

grandes descontos aplicados e outra de se-

gunda mão em que os utilizadores vendem 

os seus tesouros. Cerca de 4 milhões de pes-

soas fazem parte desta comunidade onde se 

pode trocar, vender e comprar.

O positivo: aqui pode-se 

combinar a compra en-

tre novo e em segunda mão, com o qual po-

demos criar looks muito interessantes. 

www.hardlyeverwornit.
com
Além de peças em segunda mão, neste e-
commerce comercializam-se artigos por 

estrear. Aqui todos podem ser vendedores: 

desde marcas de luxo como Dior que de-

positam aqui os seus finais de stocks (que, 

a propósito, arrasam) até vendedores anó-

nimos que pretendem renovar o seu guar-

da-roupa ou outros não tão desconhecidos. 

E até a própria Kate Moss confessou que se 

desfez através deste portal de qual-

quer outro vestido haute coutu-
re por estrear. Em alguns ca-

sos, os artigos são leiloados 

e noutros têm preços mar-

cados, esses sim, sempre 

consideravelmente mais 

baixos do que a sua tari-

fa original. 

O positivo: a comuni-

dade de utilizadores é tão 

grande que há uma abundân-

cia de peças de todas as grandes 

marcas para comprar.  

www.TheOutnet.com 
Um dos favoritos dos apaixonados pela 

moda. Um portal onde encontrar moda e 

acessórios com desconto que podem che-

gar aos 80% relativamente ao preço em loja. 

Todos os artigos são novos e o armazém é re-

posto com bastante frequência com finais 

de stocks, tanto de marcas muito conhe-

cidas (por exemplo, sapatos de Louboutin 

com até 70% de desconto) até empresas de 

criadores emergentes como Iris & Ink, Ali-

ce + Olivia o J. Crew.

O mais positivo: é ideal para encontrar 

peças de novos e prometedores criadores. 

INCLUSIVE 
KATE MOSS 

CONFESSOU TER 
VENDIDO VESTIDOS 
"HAUTE COUTURE" 

POR ESTREAR 
NESTAS PÁGINAS 

DA INTERNET
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www.farfetch.com
Plataforma on-line dedicada à moda 

multimarca de luxo. Muitas vezes abrem 

temporadas de saldos onde se pode encontrar 

oportunidades a preços acessíveis (finais 

de coleções). A seleção que se encontra 

neste website é obra de reputados estilistas 

que exibem on-line o melhor da moda 

internacional, desde Tóquio até ao Canadá, 

passando pelos restantes países do mundo. 

O mais positivo: as peças que se vendem 

aqui são selecionadas por curators, são de 

100% tendência. 

Ebay (internacional),  
Chicfy ou Wallapop  
(Espanha)…
Neste tipo de portais, os vendedores não são 

especialistas mas, simplesmente, pessoas 

normais e comuns que colocam à venda (a 

um preço fixo ou através de leilão) aquilo 

que já não querem ou não usam. Converte-

ram-se em comunidades de comércio e in-

tercâmbio tão poderosas que existe muita 

variedade, tanto em termos de mercadoria 

como de preços. E aqui, procurando bem, 

podemos encontrar peças muito interes-

santes a preços muito reduzidos, incluindo 

peças novas ou por estrear. Por isso, certa-

mente, tornou-se numa grande plataforma 

de compra para os antiquários especializa-

dos em moda. 

O mais positivo: muitas vezes, a vontade 

de se desfazerem das peças fazem com que 

os vendedores arrasem os preços, de ma-

neira que podemos encontrar peças mui-

to exclusivas, como pode ser uma carteira 

bolso Louis Vuitton, por exemplo, dez ve-

zes mais barata.

www.VideDressing.com
Procura edições limitadas, peças especiais 

vintage e preços de rir? Esta é a sua loja. 

Fashionistas do mundo colocam aqui à ven-

da as peças de roupa e acessórios que já não 

lhes interessa, o que conduz à felicidade de 

outros. Além disso, a equipa a cargo deste e-
commerce revê cada artigo para garantir a 

sua autenticidade e bom estado. Assim pode 

comprar com total segurança e tranquilidade. 

O mais positivo: caso se arrependa da 

sua compra, tem 48 horas para a cancelar 

sem qualquer custo.

Se preferir ver, tocar e experimentar, 
dirija-se a lojas e mercados que se 
dedicam a liquidar stocks de grandes 
marcas ou vender peças em segunda 
mão. Por exemplo: 

Rose Bowl Flea Market (LA)
Neste mercado de segunda mão 

localizado em Los Angeles é onde os 

famosos da indústria cinematográfica 

ou ricos anónimos se desfazem das 

peças que já não usam dos seus guarda-

roupas mais valiosos. Por isso, quando 

visitar esta cidade californiana e quiser 

ter uma ideia daquilo que se pode 

encontrar no armário de Angelina Jolie, 

não hesite em passar por lá. Autêntico 

tesouro para os fashionistas. 

Beacon’s Closet (Nova Iorque)
Se Nova Iorque é o berço das 

tendências e de fashionistas, Beacon’s 

Closet é the place to be se quiser obter 

o melhorzinho em roupas de luxo a 

preços absurdamente baixos. Aqui 

a fauna trendy da cidade desfaz-se 

em tempo recorde das coleções que 

acabam de passar e do melhorzinho 

do seu guarda-roupa. Marc Jacobs, 

Carolina Herrera, Saint Laurent… Os 

grandes nomes aparecem nas etiquetas 

de peças e acessórios desta pequena 

loja de Manhattan. 

Century 21 (Nova Iorque) 
O templo do outlet na Big Apple. Este 

enorme centro comercial é muito 

conhecido por quem procura roupa 

e acessórios por estrear a preço de 

fábrica. Têm sobretudo marcas dos 

EUA como Ralph Lauren, Calvin Klein, 

Donna Karan… que parecem liquidar 

aqui todos os seus stocks. Atenção: 

dada a sua amplitude e descomunal 

variedade, tem que ter paciência 

para conseguir encontrar os tesouros 

escondidos.

Endereços úteis 
"off-line"

E AINDA...

Se quiser encontrar saldos fora de 
época, não hesite em procurar códigos 
promocionais na internet. Alguns portais 
são especializados em compilar os códigos 
promocionais de determinadas marcas 
ou lojas. Para isso, só tem que digitar no 
Google “código promocional site X”, por 
exemplo, e poderá beneficiar de forma 
pontual de descontos nas suas compras.

UM ÚLTIMO CONSELHO…

82-85 SALERM PORT-GC.indd   84 6/4/18   12:12



82-85 SALERM PORT-GC.indd   85 6/4/18   12:12



Fundação Grupo VMV 

Cosmetic Group, em 

colaboração com a 

Associação Espanhola 

contra o Cancro (AECC), 

destinou 35.000 euros a 

uma investigação sobre o cancro realizada 

pelo Hospital Clínic. A bolsa permite estu-

dar como prevenir os efeitos tóxicos sobre 

as terminações nervosas da pele causadas 

pelos tratamentos de quimioterapia em pa-

cientes com cancro, principalmente colon e 

ovários. Uma situação que afeta a sua quali-

dade de vida. Entrevistamos o doutor Jordi 

Casanova-Molla, diretor desta investigação.

Que problemas pode comportar a quimio-
terapia para pacientes de cancro?
A quimioterapia implica uma toxicidade 

que provoca dor nas terminações nervosas 

da pele, sobretudo nos pés e mãos. Causa 

alteração da sensibilidade, ardência, ador-

mecimento e falta de tato, e este pode inclu-

sivamente afetar as capacidades motoras. E 

implica graves inconvenientes para a quali-

dade de vida do paciente.

Qual é o objetivo desta investigação?
O projeto bolseiro pela Fundação Grupo VMV 

ENTREVISTA
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Cosmetic Group foi feito para avaliar al-

guns pacientes com cancro antes, duran-

te e ao finalizar o tratamento com quimio-

terapia através de provas que permitirão sa-

ber se se danificaram os nervos principais 

das mãos e dos pés. O objetivo é procurar se 

há alguma prova que indique de forma rá-

pida e fiável que se produz um dano nervo-

so para que num futuro se possa prevenir.

A que destinou concretamente o montan-
te da bolsa?
Pudemos contratar um técnico de laborató-

rio que analisa as amostras (biopsia da pele) 

que nos permitem realizar um acompanha-

mento dos pacientes antes e depois do tra-

tamento. Também para equipamento com 

técnicas de diagnóstico que nos permitirão 

detetar com maior precocidade o problema.

Que impulso implica para os avanços na me-
dicina a participação de empresas privadas?
Num momento como o atual em que os re-

cursos públicos estão tão limitados, cada 

vez é mais necessário a contribuição de em-

presas privadas. Sem este envolvimento se-

ria muito difícil poder continuar a investi-

gar. E já se sabe que, sem investigação, a so-

ciedade não avança.

Acha que as empresas poderiam beneficiar 
mais da investigação?
Poderiam e deveriam. Devemos criar pon-

tes de colaboração entre as empresas pri-

vadas e a investigação. Uma empresa como 

a Salerm Cosmetics, por exemplo, poderia 

beneficiar das nossas investigações desen-

volvendo, por exemplo, cremes que possam 

aliviar os problemas que têm estes pacientes 

nos pés e nas mãos. Os seus departamentos 

técnicos poderiam aproveitar as nossas aná-

lises de amostras da pele e cabelo. 

Novo creme de mãos pré-biótico 
da Salerm; as suas vendas 

repercutem-se na AECC.

Investigador do Clínic bolseiro pela Fundação VMV Cosmetic Group

“AS EMPRESAS PRIVADAS 
DEVERIAM BENEFICIAR  

MAIS DA INVESTIGAÇÃO”
TEXTO: ÀLEX BLANCAFORT  /  FOTOS: FREDERIC CAMALLONGA

Jordi Casanova−Molla
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ESTUDO

A pele é uma camada extensa de tecido que 

cobre a maior parte do nosso corpo. Dá-

nos forma cobrindo as estruturas ósseas e 

musculares, serve de proteção e é funda-

mentalmente um órgão dos sentidos. Per-

mite-nos tocar nas coisas e perceber, atra-

vés do tato ou roçando com outras super-

fícies e conhecer a sua textura; além disso, 

apresenta sensores ou recetores para a sen-

sibilidade profunda, o que nos permite co-

nhecer a posição na qual nos encontramos 

e a vibração; tem recetores muito especiali-

zados para a temperatura, que entram em 

funcionamento quando está baixa (que in-

terpretamos como frio) e também quando 

sobe (interpretamos como calor). Mas, aci-

ma de tudo, permitiu-nos sobreviver como 

espécie, pois permite identificar os estímu-

los de alta intensidade e potencialmente no-

civos em forma de um sinal doloroso que 

nosso cérebro identifica como dor. Tal per-

mite-nos reagir afastando a mão ou prote-

ger uma zona que pode sofrer um dano. E 

tudo graças à grande quantidade de termi-

nações nervosas muito finas que chegam 

até à pele (veja-se a fotografia).

Por vezes, ocorre inflamação da pele 

e outras estruturas próximas (articula-

ções, tendões, etc.) que enviam sinais in-

flamatórios a estas terminações da pele, 

o que contribui para a dor inflamatória. 

Mas, noutros casos, ocorre um dano ner-

voso (neuropatia) e muitas destas termi-

nações da pele perdem-se enquanto outras 

tornam-se hiperativas, enviam uma gran-

de quantidade de sinais elétricos ao cére-

bro que interpreta como dor embora não 

tenha dano tecidular (dor neuropática).

A pele e as suas terminações nervosas: uma 
nova técnica diagnóstica em neurologia

Desde há anos trabalhamos na utilidade 

de identificar e quantificar as terminações 

nervosas da pele como uma fonte de infor-

mação para as lesões do nervo, problemas 

inflamatórios e investigação do processo de 

regeneração nervosa periférica. A biopsia de 

pele é uma técnica pouco invasiva que, no 

Hospital Clínic de Barcelona, o Dr. Jordi Ca-

sanova-Molla utiliza para estes casos e que se 

encontra em processo de desenvolvimento. 

Recentemente a Associação Espanhola Con-

tra o Cancro, na sua Assembleia de Barcelo-

na, concedeu um projeto que, com a ajuda 

da Salerm Cosmetics, vai permitir identifi-

car de forma precoce a toxicidade associada 

à quimioterapia de pacientes que, após se-

rem operados a um cancro do cólon, mama 

ou ovário, necessitam de completar o trata-

mento com quimioterapia adjuvante. O estu-

do das terminações nervosas da pele é uma 

janela aberta para o sistema nervoso perifé-

rico que já há 15-20 anos é desenvolvido nos 

principais centros europeus de neurologia. 

As chamadas neuropatias de fibra pequena 

ou fibra fina são lesões que afetam os ner-

vos da temperatura e dor da pele, sobretu-

do nos pés de pacientes diabéticos, embo-

ra também em doenças autoimunes como 

o lúpus, o síndrome da secura (Sdr. Sjögren) 

ou inclusivamente algumas doenças here-

ditárias como o Fabry, a amiloidose familiar 

ou a eritromeralgia familiar. 
A imagem corresponde à 
superfície da pele onde se 

marca a verde as terminações 
nervosas e a vermelho as 

mitocôndrias das células da pele 
(queratinocitos) cujos núcleos são 

marcados a violeta. É uma imagem de 
microscópio confocal de fluorescência 

de uma pessoa saudável. 

“As terminações 
nervosas da pele 
são uma fonte de 

informação para as 
lesões do nervo” 

Autor: Jordi Casanova-Molla
Neurologia. Hospital Clínic de Barcelona.

Bolseiro da Fundação VMV Cosmetic 

Group
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m plena era do 4.0, o se-

tor precisa adaptar-se às 

últimas tendências tecno-

lógicas. Os smartphones 

fazem parte do nosso estilo 

de vida e, por isso, devemos 

aproveitar todos os benefícios que a tecno-

logia nos oferece para captar novos clientes 

e fidelizá-los. 

CONECTE  
COM OS SEUS CLIENTES
BEM-VINDO À NOVA ERA DIGITAL
A Salerm Cosmetics apresenta a sua aplicação móvel 
para salões de beleza. Uma "app" única que permite 
a cada centro ganhar tempo de gestão e fidelizar os 
seus clientes.

E, como? Tornando-lhes a vida mais fácil. 

Com esse objetivo, a Salerm Cosmetics co-

loca à sua disposição a opção de criar uma 

aplicação móvel do seu salão personaliza-

da. Com esta poderá oferecer aos seus clien-

tes a opção de reservar hora comodamente a 

partir de casa em menos de um minuto, as-

sim como reservar produtos ou trocar ofer-

tas de fidelização, entre outras funcionalida-

des. Uma app de design intuitivo e muito fá-

cil de usar que lhe permitirá poupar tempo 

na gestão do seu negócio.

Funcionalidades personalizáveis

Caso deseje dispor desta inovadora aplicação, 

poderá personalizá-la com o nome do seu es-

tabelecimento e o ícone ou logótipo que dese-

jar para que os seus clientes possam reconhe-

cê-la facilmente no mercado de aplicações de 

Android e iOS. Poderá escolher também o de-

sign do ecrã inicial entre uma série de imagens 

já pré-concebidos e introduzir a informação 

básica do seu salão. Para tornar o seu perfil 

mais atrativo, poderá acrescentar dados tão 

relevantes como um texto promocional, uma 

descrição completa do negócio, a sua geoloca-

lização, o horário de abertura e uma galeria de 

imagens, bem como a sua rede wi-fi (um ex-

tra que lhe proporciona valor acrescentado e 

que é sempre muito bem recebido). 

Gestão de serviços e produtos num clique

Posso apresentar os serviços que ofereço no 

meu salão? Claro! É uma parte essencial do seu 

negócio e assim quisemos refleti-lo. Por isso, a 

app permite-lhe mostrar os serviços disponí-

veis no seu negócio para que os clientes reser-

vem uma marcação prévia. Por defeito, encon-

SALERM ONLINE
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CONECTE  
COM OS SEUS CLIENTES

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 89 –

trará disponível uma listagem de serviços bási-

cos, ordenados por categorias, com um preço 

standard que poderá alterar em qualquer mo-

mento. Também terá a opção de mudar o títu-

lo, a descrição, o tempo que requer, assim como 

destaca-lo como oferta. E, não se preocupe, po-

derá sempre acrescentar novos serviços ou eli-

minar aqueles que não estão disponíveis. 

Também não nos esquecemos dos produ-

tos. A aplicação permite-lhe mostrar todos os 

produtos disponíveis para que os seus clien-

tes possam reservá-los enquanto pedem a sua 

marcação e já os terem preparados quando che-

gam. Por defeito, encontrará disponível o catá-

logo de produtos das marcas de VMV Cosme-

tic Group com o seu preço de venda ao público. 

Se o deseja, poderá mostrá-los ou ocultá-los, 

bem como editar o preço, acrescentar uma 

oferta, criar novos produtos ou simplesmen-

te eliminá-los. Também poderá acrescentar 

produtos de outras marcas, se assim o desejar. 

Os seus estilistas são o símbolo de identi-

dade do seu negócio. Dê-lhes o protagonismo 

que merecem! A nova app dispõe de um es-

paço para que possa apresentar os estilistas do 

seu salão, assim como acrescentar o seu calen-

dário e disponibilidade para que os seus clien-

tes possam ver o seu horário e reservar hora. 

Cada vez que um utilizador pede marcação, 

receberá uma notificação, a qual poderá acei-

tar ou recusar em função da sua disponibili-

dade através do Calendário de Reservas. A app 

permite fazer uma gestão unificada das reser-

vas tanto tradicionais como on-line, e ofere-

ce a possibilidade de bloquear horas já acor-

dadas por telefone, por exemplo.

A opinião importa

Esta app permite estar em contacto com poten-

ciais clientes e enviar-lhes notificações push, 

novas ofertas, etc.  E como 7 em cada 10 utili-

zadores consulta na Internet as opiniões antes 

de comprar, existe reservado um espaço para 

que os seus clientes avaliem e opinem sobre 

os seus serviços. Junta-se à revolução digital 

da Salerm Cosmetics? 
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NEWS

A Salerm Cosmetics continua a sua colaboração de sucesso 

com as melhores produções de séries de televisão e teatro de 

Espanha. Estreias muito aplaudidas pelo público como La peste 

ou La zona em Movistar+; Servir y proteger, Traición, Centro 
médico ou El Ministerio del Tiempo na TVE; A próxima ou 

Secretos de Estado na Telecinco, e as produções teatrais The Hole 
Zero ou La famIlia Adams. Também os nossos cabeleireiros e 

maquilhadores têm penteado personagens famosos como o 

cantor Fran Dieli para editoriais de revistas. 

Salerm Cosmetics, 
na televisão
e no teatro

– 90 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

-1- Penteando 
Alexandra Ximénez 
para La zona. 
-2- Eduard 
Fernández, ator de 
La zona, recebe os 
últimos retoques. 
-3- Una terrorífica 
Miércoles (La familia 
Addams) posa com a 
laca utilizada na sua 
caracterização.
-4- Com os 
personagens de 
Traición.
-5- Retocando um 
dos protagonistas 
de El Ministerio del 
Tiempo.

COLABORAÇÃO 1

5

2

4

3
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-6- Paco León, 
caracterizado para 
La peste, dá uma 
piscadela ao nosso gel 
wet de acabamento.
-7- Últimos retoques 
a um dos personagens 
da série Ella es tu 
padre. 
-8- Retocando Fran 
Dieli para Tu Cara Me 
Suena. 

A blogger e "influencer" russa 

Valentina Miller visitou as 

instalações da Salerm Cosmetics 

em Barcelona para conhecer de 

perto o processo de fabrico dos 

produtos de nossa firma. Além 

disso, a nossa firma participou 

como patrocinadora no evento 

de bloggers Wapapop realizado 

em Madrid. Em cima à direita, 

as "influencers" Mar Montoro e 

Beatriz Jarrín.

Visita de 
"influencers"

PRESENÇA

À esquerda, 
Valentina Miller 
nas instalações 
do nosso Hair 
Studio Center. 
Em cima, Mar 
Montoro e 
Beatriz Jarrín.

7

8

6

7

8
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NEWS

Um total de 250 clientes da Salerm Cosmetics dos Estados 

Unidos, México e Costa Rica visitaram Barcelona por ocasião 

da viagem anual de formação que organiza cada uma 

das suas delegações. Nesta ocasião, foram desenvolvidas 

diversas atividades formativas como uma Gala no teatro das 

instalações centrais da empresa, assim como diversas master 
classes relacionadas com corte, cor, redes sociais

e gestão de salões.

Os profissionais de cabeleireiro que lecionaram as 

formações e participaram na Gala foram Arturo Prats, 

Héctor Carvajal e Sergi Fernández. Em gestão de salões, o 

encarregado de lecionar a formação foi Salvador Caravaca, 

enquanto que, para a parte de redes sociais, a encarregada foi 

Raquel Carvajal.

Encontro 
internacional

– 92 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

CLIENTES

Modelos de 
Sergi Fernández.
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Diferentes grupos de clientes nas instalações da 
sede central do VMV Cosmetic Group em Lliçà 
de Vall (Barcelona). Em baixo, imagens da Gala de 
formação de corte e cor.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 93 –

Modelos de Héctor Carvajal.

Magic  Uri.
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NEWS

-1- Juanjo Ruzafa, 
Melhor Barbeiro 
de Espanha 2017, 
é embaixador 
dos nossos 
novos produtos 
masculinos.  
-2- Um momento 
das práticas em 
Lleida.
-3- Foto de família 
dos assistentes ao 
ato em Valência.

1

32

A Salerm Cosmetics Homme não podia 

ter melhor embaixador para apresentar 

os novos produtos da nossa nova linha 

Homme: trata-se de Juanjo Ruzafa, 

Melhor Barbeiro de Espanha 2017. Lleida, 

Barcelona e Valência foram as primeiras 

cidades a acolher a apresentação desta 

linha, às quais se seguiu Madrid, Sevilha, 

Málaga, Baleares, Bilbau, León e outras 

tantas de Espanha. Todas elas acolherão 

esta formação em barbearia masculina.

A Salerm Cosmetics é agora 

patrocinador da equipa de 

futebol feminino Nuestra 

Señora de Belén de Burgos, que 

atualmente joga na 2.ª Divisão 

Nacional Feminina. Na imagem, 

elas posam com os nossos 

produtos.

Apresentação 
linha masculina

Futebol 
feminino

– 94 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

SPONSORIZAÇÃO

BARBEARIA
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A coloração mais atrevida continua a triunfar por todo o mundo. 

Nas imagens, vários modelos da apresentação desta linha a 

clientes no estado mexicano de Guadalajara; trabalhos finais 

em modelos de Be Models, com fotografias de Black Arrow 

Photo. As cidades de Salamanca e Madrid também têm acolhido 

apresentações da nossa nova linha.

Os profissionais de todo 

o mundo já conhecem 

Biokera Natura, coloração 

de oxidação formulada com 

óleos vegetais orgânicos 

que ajuda a proteger a 

fibra capilar ao mesmo 

tempo que consegue 

um resultado perfeito 

com total cobertura de 

cabelos brancos. Madrid, 

Huesca, Saragoça, Burgos, 

Andaluzia ou México 

são alguns dos lugares 

onde já se têm realizado 

apresentações desta 

coloração de sucesso.

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 95 –

Apresentações HD Colors

Biokera Cor

COLORAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Saragoça.

Andaluzia.

Madrid. Huesca.

IES María Madre (Burgos).

México.

Madrid.
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NEWS

– 96 – SALERM COSMETICS MAGAZINE

Um dos cursos mais procurados na 

delegação de Levante da Salerm Cosmetics 

é o dos penteados das fallas. A estilista 

Esther Fita foi a encarregada de realizar 

esta formação.

As delegações da Salerm Cosmetics 

não param de oferecer formação aos 

clientes. Nas imagens, Dioni Barrera 

em Sevilha e a lecionada em Miami. 

Também Jérez de la Frontera ou as 

delegações do Chile e do País Basco têm 

oferecido formações em corte, cor e 

gestão de salões. 

Penteados das fallas

Formações

LEVANTE

ANDALUZIA

A designer de cabelo Manuela Fernández continua em 

digressão por todo o mundo para mostrar o seu conceito de 

cabeleireiro. Nas imagens, as suas visitas à Costa Rica e Bilbau.

Apanhados
INTERNACIONAL

Costa Rica

Bilbau.

Sevilha.

Miami.
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Esta ação enquadra-se na colaboração habitual da 

VMV Cosmetic Group com a Associação Espanhola 

Contra o Cancro (AECC).

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 97 –

Novamente este ano, a AECC escolheu a 

VMV Cosmetic Group como empresa para 

sensibilizar na necessidade de ter hábitos 

de vida saudável para lutar contra o cancro. 

Praticar desporto, comer cinco peças de 

fruta por dia e não fumar está entre os 

objetivos para ter uma vida saudável.

Hábitos 
de vida 
saudável

SENSIBILIZAÇÃO
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COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO 
• CORES INTENSAS, BRILHANTES E DURADOURAS.

• TOTAL COBERTURA DE BRANCOS. 
• COM 6 ÓLEOS VEGETAIS ORGÂNICOS CERTIFICADOS  

• MÁXIMO CUIDADO E TRATAMENTO DO CABELO. 

Biokera. Naturalmente
Descubra Biokera natura, a linha de tratamento mais natural de Salerm Cosmetics. 

A gama Biokera, com ingredientes naturais e fórmulas sem parabenos nem sulfatos*, 

tem a resposta para cada tipo de cabelo ou problema capilar. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BIOKERA_COLOR_TRATAMIENTOS_PORT.pdf   1   22/3/18   13:16
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MAIS QUE BARBAS
• Cabelo e styling • Facial • Barba e bigode •

www.salerm.com
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