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Descubra a nova coleção com 
tudo o que necessita para as 

suas unhas e mãos. 

Vernizes de longa duração, 

tratamentos para uma manicure 

perfeita e um creme de mãos para 

cuidar da sua pele.
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Tratamento e coloração capilar de origem 100% vegetal. 
Biokera Vegan oferece combinações de diferentes plantas procedentes de 

botânica ayurvédica, que juntamente com os conhecimentos actuais oferece 
uma coloração vegana, natural e eficaz, cheia de benefícios para 

o cabelo e o couro cabeludo.
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A noSSA 
colorAção 
100% vegetAl
A FILOSOFIA dA SALerm COSmetICS 

é oferecer em cada momento as últimas 

tendências de cabeleireiro, melhorar 

o trabalho dos estilistas profissionais, 

oferecer excelentes resultados aos clientes e 

estar ao lado do que a sociedade prefere.

POr eSte mOtIvO, é para nós de suma 

importância o respeito pelo meio-

ambiente. A procedência maioritária 

das nossas matérias-primas é de origem 

vegetal. A nossa equipa de investigação 

passou mais de dois anos a trabalhar 

arduamente até conseguir a Biokera Vegan, 

uma coloração capilar 100% natural. Estará 

disponível para todos os salões que desejem 

aprender as novas técnicas e formas de 

aplicação com as vantagens e limitações de 

um produto natural.

eSteS PIgmentOS nAturAIS que 

utilizamos em Biokera Vegan remontam 

a tempos imemoriais porque todos eles 

se obtêm das plantas. O que conseguimos 

é a mistura e estabilização perfeitas para 

provocar uma reação e fixação da cor 

no cabelo apenas misturado com água, 

deixando os cabelos com aspeto  

brilhante e saudável.

QuISemOS dAr umA reSPOStA àquelas 

pessoas que sentem uma especial 

preocupação com o que as rodeia com 

consciência ecológica, praticam um 

consumo responsável e utilizam de forma 

sustentada os recursos que a natureza 

põe ao nosso dispor, como os produtos 

Biokera Vegan, que cumprem todos estes 

princípios devido à sua origem vegetal.

tAmbém neSte meSmO númerO 

apresentamos uma bonita e nova linha 

de vernizes com 32 cores mais quatro de 

tratamento, também 100% vegana.

nA SALerm COSmetICS estamos muito 

comprometidos e continuamos a 

trabalhar e a investigar para oferecer 

produtos cada vez mais naturais, que 

satisfaçam as necessidades dos nossos 

clientes de hoje e de amanhã.

EDITORIAL

comprometidos e continuamos a 

trabalhar e a investigar para oferecer 

produtos cada vez mais naturais, que 

satisfaçam as necessidades dos nossos 

Víctor Martínez Vicario
Presidente da Salerm Cosmetics
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Passarela ELA

Tendências da m oda

– 8 – salerm cosmetics magazine

barroquismo

Aos vestidos bordados com 
pedras, todo um luxo de bordados 
em materiais tão sumptuosos 
como a seda ou o cetim e detalhes 
de pedras preciosas, acompanham 
estes penteados com pedras: 
recriação da arte dos estilistas com 
um ponto, sempre, de loucura e 
sofisticação. 
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Tendências da m oda Para esta temporada outono-inverno, a estética em
clave barroca e uma aposta na descoloração em branco
e cinzento continuam a marcar a pauta. Mas há mais... 

salerm cosmetics magazine – 9 –

brancos
Os tons muito descolorados, dos 
cinzas aos mais claros polares e 
platinados, continuam a estar 
muito na moda. Aconselhe-se 
com o seu estilista porque estes 
tons desgastados e trash podem 
ser a sua melhor opção. 
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Penteados “bobs” mais 
geométricos e franjas 
ultracurtas definem a 

tendência arquitetónica

corTes 
limpos
Franjas super curtas e nucas que 
parecem desenhadas com régua e 
esquadro. Camadas bem medidas 
e delineadas... Impõem-se os 
cortes arquitetónicos e limpos, 
muito bem definidos que exaltam 
as cores metalizadas. O resultado 
de se pôr em boas mãos.
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O efeito molhado 
tem também um 

claro componente 
andrógino
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penTeados “weT”
O efeito molhado, na moda há já algumas 
temporadas e em qualquer situação, pode 
ser facilmente conseguido com sprays, lacas
e géis. Ficará muito bem se o que deseja é dar um 
ar masculino e sofisticado ao seu look diário.
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frisados
Frisados, ondas e cachos, 
em todos os comprimentos, 
marcam uma das tendências da 
temporada no novo universo 
masculino.
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Passarela ElE

Penteados da m oda

wet too
Se não tem o cabelo frisado, não entre em pânico: os géis, sprays e 
ceras de fixação estão aí para o ajudar. Seja qual for o seu corte e 
textura, se este outono apostar por um penteado wet (molhado), 
de certeza que acerta e estará na moda. Molhe-se!
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extreme
Talvez não representem a 
maioria, mas gostamos de refletir 
tendências extremas porque são, 
precisamente, as que ajudam a 
derrubar barreiras estéticas.
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Penteados da m oda As passarelas masculinas surpreendem-nos sempre com 
mais um passo em frente. Agora, para complicar ainda mais 

as coisas, aposta-se nas cores e acabamentos poucos usuais.

mais cor
Para sorte dos especialistas em coloração, a paleta para eles multiplica-se e 
intensifica-se. Do branco nórdico ao cinzento ardósia... vale tudo
e já não existe restrição estética a que qualquer um se auto imponha.
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O truque

Com estes produtos 
obterá um efeito 
mais natural ou 

mais sofisticado

– 14 – salerm cosmetics magazine
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Ladeada e muito solta; ideal 
para criar um novo look sem deixar
de lado a naturalidade, como
consegue Nicole Kidman.

trANçA ‘meSSY’
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A atriz Uma Thurman acerta 
com este coque baixo tipo 
bailarina. O plus: dar ao resto do 
cabelo uma textura ultra polida. 

retOrCIdO

bAIlArINACom tranças, o da modelo Xenia 
Tchoumitcheva. Ideal para 
rostos tipo infantil, é como a 
versão mini da princesa Leia.
 

dUPlO COqUe

A exótica Ariana Grande fez
do seu long ponytail a sua imagem 
de marca. O truque: rodeia a base com 
uma mecha de cabelo. 

GOlA AltA

Tanta cor encanta-nos
 como esta variante de coque 

alto  retorcido sobre si mesmo 
com que Hailey Baldwin 

brilhou em Cannes. 

14-17 salerm PORT-CG.indd   15 2/10/18   10:33



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. 
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 Com este semi-apanhado, ideal 
para cabelos frisados como o de 
Rihanna, esticam-se as raízes e 
desbastam-se as pontas na parte 
superior, em efeito de cascata.

em CASCAtA

 Sempre alto, o seu nome deve-se à  
forma arredondada. O brilho perfeito 
com este look de festa usado pela atriz    
Blanca Suárez.  

 COqUe dONUt

COqUe-PUxO em 
rAbO-de-CAvAlO

 É como se fizesse um rabo- 
 de-cavalo e o rodasse 

 parcialmente sobre si mesmo,  
 como nos mostra Gwen Stefani. 

 Dá altura e estilo ao penteado. 
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looks celebrities

A coloração natural está na moda. E prova disso são estes tons, 
cores multidimensionais que ajudam a renovar o look de uma forma 
harmónica. Introduzem uma gama personalizada, natural e uma 
qualidade de cabelo muito melhor. Uma cor muito parecida à de base 
na qual o cabelo se torna mais atrativo e cheio de brilho. Tome nota.

FOTOS: AGÊNCIAS

O natural, 

vdArk-ébANo

As cabeleiras morenas procuram ter 
também um tom natural (e sem vislumbre 

de cabelos brancos). Kendall Jenner é 
disso um bom exemplo. 

A atriz Julianne Moore assume este tom 
da moda, perfeito para peles pálidas e olhos 

claros. Equivale ao nosso V44 Peroba.

Cobre INteNSo-PerobA

na moda
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O tratamento
de cor que nos  

propõe Biokera 
Vegan soma-se
à cor original do 

cabelo de maneira 
efetiva e duradoura,

contribuindo com os 
conhecimentos  
e benefícios da  

medicina hindu
ayurvédica. O resultado 
final é um cabelo 

nutrido, hidratado
e com maior volume 
e força.

Novas cores 
Biokera Vegan

ayurvédica. O resultado 

Biokera Vegan

vlIGht-hAyA

Uma coloração que também cobre 
todo o couro cabeludo, natural e que 
favorece o seu tom de pele Exibido por 
Katherine Langford. 

salerm cosmetics magazine – 19 –

A top portuguesa Sara Sampaio
exibe uma cabeleira com ondas no 

seu tom natural: 100% cor block, no
nosso tom Care Abedul. 

CAStANho eSCuro

na moda
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EntrEvista
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Zen 
  da 
ya a última 

sensação
TexTo: pAZ MATA 

FoToS: AGÊNCIAS

uma das mulheres mais in-

fluentes do mundo, com 

milhões de seguidores nas 

redes sociais. Parte do seu 

êxito advém do facto de ser 

extrovertida e ter as ideias muito claras, como 

já o demonstrou nas suas intervenções em 

público. Tal como muitas jovens da sua idade, 

a atriz e cantora californiana não tem qual-

quer problema em expressar as suas opi- 

niões, seja dando conselhos sobre como tra-

tar as marcas do acne sem ajuda de maqui-

lhagem ou falando do uso de armas ou do 

racismo que impera no seu país. O mundo 

parece estar disposto a escutá-la; Zendaya 

uniu-se a uma nova geração de mulheres 

cujas opiniões ultrapassam fronteiras. Hoje, 

numa cálida manhã de inícios de verão em 

Los Angeles, a atriz é toda fogo e paixão. 

Para o nosso encontro num hotel de 

Hollywood, escolheu um modelo que cria 

um forte contraste com a cor do seu cabe-

lo, penteado com caracóis em cascata. Ape-

sar de a sua atitude não ser nada intimidan-
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“Tenho um cabelo 
fantástico porque tudo 
o que lhe faço, seja qual 
for o estilo, ele aceita”

“Sem bons professores 
é muito difícil ter
um futuro brilhante. 
Devemos investir
nos jovens”

te, é-o a sua estatura ( 1,77 m). Um físico de 

que soube tirar bastante partido na sua rá-

pida escalada para o estrelato. 

Que significa para ti teres-te convertido 
num modelo para as mulheres da tua ge-
ração?
Implica uma grande responsabilidade por-

que isso significa que devo ter um com-

portamento exemplar e, ao mesmo tem-

po, uma extraordinária oportunidade de 

poder partilhar com gente de todo o mun-

do as minhas inquietudes e poder escutar 

as dos outros. 

Quem são as pessoas que tiveram em ti mais 
influência? 

Os meus pais. Ambos são professores. A mi-

nha mãe do ensino secundário e o meu pai 

é diretor de um colégio e treinador de bas-

quetebol. Para mim, o professor é a figura 

mais importante e, ao mesmo tempo, a mais 

desprestigiada da sociedade. Sem bons pro-

fessores é difícil ter um futuro brilhante. Se 

não tivesse escolhido ser atriz e cantora, se-

ria hoje professora de escola.

Começaste no mundo do espetáculo ainda 
adolescente. Como foram para ti esses anos?
Fui sempre uma pessoa solitária, embora 

nunca tenha tido problemas em relacionar-

me com os outros. No colégio tinha amigos 

e falava com toda a gente, mas preferia es-

tar sozinha. E continuo a ser assim. Não me 

1

Com apenas 22 anos, Zendaya já se 
colocou no centro do universo da 
moda. Não é demais destacar que a 
ex-estrela da Disney tem um estilo 
impressionante, como são exemplo as 
suas recentes aparições nos tapetes 
vermelhos de todo o mundo. É imagem 
resplandescente das linhas de roupa 
Material Girl e Cover Girl, ambas 
da empresa X-Out, propriedade de 
Madonna. E, além das suas facetas 
de atriz e cantora, Zendaya sabe 
bem como dar um toque especial ao 
passado e marcar tendência com as 
suas adaptações de estilos, desde 
H&M até Elsa Schiaparelli, passando 
por Prada e Ralph & Russo. Um estilo 
que culminou no passado mês de maio 
na gala do Metropolitan Museum de 
Nova Iorque, onde surgiu vestida com 
um espetacular modelo prateado de 
Versace simulando a armadura de Joana 
d’Arc. Camaleónica e audaz no seu look, 
Zendaya conta com uma linha de roupa 
com o seu nome, Daya by Zendaya. A 
atriz muda de estilo de penteado e de 
cor continuamente, adoptando desde 
looks retro como os mais vanguardistas, 
todos eles perfeitos.

Ela marca 
e dita 
tendências

‘INFLUENCER’

1
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SALErm cOSmETIcS mAgAZINE – 23 –

verão em muitos sítios públicos nem a ir a 

festas em Hollywood. De facto, quando vim 

viver para Los Angeles à procura de traba-

lho no cinema, fi-lo só com o meu pai. A mi-

nha mãe ficou em Oakland a trabalhar para 

continuar a manter a família. Foi um perío-

do muito solitário porque não tinha amigos 

nesta cidade e não conhecia ninguém nesta 

indústria. mas essa saudade serviu para me 

conhecer melhor e saber o que queria fazer 

com a minha vida.

E parece que o descobriste. Cantas, atuas, 
produzes, desenhas roupa... Quais são os 
teus objetivos?
O meu objetivo é poder concretizar tudo o 

que me interessa, tanto no mundo da criação 

como na esfera social. Tenho apenas 22 anos, 

mas estou num bom momento, tenho uma 

plataforma e quero aproveitá-la para fazer to-

-1-  Zendaya sempre 
deslumbrou nas 
últimas galas do Met. 
Aqui, em 2017, vestida 
de Dolce&Gabbana.
-2- Adapta o seu 
estilo como ninguém 
a cada ocasião. Aqui, 
na inauguração da 
exposição de Vuitton 
Volez, Voguez, Voyagez 
(Voe, navegue, viaje) em 
Nova Iorque.
-3- Um look com 
coque ao alto no
lançamento
da linha de relógios de 
Michael Kors.
-4- Elegeu este ar Afro 
para a entrega dos 
prémios da revista 
InStyle.

3

2

4
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– 24 – SALErm cOSmETIcS mAgAZINE

das as coisas que me apaixonam e poder falar 

das injustiças sociais que existem no mundo. 

Além dos meus pais, a Oprah Winfrey é a mi-

nha fonte de inspiração porque é uma mu-

lher que soube realizar tudo o que se propõe 

e, ao mesmo tempo, conectar-se com todo o 

mundo e procurar ajudar as pessoas que ne-

cessitam. Dito isto, não planeio nada a longo 

prazo porque no final do dia pode acontecer 

qualquer coisa. Agora, o que mais quero é ser 

uma pessoa feliz e sensata.

Antes dizias que se não fosses atriz e can-
tora gostarias de ser professora. Que gosta-
rias de ensinar?
gostaria de mudar o modelo padrão de en-

sino. Em muitas escolas ensina-se para pas-

sar um exame e rapidamente esqueces o que 

aprendeste. creio que existem outras formas 

de pôr uma criança a usar os seus talentos e a 

sua inteligência, aprendendo coisas que per-

durem para o resto da vida. Devemos investir 

mais nos jovens e tentar estarmos mais in-

formados, mais unidos e sermos mais cons-

cientes do mundo em que vivemos. 

Imaginas-te envolvida na política?
Talvez um dia o faça (ri). Por agora, o meu ponto 

de atenção são os jovens, ainda que haja muitos 

outros temas que me interessam, como o sis-

tema de saúde ou a brutalidade da polícia. Falo 

de tudo isso nas minhas redes sociais, que é a 

plataforma que todos temos para nos expres-

sarmos. muita gente não entende, no entanto, 

o poder das redes sociais, mas eu sei como uti-

lizá-las para transmitir ao mundo mensagens 

positivas. Sinto-me orgulhosa de que as pes-

soas saibam o meu nome ou o que faço através 

de coisas tão simples como um simples twe-

et ou parágrafo. Se com isso posso ajudar uma 

criança com qualquer problema  ou situação 

em que se encontre, sentirei que fiz aquilo a 

que me propus. É ótimo poder utilizar o nosso 

nome para promover outras coisas que nada 

tenham a ver diretamente contigo.

1

3
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Esse poder de influência estende-lo ao mun-
do da moda. Que efeito tem a moda em ti?
muita. A moda para mim é um veículo de 

expressão, vai além de vestires uma peça 

de roupa. A moda permite-me sair da mi-

nha zona de conforto, experimentar coisas 

novas e ver como me sinto nelas. Deu-me 

mais confiança em mim mesma e fortale-

ceu-me. Tornou-se em algo mais profundo 

que o simples facto de me vestir.

Como vês o mundo da moda?
O futuro da moda está no desenho de 

linhas e modelos que não sejam para 

um género específico, que é o que es-

tão a fazer com a minha marca. Deve-

ríamos deixar de definir as pessoas e de 

nos sentirmos definidos pelos outros. A 

única opinião que conta é aquela que te-

mos de nós próprios quando nos olhamos 

ao espelho. 

E que vês quando te olhas ao espelho?
Vejo uma mulher inquieta, com imensa von-

tade de aprender, de descobrir e de experi-

mentar coisas novas.

Começando pelo teu cabelo, andas sempre a 
mudar de look. Cuidas muito do teu cabelo?
Tenho um cabelo fantástico porque tudo o 

que lhe faço, seja qual for o estilo, ele acei-

ta. mas cuido-o bastante, tratando-o com 

bons produtos capilares que contêm 

produtos naturais. gosta de mudar 

de look, de urbano a folk e alternar 

os ondulados com o frisado natural 

do meu cabelo.

Filha de pai afro-americano e mãe 
canadiana, de origem escocesa e 
alemã, Zendaya diz ter herdado do pai 
o orgulho de se sentir africana. O seu 
nome em língua shona, da tribo dos 
bantús, a que o pai acrescentou o ‘z’ por 
ser praticante do budismo zen, significa 
“dar graças”. E graças é, de facto, o que 
Zendaya dá todos os dias à sua estrela 
por tê-la guiado pelo caminho em 
direção ao universo de Hollywood. 

Um caminho que começou no 
teatro (California Shakespeare 
Company), seguiu pelo canal 
de televisão da Disney, fez uma 
pequena incursão no mundo do 
reality com a sua passagem por Dança 
com as estrelas para terminar no ecrã 
de cinema pela mão de Spiderman. 
Agora, todos os produtores 
cinematográficos a pretendem.

O seu caminho 
para o êxito

 REGISToS

-1- Imagem dos 
seus inícios, como 
rapariga do canal 
Disney.
-2- Também 
participou no 
reality Dança com 
as estrelas.
-3- 
Fotograma do seu 
papel de Michelle 
em Spiderman: 
Homecoming. 
-4- Com Zac 
Efron numa cena 
de O Grande 
Showman.
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“Há muitos temas que 
me interessam, como o 
sistema de saúde ou a 
brutalidade da polícia”

Esse poder de influência estende-lo ao mun-
do da moda. Que efeito tem a moda em ti?
muita. A moda para mim é um veículo de 

expressão, vai além de vestires uma peça 

de roupa. A moda permite-me sair da mi-

nha zona de conforto, experimentar coisas 

novas e ver como me sinto nelas. Deu-me 

mais confiança em mim mesma e fortale-

ceu-me. Tornou-se em algo mais profundo 

que o simples facto de me vestir.

Como vês o mundo da moda?
O futuro da moda está no desenho de 

linhas e modelos que não sejam para 

um género específico, que é o que es-

tão a fazer com a minha marca. Deve-

ríamos deixar de definir as pessoas e de 

nos sentirmos definidos pelos outros. A 

única opinião que conta é aquela que te-

mos de nós próprios quando nos olhamos 

ao espelho. 

E que vês quando te olhas ao espelho?
Vejo uma mulher inquieta, com imensa von-

tade de aprender, de descobrir e de experi-

mentar coisas novas.

Começando pelo teu cabelo, andas sempre a 
mudar de look. Cuidas muito do teu cabelo?
Tenho um cabelo fantástico porque tudo o 

que lhe faço, seja qual for o estilo, ele acei-

ta. mas cuido-o bastante, tratando-o com 

bons produtos capilares que contêm 

produtos naturais. 

de look, de urbano a folk e alternar 

os ondulados com o frisado natural 

do meu cabelo.
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sistema de saúde ou a 
brutalidade da polícia”
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Red  carpet

Decoram decotes, mangas, saias, 
capas, casacos... e transformam-se 
no centro das atenções e máxima 
tendência da temporada. Com 
transparências e gazes, todo um 
must have da alta costura.

TexTo: redação  FoToS: aGÊNCIaS
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  É HORA DE

PLU
 MAS

 A modelo Chrissy Teigen, no final da 
 sua gravidez, opta por este vestido em pedraria

 champagne rematado com plumas de
 Pamela Rolland. 
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 Os vestidos curtos somam-se a esta 
 tendência, e a belíssima Margot 
 Robbie aposta num de cocktail 
 de Chanel com sandálias douradas. 

 A atriz Paz Vega costuma arriscar
 e acertar nas suas apostas para de noite. Aqui,

 com um delicioso e vaporoso
 Elie Saab Couture. 

 A modelo Chrissy Teigen, no final da 
 sua gravidez, opta por este vestido em pedraria

 champagne rematado com plumas de
 Pamela Rolland. 
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Dão contraste e 
ligeireza aos cortes 

mais erquitetónicos

 
Nicole Scherzinger brilha espetacular 
com este desenho branco bordado a 
branco de ASHI Studio Couture. 

 Linhas retas e capa forrada de
 plumas é a aposta sóbria de 

 Julianne Moore. É un vestido 
 de Givenchy Haute Couture. 
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 A sempre elegante Kendall Jenner 
opta por um vestido lavanda muito 
sexy de Alexandre Vauthier Couture. 

Completam-no argolas de Ippolita. 

 A cantora e atriz Haley Bennett 
 elege um desenho herbóreo singular em gaze

 e plumas de Christian Dior Couture.

Esta textura tem uma 
forte componente sexy 
e de feminilidade
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perfil
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TexTo: luis fernando romo / FoToS: aGÊnCias

rudente e paciente. 

seriam estas as duas 

características que 

melhor definem adan 

canto, um dos últimos 

atores mexicanos que 

triunfaram em Hollywood. Beleza e talento 

são os seus outros dois grandes trunfos. nas-

cido há 36 anos em acuña, coahuila (méxi-

co), este galã de olhos cor de avelã, 1,85 cm de 

altura e 81 kg de peso, acaba de cumprir cin-

co anos na meca do cinema. 

a série The Following (2013) deu-o a co-

nhecer ao grande público americano, a que 

se seguiram outros papéis em séries popula-

res, como Narcos (2015) ou Sobrevivente de-
signado (2016-2018 ). na indústria do cine-

ma americano, o seu papel mais emblemáti-

co até ao momento foi o do mutante mancha 

solar em x-Men: dias de um futuro esqueci-
do (2014). sem esquecer que o seu début ar-

tístico foi com 9 anos no grande clássico me-

xicano Como água para chocolate (1989 ). 

“em pequeno nunca pensei que iria ser 

ator, achava que ia ser músico e cantor, mas 

as coisas mudam.” assegura. o olhar pe-

netrante de adan crava-se nos seus interlo-

cutores, mas não para mal e sim para mos-

salerm cosmetics magazine – 31 –

CAN
 TO

ADAN
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Debutou no cinema 
com apenas 9 anos 
no grande clássico 
mexicano “Como água 
para chocolate”

trar interesse. e, com o seu sorriso, eclipsa 

tudo à sua volta.

O cabelo, imagem de marca 

Devido ao seu trabalho como intérprete e can-

tor, ter uma boa imagem converteu-se numa 

das suas grandes prioridades. independente-

mente de ter um corpo esculpido, o cabelo cas-

tanho encaracolado é uma das suas grandes 

imagens de marca. não gosta de fazer gran-

des alterações bruscas de look, mas gosta de 

brincar com os caracóis. se quer uma apa-

rência sexy no plano quebra-corações, opta 

por um cabelo naturalmente alvoroçado à 

frente e deixa uns quantos caracóis compri-

dos soltos, mas se deseja mostrar uma ima-

gem de rapaz sério e sedutor, costuma pen-

teá-lo para trás. 

além de que o centro das suas atenções 

não é a sua masculinidade, a tez morena 

e a força racial, mas sim a barba curta que 

usa em diversas ocasiões. todas as manhãs 

retoca-a diante do espelho e o seu estilista 

orienta-o para ver o que mais o favorece, 

em função de cada temporada. 

Desportista de alto risco

Para se libertar do stress das filmagens, adan 

aproveita o tempo livre para praticar uma sé-

rie de desportos. Uma das coisas que o re-

laxa bastante é a pesca submarina e a prá-

tica de mergulho sem garrafa porque con-

segue conter a respiração durante períodos 

longos de tempo. 

como grande amante da velocidade e do 

risco, mas sempre controlado, o famoso ator 

gosta de praticar esqui na neve, esqui aquá-

Há pouco mais de um ano, Adan casou com 
a atriz Stephanie Lindquist, que conheceu 
vários anos antes no Twitter. Ciente da sua 
projeção pública, o ator e cantor construiu 
sempre um muro em torno do seu 
ambiente privado e são, por isso, escassos 
os pormenores que se conhecem da sua 
vida doméstica. Adan dirigiu e ambos 
participaram na curta-metragem Before 
Tomorrow (2014). 

Uma relação bastante afastada do 
olhar público. Contudo, ambos não 
deixam de ser muito ativos 
nas redes sociais e o que se 
sabe das suas vidas é por eles. 
São amantes da natureza, 
adoram escapar-se para 
a montanha, desfrutar 
da água e manter uma 
alimentação saudável. 
Uma atmosfera natural 
e bucólica herdada 
da sua infância: 
“Grande parte da 
minha infância foi 
passada no rancho 
do meu avô.” 

Amor nas  
redes sociais

vida privada
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tico e snowboarding. “É, sem dúvida, uma 

das melhores formas de soltar toda a adre-

nalina. sempre que a minha agenda o per-

mite, a água é um dos meus elementos na-

turais.” também gosta muito de correr para 

espairecer as ideias.

Educação bilingue

em sua casa falava-se o espanhol enquanto que 

na escola se falava sempre inglês. “sou total-

mente bilingue; é como se a minha cabeça es-

tivesse dividida em duas.” e isso porque cres-

ceu numa cidade fronteiriça com os eUa e atra-

vessava essa mesma fronteira para ir à escola 

no texas “onde nos castigavam se falássemos 

em espanhol.” É a antítese do que promulga 

Donald trump. Defende que na diversidade 

está a riqueza. “oxalá tenha algum dia a opor-

tunidade de fazer algo em espanha” conclui. 

“Sempre que a minha 
agenda o permite, a 
água é um dos meus 
elementos naturais.”

-1-  Caracterizado 
para X-Men.
-2-  Em Designated 
Survivor, junto a 
Kiefer Sutherland.
-3- Num fotograma
da série Mixology.
-4- Com a mulher, 
Stephanie Lindquist, 
numa gala benéfica 
em Santa Mónica.
-5- Os desportos 
náuticos, entre eles 
a pesca submarina e 
o esqui aquático, são 
os seus favoritos.

5

2

4

43

1

30-33 salerm PORT-CG.indd   33 25/9/18   14:22



sob a lupa

Gwyneth 
Paltrow
É assídua do cabelo liso e de um loiro que foi mantendo ao longo 
dos anos. Ainda assim, quatro prestigiados estilistas, colaboradores 
habituais de Salerm Cosmetics, sugerem-lhe algumas mudanças.

FOTOS: AGÊNCIAS

– 34 – salerm cosmetics magazine

Natural e carismática. Sugerir-lhe-ia uma 

mudança de estilo para esta temporada. Ao 

seu icónico cabelo loiro dar-lhe-ia matizes 

mais quentes, executando umas mechas 

flamboyage com uma mistura de 8.77 e 7.74 

da Biokera, dando-lhe um toque acobreado que está no top 

das tendências, um corte midi pelos ombros texturizado com 

umas neocamadas, uma franja comprida aberta ao centro que 

aproveitaria a sua ondulação natural com um pouco de Curl 

Foam 02, que as definiria. E, para momentos especiais, Curling 

5F cónico de 32 mm será o seu melhor aliado. 

Alejandro de Menezes
MENEZES PELUQUERíA y EStétICA
santa crUz de tenerife (espanha)

A atriz tem-se mantido fiel ao seu estilo 

de sempre. Favorecem-lhe o ar natural e 

os tons dourados, como as da sua pele. Se 

tivesse de mudar-lhe o look optaria por tons 

acobreados como o 8,44 da Biokera Color 

para dar luminosidade ao seu rosto, conservando o tipo de 

corte habitual, talvez com um pouco mais de movimento. 

Pilar Martínez
PELUQUERíA kAChE
bUrgos (españa)

Manteve-se sempre fiel ao seu estilo, 

um cabelo loiro comprido com risca 

ao meio. Propor-lhe-ia, antes de mais, 

cortar-lhe o cabelo até à altura dos 

ombros com camadas largas e ondulado 

suave que lhe trariam mais força e movimento e um efeito 

rejuvenescedor. Acerca da cor e como tendência atual, 

umas mechas balayages personalizadas jogando com claros-

escuros (hair contouring) para lhe dar luminosidade. 

E quanto à maquilhagem, optaria por um fresco no-make up.

Eva María Domínguez
EvA PELUQUERoS
saragoça (espanha)

CAbELo LISo

Gwyneth Paltrow é uma atriz norte-

americana. Teve inquietudes artísticas 

desde muito tenra idade e em 1991 foi 

quando interpretou ou seu primeiro 

papel, pela mão do seu padrinho Steven 

Spielberg. Devido à diversidade de papéis desempenhados 

na indústria cinematográfica, tem-nos sido possível vê-

la com diferentes looks: morena, ruiva, com franja reta ou 

então com cabelo muito curto. Mas esta atriz maravilhosa 

destacar-se-á e marcará sempre tendência por causa do seu 

cabelo loiro. No meu ponto de vista, se a tivesse de mudar, 

escurecer-lhe-ia as raízes a uma altura 8 natural. Quanto ao 

corte, jogaria com loiros mais pastéis e platinado. E quanto ao 

corte, deixaria cabelo médio com franja. 

Miguel López
MIGUEL LóPEZ EStILIStAS
córdoba (espanha)
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CoM RAbo-dE-CAvALo

CAbELo CURto
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O ritmo frenético de produção da indústria têxtil e a 
crescente consciencialização ambiental permitiram, 
há pouco mais de uma década, visibilizar o fenómeno 
da moda sustentável que hoje é mais vasto.

A moda eco foi abraçada por marcas peque-

nas voltadas para respeitar os seus princí-

pios e também por iniciativas mais ou me-

nos ambiciosas de firmas e desenhadores 

de renome. Enquanto que a ONG como a 

Oxfam ou a Greenpeace tratam de ditar as 

regras do jogo, diversas certificações con-

sideradas green são uma garantia para um 

consumidor comprometido. São três os fa-

tores que determinam o aspeto eco de um 

produto: produção de proximidade, mão-

de-obra com condições laborais justas e uti-

lização de materiais oriundos da agricultu-

ra ecológica, sem substâncias químicas nem 

maus tratos a animais, ou então reciclados.

seleção e textos: elena llamazares

– 36 – SAlErm cOSmEticS mAGAziNE

Para lhes 
seguir a pista

em CUrTa

-4-

-3-

-1-

-2-

-5-

ModaModa

SHOPPING

– Não deixe de ver Emma Watson no 
Instagram, atriz famosa e abertamente 
consciencializada, para conhecer as 
suas marcas sustentáveis favoritas.

– Troque, reutilize e transforme a 
roupa. Lave com o programa curto a 30 
ºC e com detergente ecológico. Não use 
amaciadores nem máquina de secar.

– No deixe de ver o documentário 
Sweatshop, no qual 
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-1- 
ASOS
Brincos de metal e pedras 
com denim reciclado. 
12 €
-2- 
Mirabelle
Pulseiras da coleção Fair 
Trade elaboradas com cristal 
reciclado. 
17 €
-3- 
Beyond Skin
Loafers veganos de tacão 
e plataforma com um 
revestimento vegetal a imitar 
pele. 
165 €
-4- 
Viktor&Rolf para Zalando
Camisa da coleção RE: CYCLE 
elaborada com excedentes de 
tecidos.
130 €
-5- 
Adolfo Domínguez
Mochila com detalhes 
de ecopele, aposta do 
desenhador por ter 
abandonado as peles de 
animais. 
78 €
-6- 
H&M
Vestido em tule de poliéster 
reciclado da coleção 
Conscious Exclusive.
199 €
-7- 
Mirabelle
Colar de turmalina desta 
firma britânica comprometida 
com o comércio justo. 
257 €
-8- 
Skunkfunk
Bolsa desta marca basca 
comprometida em diminuir as 
emissões de carbono.
65 €
-9- 
Monsoon
Jeans eco fabricados sem 
substâncias químicas e 
poupando água e energia. 
99 €
-10- 
Benetton
Blazer 100% linho. 
80 €
-11 e 13-
Stella McCartney
Blusa (750 €) e calças 
(865 €), ambos em seda, desta 
desenhadora vegana.
-12- 
Ecoalf por Sybilla
Impermeável feito com Nylon 
reciclado de redes de pesca 
para reduzir os resíduos nos 
oceanos. 
195 €

Para ela

São eco,
deSde tecidoS 

cláSSicoS (algodão 
orgânico, lã 

merino, linho) até 
aoS tecidoS em 

caSca de ananáS
ou cogumeloS

-9

-6

-6-

-12-

-11-

-9

-11-

-12-

-6

-8-

-7-

-9-

-10-

-12-

-13-

-11-
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-1- 
Adolfo Domínguez
Casaco em ecopele. 
116 €
-2- 
Patagónia
T-shirts feitas em 
algodão reciclado, 
a laranja, e com 
garrafas de plástico 
recicladas, a verde. 
Ambas estão cosidas 
em condições justas. 
30 € cada uma
-3- 
Skagen
Relógio de pulso 
com bateria de carga 
de recarga solar 
e pulseira de lona 
reciclada. 150 €
-4- 
Lefrik
Bom desenho a 
partir de materiais 
reciclados.
39,90 €
-5- 
IamBamboo
Óculos de madeira 
de zebrano. Por cada 
par vendido, a marca 
britânica planta uma 
árvore. 
80 €
-6- 
Stella McCartney
Jersey 100% algodão 
com efeito brilhante.
485 €
-7- 
Benetton
Calças 100% linho.
50 €
-8- 
Lefrik
Uma carteira urbana, 
ecológica e duradoura 
a partir da reciclagem 
de garrafas de 
plástico PET. 
69,90 €
-9- 
Benetton
Parca em
ecopele.
80 €
-10- 
New Balance por  
N.Hoolywood
Sapatilhas de
edição limitada
de uma marca 
orientada para 
reduzir a zero os seus 
resíduos.
100 €

Para ele
-2-

-4-

-9-

-6-

-3--3-Adolfo Domínguez
Casaco em ecopele. 

algodão reciclado, 

garrafas de plástico 
recicladas, a verde. 
Ambas estão cosidas 
em condições justas. 

Para ele
-2-

Óculos de madeira 
de zebrano. Por cada 
par vendido, a marca 
britânica planta uma 
árvore. 

Stella McCartney
Jersey 100% algodão 
com efeito brilhante.
485 €

Benetton
Calças 100% linho.

Lefrik
Uma carteira urbana, 
ecológica e duradoura 
a partir da reciclagem 
de garrafas de 
plástico PET. 
69,90 €

Benetton
Parca em
ecopele.

New Balance por  
N.Hoolywood
Sapatilhas de
edição limitada
de uma marca 
orientada para 
reduzir a zero os seus 
resíduos.
100 €

-9-

-6-a partir da reciclagem -6-a partir da reciclagem 
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cada vez 
maiS firmaS 

apoStam 
na ecopele; 
já Se “cria” 
couro em 

laboratório a 
partir de adn 

de bovinoS

-1-

-2-

-3-

Relógio de pulso 
com bateria de carga 
de recarga solar 
e pulseira de lona 

150 €

Bom desenho a 
partir de materiais 

Óculos de madeira 

com bateria de carga 

partir de materiais 

Óculos de madeira 
de zebrano. Por cada 
par vendido, a marca 
britânica planta uma 

-5-

laboratório a 
partir de 

de bovino

-6-

-10-

-7-

ada vez 
 firmaS

am 
na ecopele; 

“cria” 
couro em 

laboratório a 
adn

de bovinoS

-7-

-9-

-8-
-4-
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look & feel

MA 
LU
MA
eM BUSCA
dA SUA ideiA  
de eStilo

o cantante e 
compositor 

colombiano tem 
uma legião de 

seguidores que 
também se

inspiram nos 
seus looks. 
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TEXTO: redação 

FOTOS: aGÊNCIaS

2014 Aqui, o artista com um dos looks 
mais ameninados. Barba bem feita e com um 
undercut muito polido. 
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2017 os brilhos da estética hip-hop transferidos
para o seu look transformam-se em laterais rapados, crista com 
trança mohicana e barba mais densa.

2017 Barba, bigode e pera densos e bem 
definidos, cabelo preso e puxo ao alto. Um look 
mais audaz a tocar as influências do rap.

2015 Juan luis londoño Arias, de seu 
verdadeiro nome, opta aqui por uma poupa 
farta e para cima.

2013 Vestido de gala, um jovem 
Maluma opta por um look infalível e pouco 
arriscado: risca ao lado e brilhantina.
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“A barba, os 
óculos de massa 
e cabelo mais 
comprido num 
ar ainda mais 
atraente”

– 42 – salerm cosmetics magazine

2017 os óculos de massa e o cabelo um pouco 
mais comprido com franja ligeiramente ao lado 
somam pontos e dão-lhe um ar ainda mais atraente.
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2015 Barba de poucos dias e um cabelo 
rapado em degradé. Adelgaça-lhe o rosto e as 
sobrancelhas adquirem maior protagonismo visual. 

2018 Uma estética muito mais ao puro 
estilo flamengo, com barba mais densa, onde os 
óculos formam a nota de contraste.

2016 Maluma também sucumbiu ao cabelo 
rapado: uma opção de corte que, no entanto, lhe 
suaviza os traços e as feições.

2017 Um corte undercut que 
aqui decide contrastar com cabelos 
lisos e compridos na parte superior 
que vão de lado a lado.
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ertence ao clube seleto das 

damas da alta costura, junta-

mente com Coco Chanel, Elsa 

Schiaparelli ou Jeanne Lan-

vin. Diane, nascida Diane Si-

mone Michelle Halfin, é a alma 
mater da sua firma, nasceu em Bruxelas em 

1946 no seio de uma família judia rica com 

raízes gregas e russas. E assim se casou com 

o príncipe Egon von Fürstenberg e, embora 

se tenham divorciado em 1972, manteve este 

apelido para a sua própria marca de moda. 

Depois de abandonar Ciências Económi-

cas, colaborou com o industrial têxtil italiano 

Angelo Ferretti na confeção de peças de rou-

pa. O seu primeiro grande trabalho foi uma 

linha de vestidos estampados em seda, estilo 

camiseiro e cortados em viés. Uma reinter-

pretação do kimono que teve grande acei-

tação e a levou à sua independência profis-

sional e a mudar-se para Nova Iorque, onde 

ainda hoje continua a sua marca.

Aos 72 anos, esta aristocrata da alta
costura continua fiel às suas origens criativas. 
Nos seus desenhos impera a estética dos
anos Setenta, onde a comodidade e a 
modelagem da silhueta feminina ganham 
lugar de destaque. 

CRIADORES

FURSTENBE RG 
DIANE VON

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS
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costura continua fiel às suas origens criativas. 
Nos seus desenhos impera a estética dos
anos Setenta, onde a comodidade e a 
modelagem da silhueta feminina ganham 

FURSTENBE RG FURSTENBE RG FURSTENBE RG 
VON
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E deste modo Diane passará à história 

da moda por ter inventado, nos anos Seten-

ta, este vestido camiseiro preso na cintura. 

Um modelo prático e ligeiro, sempre favo-

recedor e cúmplice da emancipação femi-

nina que se vivia e as mulheres dessa época 

reclamavam. Em 1976, Diane vendeu mais 

de um milhão dos seus chamados vestidos-

abrigo, uma peça funcional, simples e prá-

tica, além de sexy, que cimentou a sua mar-

ca. No entanto, e apesar do êxito obtido, teve 

problemas com as licenças e viu-se forçada 

a vender a empresa.

Consciente do espírito revivalista e do in-

teresse suscitado por décadas an-

teriores que se vivia na moda 

dos anos Noventa, em 1997 

renova a sua faceta empre-

sarial, relançando a sua em-

presa e o clássico vestido-

FURSTENBE RG 

ÚLTIMOS DESENHOS
Glamour, sofisticação, 

romantismo e feminilidade
sempre foram as notas dominantes

dos seus desenhos. Aqui, alguns 
desenhos da sua última coleção.

teresse suscitado por décadas an

teriores que se vivia na moda 

dos anos Noventa, em 1997 

renova a sua faceta empre-

sarial, relançando a sua em-

presa e o clássico vestido-

revivalista e do inrevivalista e do inrevivalista -

teresse suscitado por décadas an-teresse suscitado por décadas an-

É a inventora 
do ‘wrap dress’ 
ou vestido 
cruzado

FURSTENBE RG FURSTENBE RG 

sempre foram as notas dominantes

SALERM COSMETICS MAGAZINE – 45 –

abrigo. Desta sua criação mais icónica, afir-

mou: “Que continue a agradar só pode ser 

sinónimo de que o espírito inicial com que 

estes desenhos foram criados permanece 

vivo e continua com a mesma utilidade para 

as mulheres de hoje”.

´High society’

Na firma colabora há vários anos a sua nora, 

Alexandra von Fürstenberg, irmã mais nova 

de Marie Chantal Miller (mulher de Pablo da 

Grécia). Alexandra impregnou a firma da so-

gra de um espírito juvenil e renovador, man-

tendo a linha clássica dos seus desenhos, em-

bora adaptando-os aos tempos modernos.
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A festa
da cor

Holi é originariamente o festival 

hindu que na Índia, Nepal e algumas 

comunidades das Caraíbas e da 

América do Sul celebra a chegada 

da primavera. Hoje em dia, já não 

conhece datas nem fronteiras.
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Beauty
— must eXplosão de cor — NEW novos vernizes para unhas— cuidados voltar às origens: 

Matizes biokera vegan — visagismo escolha a sua cor eM funÇão do toM da pele — ícoNEs o corte ladY di
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Saca
as unhas 
Nova carta 
de cores e 
tratamentos 

cuidados
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Explosão decores
Os nOssOs MUST

A nova Beauty Line da Salerm Cosmetics reúne 31 
tons de vernizes totalmente healthy: são cruelty free, 
veganos e 10 free (sem formaldeído, tolueno, DBP, 
tosilamida e parabenos). Cores com personalidade 
que imprimem carácter.

imprimem carÁcter

– 50 – salerm cosmetics magazine
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cores
A cor no verniz das unhas e também na 
coloração capilar será vegano ou não será. 
Porque na Salerm Cosmetics buscamos 
a inspiração e a vanguarda científica, 
respeitando a natureza. 

FOTOS: Leandre escorseLL

ESTiliSmO: cuca mateos/joana tormo
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Os pigmentos naturais com 
minerais e vegetais 
protagonizam a nova linha 
de coloração Biokera 
Vegan da Salerm 
Cosmetics. Representam a 
maneira mais respeitosa de 
pintar e dar reflexos ao 
cabelo e obter um 
resultado o mais natural 
possível. 

da terra

próximo 
lançamento
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Este kit de coloração
inclui elegantes tigelas 
de argila e colheres de 
madeira: 100% natural
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segredo mais  bem guar-

dado para umas mãos se-

dutoras é fazer uma mani-

cura perfeita e ter uma pele 

mimada: unhas bem deli-

neadas e plenas de cor. Pen-

sando no cuidado global das mãos, a salerm 

cosmetics apresenta uma nova coleção com 

tudo de que as suas unhas e as suas mãos ne-

cessitam para ficarem irrepreensíveis.

Cheias de cor... e bem tratadas! 

mesmo as unhas mais estragadas podem me-

lhorar o seu aspeto se tiverem um bom trata-

mento reparador. esta é a fase prévia e tam-

bém há uma posterior para secar e fixar o ver-

niz. a nossa Beauty line inclui:   

Aplica-se antes, como base. 
Melhora o relevo da unha, 
deixando-a mais lisa. Dissimula 
as irregularidades da superfície 
ao desviar a luz sobre ela. 

Protetor

Aplica-se antes, como base. À 
base de microfibras de Nylon, 
que formam uma delicada 
película para proteger a 
unha, ideal para as unhas com 
tendência a amarelecer ou que 
estão expostas ao sol e à água. 

Reparador

O endurecedor. Verniz de 
tratamento que fortalece a unha e 
protege o verniz. Aplica-se depois 
do verniz.

‘Strong 
hardener’ 

Formulado para dar um look fresco ao 
verniz das unhas e acelerar a secagem 
e aumentar a durabilidade. Contém 
filtros UV, que reduzem o risco causado 
pelos raios solares na unha e na cor. 
Aplica-se depois do verniz.

‘Top coat’

Make-up

Adorará  
 as suas

unhas! Conquiste as suas mãos com os novos 
tratamentos e vernizes da nossa Beauty 
Line e tire delas o máximo partido... 
Serão o alvo de todos os olhares!
TexTo: laura bel foTos: aGÊNCIas
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Personalize as suas unhas como mais gosta!

a nova coleção de vernizes da salerm cos-

metics reúne 31 tons para que possa criar o 

look que melhor se adapte à sua personali-

dade. são vernizes muito healthy: cruelty 
free, veganas e 10 free (sem formaldeído, to-

lueno, DBP, tosilamida e parabenos). todas 

as cores são perfeitamente combináveis en-

tre si! Por isso, solte a sua imaginação e que-

bre a monotonia.

Se é atrevida… as unhas compridas vão 

enfeitiçá-la... muito compridas mesmo! Po-

nha de lado as cores únicas, aposte na assi-

metria (vista o seus dedos de cores diferen-

tes), adorne-os com todo o tipo de efeitos 

especiais (brilhantes, tatuagens, piercings, 

brincos, correntes, flores, autocolantes, pe-

dras, laços, encaixes).

Se opta pela discrição… a elegância con-

tinua no nude, desde o transparente mais tí-

mido até aos tons terra de fogo com a pele. Há 

vernizes que podem ser aplicados sobre ou-

tra cor ou a solo, em monocamada. os ver-

nizes de fantasia (com um toque de purpu-

rina) reinventam o esplendor com brilhos.

Visto nas passarelas de...

Nova Iorque o lado mais criativo dos desfis 

foram as unhas, com incrustações brilhan-

tes e motivos lúdicos.

 Paris aposta nos tons metálicos e brilhantes-

purpurina, com motivos sobrepostos que lhe 

dão o toque da sofisticação.

Milão Vimos nude com tons brancos e sua-

ves, cremosos, transparentes e combinações 

de tons rosa, opacos e beige.

Londres. Unhas com comprimentos impos-

síveis, pintadas de cores que salientam, se 

assim se pode dizer, o efeito ótico de alon-

gar os dedos.

Mãos à obra

Passará a ser uma manicura perfeita, pas-

so a passo.

— Desmaquilhe as unhas, corte-as ou lime-

as e dê-lhes forma (quadrada, arredon-

da, comprida na ponta, como preferir). 

— Ponha as mãos em água tépida e quando 

estiverem brandas, empurre as cutículas 

com um palito de laranjeira.. É melhor 

não cortar;  protegem a matriz das unhas.

—esfoliante e hidratação das mãos. Utilize 

um esfoliante suave e aplique creme hi-

dratante. De cada unha elimine os res-

tos de creme, voltando a colocá-las em 

água tépida com sabonete e seque-as bem.

—Divirta-se a personalizar as suas unhas 

com verniz ou vernizes à sua escolha (tem 

até 31 novos tons por onde escolher!). apli-

que os tratamentos salerm cosmetics para 

corrigir e fortalecer as suas unhas e fina-

lize com o top coat.

—aguarde um pouco! com uma boa seca-

gem o verniz dura mais. Para isso, pode 

aplicar o nosso Dry Quickly.

Mãos jovens

as mãos necessitam de cuida-

dos com a pele para poderem en-

frentar frio, sol, águas quentes e 

produtos agressivos, as principais 

causas do aparecimento de rugas, 

secura e manchas de pigmentação. 

Daí o creme de mãos prebiótico da 

salerm ser útil para as peles mais 

sensíveis e estragadas.

TexTo: laura bel foTos: aGÊNCIas
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Trends
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biolovers

Trends

56-59 salerm PORT-CG.indd   56 2/10/18   11:07



salerm cosmetics magazine – 57 –

biolovers
somos  

o tratamento da cor que nos traz Bioke-

ra Vegan “soma-se à cor original do cabelo 

de maneira efetiva e duradoura, transmi-

tindo-nos os conhecimentos e benefícios 

da medicina hindu ayurvédica. o resultado 

final é um cabelo nutrido, hidratado, mais 

forte e volume.

Como funciona Biokera Vegan?

os pigmentos vegetais de Biokera Vegan 

unem-se à queratina do cabelo, rodean-

do-a e impregnando-a. nos cabelos muito 

pigmentados, como é o caso dos cabelos es-

curos, obteremos um reflexo de cor, sobre-

tudo à luz do sol, mas também conseguire-

mos um cabelo mais brilhante, com mais 

volume e mais forte. 

nos cabelos com brancas, a nova cor co-

bre todo o cabelo, como sucede com uma tin-

ta de oxidação, mesmo com 100% de cabelos 

Boas notícias: em sintonia com as últimas tendências, 
a Salerm Cosmetics apresenta a sua linha Biokera 
Vegan. A nossa coloração 100% vegetal.

TexTo: redação  FoToS: aGÊNCIaS

iokera Vegan é a colo-

ração capilar que nos 

liga às nossas origens, 

destinada a biolovers 
que sentem um forte 

vínculo com o natural. 

esta linha utiliza somente corantes que a 

mãe-terra nos oferece desde tempos ances-

trais; pigmentos vegetais elaborados com 

plantas como o índigo, ruibarbo, hibisco, 
eucalipto, regaliz, curcuma, aloé vera, al-
fena ou shikakai, entre outras.

ser biolover é interessar-se pela preser-

vação do meio-ambiente, ter consciência 

ecológica, praticar um consumo responsá-

vel e utilizar de forma sustentável os recur-

sos que a natureza põe ao nosso dispor. Bio-

kera Vegan cumpre estes princípios dada a 

sua origem natural com ingredientes 100% 

vegetais, aptos para veganos.
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o nosso catálogo

brancos. neste caso, como é uma coloração 

sem poder aclarante sobre os cabelos escu-

ros, deixará um efeito bicolor que torna mais 

evidente o reflexo e obter-se-á, conforme a 

percentagem de cabelos brancos, uma colo-

ração muito mais luminosa. o aumento do 

brilho, volume e vigor também se verá nes-

te tipo de cabelos.

Com a nova linha Biokera Vegan 
fomentamos o natural através
da cultura biolovers e o consumo de 
uma coloração 100% vegetal,
vegana e apta para todo o tipo de 
cabelos  pessoas. O conceito é o 
mesmo que homens e mulheres 
utilizaram desde há milénios para 
colorear o cabelo.

Esta coloração está pensada 
também para as pessoas que não 
podem colorear o cabelo com tinta 
de oxidação, devido a problemas 
de sensibilidade a algum dos seus 
componentes. Embora detalharmo-
nos nos benefícios e na cultura dos 
pigmentos naturais para o cabelo 
não significa que não possa provocar 
algum tipo de reação, já que o couro 
cabeludo pode reagir a alguma das 
plantas que compõem a mistura 
da Biokera Vegan, pelo que se 
aconselha, também neste caso, um 
teste de sensibilidade prévia. Apesar 
de as possibilidades de uma reação 
alérgica serem muito menos no caso 
de utilizar pigmentos naturais.

Já sabe: estamos 100% 
comprometidos em ser líderes da 
cultura biolovers com a linha Biokera 
Vegan. Aceita o nosso desafio?

Benefícios 
da coloração 
100% vegetal

Castanho caobra    

Caoba 

v75

Castanho acobreado    

palISSaNdre

v74

Vermelho cobre

Cereja

v64

Cobre intenso

peroba

v44

Base escura

ébaNo

vdark

Base clara

haya

vlight

Tratamento

abedul 

vcare

Mistura de plantas

Biokera Vegan baseia-se na mistura de 20 
plantas para obter uma vasta gama de co-

res, que vão desde o negro ao loiro (sempre 

que a base sejam cabelos claros).  entre es-

tas plantas destacam-se as propriedades da 

acácia (antibacteriana e desintoxicante ce-

lular), o aloé vera (hidratante e anti-enve-

lhecimento), a calêndula (tonificante e hi-

dratante), o óleo de eucalipto (com proprie-

dades antiséticas), a Rubia cordifolia (uma 

tinta natural avermelhada),  a alfena (pig-

mento natural protetor da fibra capilar), o 

hibisco (emoliente e cicatrizante).

Duração da cor

a duração da cor é idêntica à de uma tinta 

de oxidação. se o cabelo crescer um centí-

metros cada três ou quatro semanas, de-

veremos aplicar a cor como se fosse a tinta 

de oxidação, sobretudo se a percentagem 

de cabelos brancos é elevada. o resultado 

e a duração dependerão também da qua-

lidade e do estado do cabelo. Para os cabe-

los com uma baixa percentagem de cabe-

los brancos, a duração pode ser entre um a 

três meses, visto que o cabelo natural só lhe 

dará reflexos. 
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O nosso 
vasto catálogo

Natural

aNCeStral

C/ Muntaner, 8, 
Teléfono: 93 323 08 54

Pau Clarís, 95
Teléfono: 93 412 71 28

CENTROS DE 
FORMAÇÃO E 
WORKSHOP 
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Visagismo

A cor do cabelo deve basear-se numa combinação de 
fatores que incluem a cor natural, a cor dos olhos e o tom 
da pele. E este último é o mais importante.

TexTo: redação  FoToS: aGÊNCIaS

Cor de  cabelo 
e tonalidade da pele

te bonito, utilizaremos esta técnica.

—Sempre que a cor do cabelo seja mais 

claro do que o tom de pele consegui-

mos que o roso fique em segundo pla-

no, atribuindo protagonismo ao cabelo.

—Nos casos em que a cor do cabelo e da 

pele são idênticos, é possível harmoni-

zar o conjunto criando um equilíbrio 

entre cabelo e rosto.

—Quanto mais clara for a pele tanto mais 

variedades de cor admite.

—Existe uma gama de cores neutras que 

vão bem como todos os tipos de pe-

le, com olhos claros ou escuros: são os 

castanhos, chocolate claros e os café 

com leite.

—O preto é uma cor que favorece muito 

quando se pretende dar carácter aos 

rostos ameninados ou de feições pe-

quenas.

—E quanto a manutenção, um loiro neces-

sita de mais cuidados que um castanho 

ou avermelhado.

omo máxima no mun-

do da cor, uma pessoa fi-

ca sempre melhor com co-

res de cabelo que combi-

nem com o mesmo tom da 

sua pele. Por exemplo, um 

tom de pele quente fica sempre mais har-

monioso com cores de cabelo quentes.

Chaves para acertar

—Mantemos uma imagem mais natural se 

a cor do cabelo não se alterar mais do que 

dois tons acima ou abaixo da cor natural.

—As cores quentes, como os acobreados 

e os dourados, transmitem proximida-

de e proporcionam uma imagem mais 

amável. Os cabelos de cores frias, como 

os cinzas e os violetas, endurecem as fei-

ções e criam um certo distanciamento.

—Sempre que a cor do cabelo seja mais es-

curo que a cor da pele está a evidenciar-

se o rosto e os seus elementos. Se que-

remos ressaltar um rosto especialmen-

– 60 – SAlErM cOSMEticS MAgAziNE
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Por norma, será sempre melhor usarmos cores que combinem 
com o nosso tom de pele. Algumas ideias:

Escolha a cor do seu cabelo 
em função do seu tom da pele

vISaGISmo
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TIPOLOGIA  
CROMÁTICA CLARA. 
Define-se por ter os olhos claros 

e a pele muito clara. Tenha em 

conta que quanto mais clara for 

a pele tanto mais variedades de 

cor admite. Assentam-lhe

bem desde os loiros mais  

escuros até ao tom mais claro 

platinado.

TIPOLOGIA CROMÁTICA 
CONTRASTADA.
Reconhece-se por ter pele 

e olhos claros e o cabelo de 

cor escura. Esta tonalidade de 

pele combina naturalmente 

bem com cores de cabelo 

escuros, sobretudo todos os 

castanhos: escuro,

médio e claro.

TIPOLOGIA  
CROMÁTICA INTeNSA.
Caracteriza-se por ter a pele 

morena, cabelo escuro e olhos 

escuros: pretos ou castanhos. 

Moreno, castanho escuro, 

castanho e castanho claro são 

os seus tons de cabelo mais 

indicados.   

TIPOLOGIA  
CROMÁTICA SuAve.
Um tom de pele de tom médio 

que possui os olhos escuros, 

âmbar ou avelã. Na hora de 

escolher a cor do cabelo, deve 

optar-se por tons médios 

da mesma gama. Desde o 

castanho até ao loiro. 

TIPOLOGIA CROMÁTICA 
PeLe eSCuRA. 
Todas as tonalidades

de pele escura e negras

ficam melhor com cores de

cabelo que vão 

do negro ao moreno

e castanho escuro. O loiro fica 

demasiado artificial.

TIPOLOGIA CROMÁTICA 
AveRMeLhADA.
A pele clara combina

com olhos claros e um cabelo 

naturalmente avermelhado 

e acobreado. Fica-lhe bem a 

variedade de tons de cabelo 

compatíveis, do castanho a um 

loiro claro em bases quentes.

Para mais informações, 
consulte o Manual do Visagismo: Teoria da compensação-potenciação da Fundação VMV Cosmetic Group.
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Diana
TexTo: redação  FoToS: aGÊNCIaS

Quando a conhecemos nos anos oitenta, como fla-

mejante noiva do ainda herdeiro príncipe carlos, Dia-

na spencer usava um corte de cabelo desalinhado e a 

franja muito espessa. adaptou o corte a diferentes com-

primentos, sempre com as pontas para trás até que co-

nheceu sam mcKnight, prestigiado cabeleireiro britâ-

nico. Durante uma sessão de fotos em 1990 Diana per-

guntou a mcKnight que faria com o seu cabelo se lhe 

desse carta branca. “Deixava-o mais curto”, respon-

deu ele. ela pôs-se nas suas mãos e foi ele o responsá-

vel por modernizar a sua imagem, com um curto mais 

despenteado, luminoso e sexy.

O penteado da Princesa de Gales 
passou por uma evolução que 
persiste na memória coletiva.

História de uma evolução
No início, Diana precisava de muito trabalho de secador, 
escova e riçado. Anos depois (acima) tinha-se libertado, era 
uma mulher mais sorridente, sexy e livre. O seu penteado foi a 
ponta de lança dessa transformação.

Do cabelo mais 
comprido ao curto

Ícones
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Diana
TexTo: redação

Quando a conhecemos nos anos 

mejante noiva do ainda herdeiro príncipe 

na spencer usava um corte de cabelo desalinhado e a 

franja muito espessa. 

primentos, sempre com as pontas para trás até que co-

nheceu sam 

nico. Durante uma sessão de fotos em 1990 Diana per-

guntou a m

desse carta branca. “Deixava-o mais curto”, respon-

deu ele. ela pôs-se nas suas mãos e foi ele o responsá-

vel por modernizar a sua imagem, com um curto mais 

despenteado, luminoso e sexy.

O penteado da Princesa de Gales 
passou por uma evolução que 
persiste na memória coletiva.

História de uma evolução
No início, Diana precisava de muito trabalho de secador, 
escova e riçado. Anos depois (acima) tinha-se libertado, era 
uma mulher mais sorridente, sexy e livre. O seu penteado foi a 
ponta de lança dessa transformação.

Do cabelo mais 
comprido ao curto
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Lifestyle
— grandes viagens transiberiano, uma rota de lenda — desportos elas dão o golpe — gourmet mundo 

vegetariano – bem-estar o que é o ikigai? – ócio cokctails sem álcool– salerm ‘on-line’ universo digital

Lisboa
O destino mais 
‘cool’ da Europa
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escapadela

naugurado por etapas en-

tre 1891 e 1916, esta extra-

ordinária conquista da en-

genharia é, além de um 

reclamo turístico, uma liga-

ção vital para todas as comu-

nidades que vivem nas proximidades da 

linha férrea. O Transiberiano serve para o 

transporte de pessoas e de mercadorias e 

continua a ser fundamental para cerca de 

30% das exportações russas e para o co-

mércio com a Europa e a China. É de fac-

to, o comboio utilizado habitualmente 

pelos russos, chineses e mongóis para se 

deslocarem por estes vastos territórios.

A via principal é a que atravessa a Rús-

sia até chegar a Vladivostok, no Pacífico. 

Mas dispõe de outras vias secundárias que 

permitem conhecer paisagens e lugares 

lendários, como a estepe, a taiga, o deserto 

de Gobi ou a Grande Muralha da China.

O Transiberiano russo une as estações 

de Yaroslavsky em Moscovo e a da Vladi-

vostock, nas costas do Pacífico.  Este é o 

trajeto clássico. A rota principal, inaugu-

rada em 1904, atravessa 9.288 km e o seu 

percurso requer, no mínimo, sete dias de 

viagem, embora o normal seja fazer a via-

gem por etapas e com paragens nas prin-

cipais cidades.

Mas existem outros dois ramais. Am-

bos partilham da maior parte dos quiló-

metros, embora se bifurquem ao longo do 

percurso. O mais procurado pelos viajan-

tes é o chamado Transmongoliano, que se 

separa do ramal russo na cidade de Ulán-

Udé para entrar em território mongol, vi-

sitar a sua capital, Ulán Bator, e atravessar 

a estepe para ir em busca da fronteira chi-

nesa e seguir viagem até Pequim. Esta rota 

transporta os viajantes através de três cul-

turas, paisagens e idiomas distintos e são 

necessários três visas para a viagem. O ou-

tro ramal, conhecido como Transman-

churiano, segue pelo ramal russo até Chi-

tá para dar uma volta para sul e percorrer 

É um trajeto mítico que qualquer viajante sonha fazer 
um dia: quase 10.000 km desde a Rússia europeia até 
ao Extremo Oriente e a costa do Pacífico. Uma linha de 
rota única, a mais longa do mundo, na qual se sucedem 
até oito fusos horários.

TexTo: Àlex blancafort  FoToS: the Golden eaGle

Transib eriano
uma viagem de lenda

– 68 – sAlERM COsMETiCs MAGAzinE

na 
sua versão 

económica, 
é o meio de 

transporte 
atualmente usado 

por russos,  
chineses e 

mongóis parase 
deslocarem 

a antiga Manchúria até Pequim, passando 

por cidades históricas dignas de serem vi-

sitadas, como Hazhouli ou Harbin.

As paragens habituais no tramo russo 

são Ekaterinburgo (na cordilheira dos 

Urais), novosibirsk (já na Ásia), irkutsk 

(perto do lago Baikal), Ulán-Udé (permite a 

ligação com o Transmongoliano) e Khaba-

rovsk (a poucos quilómetros da fronteira 

norte da China) antes de Vladivostok. 
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No lago Baikal, o mais 
antigo do mundo e jóia 
desta rota.

Transib eriano
uma viagem de lenda

68-71 salerm PORT-CG.indd   69 2/10/18   11:10



– 70 – sAlERM COsMETiCs MAGAzinE

a Vladivostok em 2ª classe pode custar entre 
15.000 e 30.000 rublos. 

Tipos de compartimentos
Podemos encontrar três tipos diferentes:
- Primeira classe (Spalny Vagon/SV/Soft). É 
o mais caro. Para duas pessoas e com duas 
camas inferiores que se convertem em 
assentos durante o dia. Ao passo que no 
Rossiya não têm duche, os compartimentos de 
primeira classe dos comboios 3 e 4 têm duche 
partilhado. 
- Segunda classe (Kupé/Compartment). 
Compartimentos para quatro pessoas, com 
duas camas em cima e duas em baixo. Se 
viajarem duas pessoas, terão de partilhar este 
compartimento com outras duas pessoas. 
- Terceira classe (Platzkart). Contrariamente 
às anteriores, com compartimentos fechados, 
a 3ª classe consistem num vagão aberto com 
camas sem compartimentos nem cortinas 
separadoras. São bilhetes para o tipo de 
pessoas que vão fazer um trajeto curto ou 
para os que procuram o mais económico sem 
se importarem com a comodidade.

Existe ainda a opção dos comboios 
privados especiais de luxo, que saem apenas 
em certas datas por ano. São comboios-
hotel de cinco estrelas. A reserva inclui 
um compartimento dormitório privado, 
excursões organizadas antecipadamente, 
refeições no luxuoso vagão restaurante, etc. 
É um pacote completo, idêntico ao de um 
cruzeiro mas, neste casos, de comboio. As 
principais opções são: 

Versão económica e de luxo

comodidade À la carte

O percurso desta linha pode ser feito de 
duas maneiras: com comboios regulares, 
mais económicos, ou em comboios especiais 
privados de luxo. A opção da grande maioria 
dos turistas é viajar com comboios regulares 
operados pela companhia ferroviária 
nacional russa (RZD), é a mais económica e a 
que permite entrar em contacto com
a população local.
COmBOiOS 1 E 2 (Rossiya). É o comboio mais 
famoso, que cobre a linha do Transberiano. O 
comboio 002 sai de moscovo aos dias ímpares, 
pelas 13h20 (com exceções) e demora cerca 
de sete dias a chegar a Vladivostok se não 
parar. O comboio 001 faz o trajeto inverso, 
de Vladivostok a moscovo. Em Espanha, 
esta viagem é comercializada através da 
Civitatis. Uma rota de 14 dias, de moscovo a 
Vladivostok, custa pouco mais de 5.000 euros 
por pessoa. 
Os preços só dos bilhetes, como dos voos, são 
variáveis. Para se ter uma ideia, um bilhete no 
Rossiya para cobrir todo o trajeto de moscovo 

ThE GOlDEN EAGlE. Um dos comboios 
mais luxuosos do mundo. É operado pela 
companhia do Reino Unido ‘Golden Eagle 
luxury Trains’. Organiza vários percursos 
ao longo da rota do Transiberiano e do 
Transmongoliano em ambos os sentidos. O 
bilhete mais económico custa cerca de 15.000 
dólares. www.goldeneagleluxurytrains.com.
ThE TSAR’S GOlD. Comboio da empresa 
britânica ‘headseast’ desde Pequim até 
moscovo (e inversamente) durante 14 
dias.  Esta opção custa 4.729 euros por pessoa. 
www.thetranssiberiantravelcompany.com 
imPERiAl RUSSiA. Organizada pela própria 
companhia de caminhos-de-ferro russa, é 
talvez a opção com melhor relação qualidade-
preço. Permite diferentes rotas, com hotéis 
em moscovo e em Pequim já incluídos e com  
tours guiados em cada cidade da rota. há 
vagões de primeira classe, porém não tão 
luxuosos como os anteriores.
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Em 1991, foi concluída uma quarta rota, 

cujo percurso se encontra mais a norte. É o 

caminho-de-ferro Baikal-Amur, conheci-

do como BAM, que se separa do Transibe-

riano várias centenas de quilómetros a oes-

te do lago Baikal e atravessa-o pelo seu 

extremo norte. Esta rota alcança o oceano 

Pacífico a noroeste de Jabárovsk, em so-

vétskaya Gavan. Ao contrário de outras ro-

tas, o BAM atravessa cidades sem valor his-

tórico, mas em contrapartida cruza 

paisagens montanhosas espetaculares que 

ultrapassam os 3.000 metros de altura e 

percorre uma interminável zona de taiga.

Paragens principais

moscovo. Ponto de partida do Transibe-

riano. A Praça Vermelha com a imponente 

catedral de são Basílio e o Kremlin, a forta-

leça dos czares onde existem vários palá-

cios e igrejas, são indispensáveis.
Kazán sexta cidade da Rússia, a sua po-

pulação está integrada por muçulmanos, 

ortodoxos e cristãos, que povoam a cida-

de de harmoniosas igrejas, templos e 

mesquitas, como por exemplo a mesquita 

de Qol sharif, construída em 2005. 

Ekaterimburgo. Capital não oficial da região 

dos Urais, onde encontramos a separação 

imaginária entre a Europa e a Ásia. servirá 

para revermos a história da dinastia dos cza-

res, os Romanov. À medida que passearmos 

pela cidade conheceremos os últimos mo-

mentos do czar nicolau ii e visitaremos a 

igreja do sangue Derramado, onde foram as-

sassinados os últimas czares da Rússia.

Novosibirsk. Terceira cidade da Rússia e a 

mais importante da sibéria. Possui o tea-

tro de ópera maior da Rússia. 

irkutsk. Paragem que convida a aproxi-

marmo-nos do lago mais profundo do 

planeta, o Baikal. Desde irkutsk até Ulán-

Udé o comboio atravessa 200 pontes e 33 

túneis e é possível desfrutar de magnífi-

cas paisagens na direção das colinas e do 

próprio lago.

Ulán-Udé. É aqui que se desviam os com-

boios que vão até à Mongólia e Ulán Bator 

(rota do Transmongoliano) dos que vão 

para Vladivostok. Possui o principal mos-

teiro budista da Rússia.
Vladivostok. Em russo significa “poder so-

bre o Oriente”. Permaneceu fechada ao 

mundo entre 1958 e 1991 por ser a sede da 

frota do Pacífico da Armada soviética. E fim 

de trajeto.

1

2

3

-1-
Catedral de São 
Basílio, moscovo.
-2-
Ulán-Udé permite 
descobrir coloridas 

fachadas e

coloridos trajes.
-3- 
Yurtas típicas 
em Ulán Bator, 
mongólia.
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TEXTO: àlex blancafort 

FOTOS: aGÊncIaS

s feitos das mulhe-

res em diversas dis-

ciplinas desportivas 

recebem cada vez mais 

atenção por parte dos 

média. Jovens que pre-

enchem um espaço vazio e se destacam em 

disciplinas até há pouco tempo exclusiva-

mente masculinas. são, na sua maioria, mu-

lheres lutadoras a quem chegar mais alto não 

foi um percurso fácil num mundo domina-

do por homens. têm atualmente milhões de 

seguidores nas redes sociais e os seus feitos 

são seguidos por fãs de todo o mundo. o wo-
man power está na moda também no des-

porto. apresentamos algumas das proemi-

nentes figuras que, através do seu esforço, 

abrem caminho. são as nossas novas rainhas. 

Não há volta atrás. As 
mulheres chegaram 
ao pódio mais alto 
para ficar. O desporto 
feminino está no auge e 
não há quem o pare.

elas
despoRTo feminino
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Danica 
Patrick 
Idade: 36 anos

Nacionalidade: norte-americana

Desporto: automobilismo

Conquistas: em 2018 Danica Patrick pôs 

um ponto final na sua carreira de sucesso 

no mundo do automobilismo nas 500 mi-

lhas de indianápolis. Dez anos antes, Pa-

trick havia-se transformado na primeira 

mulher a vencer uma corrida da indycar 

series, depois de conquistar as 300 mi-

lhas do Japão. o seu terceiro lugar na edi-

ção de 2009 das 500 milhas de indianá-

polis foi o melhor resultado de uma mu-

lher na história deste evento.

lieke 
Martens
Idade: 25 anos

Nacionalidade: holandesa

Desporto: futebol

As suas conquistas: joga no Barça femini-

no e o seu rosto saltou para todas as primei-

ras páginas quando, em 2017, foi galardoa-

da como a melhor futebolista do ano. e no 

mesmo ano de 2017 proclamou-se também 

campeã da eurocopa Femenina 2017 com a 

seleção feminina de futebol dos Países 

Baixos.

carolina 
Marín
Idade 25 anos

Nacionalidade: espanhola

Desporto: badminton

Conquistas:  uma das desportistas es-

panholas mais destacadas de todos os 

tempos. Foi campeã olímpica no rio 

de Janeiro 2016, bi-campeã mundial 

nos anos de 2014 e 2015 e quatro ve-

zes campeã da europa em 2014, 2016, 

2017 e 2018.

seleção feminina de futebol dos Países 

rolina 

Danica
Patrick
Idade: 36 anos

Nacionalidade: norte-americana

Danica
Patrick

 36 anos

Nacionalidade: norte-americana

DanicaDanicaDanica

elas

  uma das desportistas es-

panholas mais destacadas de todos os 
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Yevguéniya 
Medvédeva
Idade: 18 anos

Nacionalidade: russa

Desporto: patinagem artística

Conquistas: campeã mundial em 2016 e 

2017. medvédeva é a primeira patinadora 

na categoria individual feminina a vencer 

o campeonato mundial na categoria sénior 

depois de ganhar o mundial júnior na tem-

porada anterior. em fevereiro de 2018 já ti-

nha estabelecido doze recordes mundiais na 

pontuação do progra-

ma curto, progra-

ma livre e com-

binado. man-

tém um pulso 

desportivo com  

a sua

companheira

alina zagitova.

laia Sanz
Idade: 32 anos

Nacionalidade: espanhola

Desporto: motociclismo

Conquistas: laia é 13 vezes cam-

peã do mundo de trial e cinco ve-

zes campeã do mundo de enduro. 

além disso, é heptacampeã do rally 

Dakar na categoria feminina de mo-

tos. todo um exemplo de tenaci-

dade e de talento num mundo, o 

motociclismo, maioritariamente 

masculino. 

leticia 
bufoni
Idade: 25 anos

Nacionalidade: brasileira

Desporto: skateboarding
Conquistas: em 2013 converteu-se na 

única atleta feminina em ganhar 3 me-

dalhas de ouro nos X games no mes-

mo ano. É a skater com mais seguido-

res nas redes sociais: tem 1,4 milhões 

no instagram, 1,6 milhões no Facebook 

e 90.000 no twitter. 

pontuação do progra-

ma curto, progra-

ma livre e com-

binado. man-

tém um pulso 

desportivo com  

a sua

companheira

alina zagitova.agitova.a

le
bu
Idade:

Nacionalidade:

Desporto

Conquistas:

única atleta feminina em ganhar 3 me-

dalhas de ouro nos X 

mo ano. É a 

res nas redes sociais: tem 1,4 milhões 

no in

e 90.000 no 
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Serena 
Williams
Idade: 36 anos

Nacionalidade: norte-americana

Desporto: ténis 

Conquistas: considerada uma das me-

lhores jogadoras de ténis da história, os-

tentou a primeira posição no ranking 

Wta durante mais de 300 semanas. 

em 2017 serena uniu-se à campanha 

reivindicativa sobre a igualdade sala-

rial para as mulheres negras, jornada 

que se celebra a 31 de julho, denuncian-

do que “o fosso salarial entre homens e 

mulheres atinge muito mais fortemen-

te as mulheres negras”.

caroline 
Wozniacki
Idade: 28 anos

Nacionalidade: dinamarquesa

Desporto: ténis

Conquistas: vencedora de 28 títulos e cam-

peã do open da austrália 2018. Foi uma das 

atletas mais bem pagas em 2017, com ga-

nhos na ordem dos 7,5 milhões de dólares. 

e também criticou severamente os organi-

zadores de Wimbledon por as mulheres jo-

garem apenas nas pistas grandes, diante de 

muito público.

Stephanie 
Gilmore
Idade: 30 anos

Nacionalidade: australiana

Desporto: surf

Conquistas: venceu o campeonato do 

mundo de surf em seis ocasiões ( 2007, 

2008, 2009, 2010, 2012, 2014 ). ela pró-

pria confessa que o seu estilo mascu-

lino (forte, rápido, técnico) a ajudou a 

conquistar todos os seus êxitos. 

Stephanie
Gilmore
Idade:

Nacionalidade:

Desporto

Conquistas:

m

2008, 2009, 2010, 2012, 2014

pria confessa que o seu estilo mascu-

lino (forte, rápido, técnico) a ajudou a 

conquistar todos os seus êxitos. 

roline 
Wozniacki

 28 anos

Nacionalidade:

roline 

Nacionalidade: dinamarquesa

Desporto:

roline 
Wozniacki

 28 anos

Nacionalidade: dinamarquesa

lino (forte, rápido, técnico) a ajudou a 

conquistar todos os seus êxitos. 
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VEG  
FriEndly

Guia dE diEtas
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Comer são está na moda e uma das opções é 
comer menos carne e mais vegetais. Há muitos 
tipos de dietas diferentes... Para que não se perca, 
apresentamos o nosso pequeno guia. 

TexTo: redação / FoToS: aGÊNCIaS

ada vez nos preocupa-

mos mais com a nossa 

saúde e com o que come-

mos. esta preocupação 

trouxe à atualidade dife-

rentes tipos de dieta baseados sobretudo 

no consumo de fruta e verduras. mas não 

importa apenas a saúde, as pessoas que 

optam por uma alimentação vegetariana 

também o fazem por questões ideológicas, 

por empatia com os animais e para redu-

zir o impacto ambiental gerado pelo sis-

tema de produção agropecuário. 

o vegetarianismo não é novo, muitas per-

sonagens optaram ao longo da história por 

uma dieta sem carne e peixe. sabe-se, por 

exemplo, que o filósofo grego Pitágoras e os 

seus discípulos no séc. V a.c. Já haviam re-

nunciado ao consumo de carne por razões 

éticas porque se negavam a matar seres vivos. 

e até que se determinou o termo vegetariano 

no séc. XiX, as pessoas que deixavam de con-

sumir carne eram apelidadas de pitagóricas.

como há diferentes tipos de dieta base-

adas no consumo de vegetais explicamos de 

seguida em que consistem as mais seguidas.
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Vegetarianismo
Baseia-se em comer, exclusivamente, produtos 

de origem vegetal, o que exclui carne, peixe, 

marisco, ovos e lácteos. 

Os lactovegetarianos acrescentam à dieta 

vegetariana os produtos lácteos; ao passo que 

os ovovegetarianos acrescentam ovos e os 

ovolactovegetarianos consomem tanto lácteos 

como ovos.

Uma dieta baseada principalmente em 

fruta e verduras traz benefícios ao organismo; 

diminui a quantidade de gorduras e calorias 

ingeridas, o que ajuda a reduzir o colesterol, a 

pressão arterial, o peso corporal e as doenças 

cardíacas. Além disso, um regime alimentar 

rico em fibra contribui para prevenir a prisão 

de ventre e reduzir o risco de cancro do cólon. 

No caso das pessoas que optam por uma dieta 

vegetariana estrita, devem incluir no seu menu 

diário produtos vegetais (soja, por exemplo) ou 

suplementos que lhes dêem proteínas, cálcio, 

ferro e outros nutrientes em quantidades 

adequadas. 

O vegetarianismo está muito espalhado 

em todo o mundo. Em Hollywood, por exemplo, 

são muitos os atores e atrizes que anunciaram 

publicamente não comer carne, como é o caso 

de Drew Barrymore, ativista firme dos direitos 

dos animais; o ator Alec Baldwin, vegetariano 

desde 2011, quando foi diagnosticado como pré-

diabético, ou o co-protagonista de Os Jogos da 
Fome (The Hunger Games), Liam Hemsworth.

Dieta baseada principalmente no consumo 

de vegetais e que inclui a ingestão pontual de 

carne ou peixe. Não se trata só de comer menos 

produtos de origem animal, mas sim de comer de 

maneira mais sã, incorporando produtos integrais, 

legumes, fruta e verduras, e minimizando o 

consumo de produtos processados. Além da 

preocupação em cuidar da saúde, também lhe 

está subjacente uma aposta na sustentabilidade 

ambiental.

Contrariamente ao pescetarianismo  (à 

dieta vegetariana soma-se o consumo de peixe 

e marisco), o flexitarianismo permite também o 

consumo de aves e carne vermelha.

É famosa a iniciativa Segunda Sem Carne 
(Meatless Monday), uma campanha internacional 

que, desde 2003, incentiva a não comer carne 

às segundas-feiras para melhorar a saúde das 

pessoas e do planeta. Na atualidade, algumas 

escolas e hospitais públicos de vários países 

 (EUA, Brasil, Argentina, por exemplo) adotaram 

a ideia original do projeto de não incluir nos 

seus menus, pelo menos, um dia da semana. O 

projeto tem o apoio público de personalidades 

como o músico Paul McCartney, a sua filha, a 

desenhadora Stella McCartney, a atriz Emma 

Thompson, o ex-vice presidente norte-americano 

Al Gore e o Chef Jamie Oliver.

Flexitarianismo ou 
semivegetarianismosemivegetarianismo

Liam 
Hemsworth

Jaime
Oliver

Veganismo
Mais do que uma dieta, é um estilo de vida que exclui toda a forma de exploração animal. Não só 

se eliminam da dieta a carne, o peixe, os lácteos e os ovos, como também todos os derivados 

de animais, incluindo mel, gelatina, goma laca (utiliza-se para abrilhantar algumas frutas) e 

alguns corantes e conservantes. Prescinde-se ainda de peças de roupa em couro, lã, seda e 

outras fibras e deixa-se de utilizar a cera de abelhas, a cortisona, a insulina e os cosméticos 

testados em animais, entre outros produtos. O veganismo também aposta em deixar de comer 

alimentos elaborados industrialmente.

Esta dieta é baixa em proteínas e pode provocar carências de alguns nutrientes essenciais, pelo 

que é necessário contar com a ajuda de um nutricionista. Um dos principais obstáculos é a vitamina 

B12, que se encontra somente na carne, ovos e lácteos, e que é fundamental para manter o sistema 

nervoso são e para a criação de glóbulos vermelhos, entre outras funções. Por isso, os veganos 

devem controlar periodicamente os seus níveis de vitamina B12. 

O cantor Bryan Adams é um vegano e ativista famoso a favor dos direitos dos animais, opondo-

se firmemente a toda a prática que comporte crueldade para com eles, como o encerramento em 

zoológicos, o seu uso em circos ou rodeios, a criação industrial de aves e gado. Outra ativista célebre 

é Natalie Portman. A atriz produziu o documentário Eating Animals, que explica como se passou de 

uma produção agrícola e de gado tradicional para uma industrial massiva.

produtos de origem animal, mas sim de comer de 

maneira mais sã, incorporando produtos integrais, 

legumes, fruta e verduras, e minimizando o 

consumo de produtos processados. Além da 

preocupação em cuidar da saúde, também lhe 

está subjacente uma aposta na sustentabilidade 

Contrariamente ao pescetarianismo  (à 

dieta vegetariana soma-se o consumo de peixe 

e marisco), o flexitarianismo permite também o 

Segunda Sem Carne 
, uma campanha internacional 

que, desde 2003, incentiva a não comer carne 

às segundas-feiras para melhorar a saúde das 

pessoas e do planeta. Na atualidade, algumas 

escolas e hospitais públicos de vários países 

 (EUA, Brasil, Argentina, por exemplo) adotaram 

a ideia original do projeto de não incluir nos 

seus menus, pelo menos, um dia da semana. O 

projeto tem o apoio público de personalidades 

como o músico Paul McCartney, a sua filha, a 

desenhadora Stella McCartney, a atriz Emma 

Thompson, o ex-vice presidente norte-americano 
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Macrobiótica
É uma tendência alimentar jovem, 

impulsionada nos inícios do séc. XX pelo filósofo 

japonês George Ohsawa, que defendia que comer de 

maneira simples e sã ajuda a encontrar o equilíbrio físico e emocional. Tal 

como na medicina tradicional chinesa, os alimentos classificam-se em duas 

categorias: yan e yang, e o objetivo é obter o equilíbrio entre uma e outra.  

A dieta deve ser personalizada conforme o estado geral da pessoa, 

o sítio onde vive e a época do ano, priorizando a compra de produtos 

vegetais frescos, da temporada, de proximidade e ecológicos, não tratados 

com pesticidas químicos. Em traços muito gerais, devem-se consumir cerca 

de 50% de cereais integrais, 30% de vegetais e 10% de legumes, soja ou 

algas. As algas contêm fibra, minerais, oligoelementos, aminoácidos, ácidos 

gordos ómega 3 e vitaminas, além de proteínas. 

As dietas macrobióticas ficaram na moda nos EUA na década de 

Sessenta, coincidindo com o auge do movimento hippie porque, mais do 

que uma dieta, promovia um estilo de vida em busca da saúde integral do 

corpo, da mente e do espírito. 

Madonna é uma das celebrities que continua a fazer uma dieta 

macrobiótica. A sua ex-cozinheira pessoal, Mayumi Nishimura, 

transformou-se numa das mais conhecidas mestres da cozinha 

macrobiótica e os seus livros são best-sellers em todo o mundo.
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Crudismo ou 
crudiveganismo
Dieta baseada em alimentos crus ou cozinhados a menos de 40 ºC, 

que não sejam refinados, pasteurizados, tratados com pesticidas 

nem processados de qualquer outra maneira. Os partidários 

desta dieta consideram que cozinhar os alimentos é prejudicial 

para a saúde porque destrói as enzimas naturais que contêm, 

produz toxinas e reduz alguns nutrientes. Apesar de a maioria dos 

crudívoros sejam veganos, algumas pessoas também consomem 

carne ou peixe, ovos e lácteos crus. 

O ator Woody Harrelson é um acérrimo seguidor da dieta 

crudívora. Assim como Gwyneth Paltrow, 

proprietária da empresa Goop. A empresa nasceu 

inicialmente como uma página na Internet de 

conselhos de saúde e beleza, onde se promovia 

a dieta crudívora, e cresceu até transformar 

Paltrow numa controvertida guru do bem-estar.

Por outro lado, existem ainda o 

semicrudivorismo, inspirado na alimentação 

crudívora mas que permite a ingestão de 

pão e outros alimentos cozinhados, e o 

frutarianismo, baseada no consumo de 

fruta, frutos secos, sementes e todo o 

tipo de material vegetal que possa ser 

obtida sem danificar a planta para a sua 

obtenção. Steve Jobs, o fundador da 

Apple, vegano desde a adolescência, 

seguia a dieta frutívora de quando 

em vez e, de facto, durante semanas 

limitava-se a comer um único 

alimento, como maçãs ou cenouras. 

Crudismo ou 

Macrobiótica

O ator Woody Harrelson é um acérrimo seguidor da dieta 

crudívora. Assim como Gwyneth Paltrow, 

proprietária da empresa Goop. A empresa nasceu 

inicialmente como uma página na Internet de 

conselhos de saúde e beleza, onde se promovia 

a dieta crudívora, e cresceu até transformar 

Paltrow numa controvertida guru do bem-estar.

semicrudivorismo, inspirado na alimentação 

crudívora mas que permite a ingestão de 

pão e outros alimentos cozinhados, e o 

frutarianismo, baseada no consumo de 

fruta, frutos secos, sementes e todo o 

tipo de material vegetal que possa ser 

obtida sem danificar a planta para a sua 

obtenção. Steve Jobs, o fundador da 

Apple, vegano desde a adolescência, 

em vez e, de facto, durante semanas 

alimento, como maçãs ou cenouras. 

Gwyneth Paltrow

Madonna

Natalie  

Portman
Natalie  Natalie  

Portman
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escapadela

isboa está tão na moda que 

é fácil depararmo-nos ou 

coincidirmos nas suas ruas 

com celebridades interna-

cionais, como Madonna, Mi-

chael Fassbender ou Monica 

Bellucci, por exemplo. Madonna comprou 

o Palácio Ramalhete (número 92 da Rua das 

Janelas Verdes), situado na zona diplomáti-

ca da Lapa. Trata-se de um edifício do sécu-

lo XVIII, que foi hotel, e Madonna está de tal 

modo integrada na vida da cidade que o seu 

filho David Banda já desponta nas catego-

rias infantis do Benfica.

Também Michael Fassbender, Monica 

Bellucci, Christian Louboutin ou Eric Can-

tona se converteram nos últimos tempos 

em famosos e recentes proprietários de ca-

sas de luxo lisboetas.

Para a percorrer devagarinho

Lisboa é uma cidade que apetece descobrir a 

pouco e pouco, vendo o que aparece em ca-

da bairro, em cada rua. É uma cidade alegre 

e segura. Com muitas coisas para ver, embo-

ra relativamente pequena. Passar vários dias 

será o ideal ou como ponto de partida para 

passear pelo país. É antiga. É moderna. Mas 

é, sem dúvida, sempre surpreendente.

De facto, é uma cidade tão diversa que há 

quem recomende que se escolha um aspeto pa-

ra a explorar. A oferta é vasta: Lisboa romana, 

manuelina, barroca, romântica, literária, boé-

mia, noturna, a cidade do fado,... E existem tam-

bém muitas formas de o fazer e sempre dife-

rentes: a pé, de elétrico, vista do rio num pas-

seio de barco ou desde a outra margem depois 

de atravessar o Tejo num cacilheiro... 

No entanto, há lugares obrigatórios que 

convém não perder e farão sempre parte de 

qualquer lista. Como os bairros históricos de 

Alfama e do Castelo, com uma das vistas mais 

fabulosas da cidade e do rio.

A Lisboa mais atual

E também não podemos esquecer a parte 

mais nova de uma cidade palpitante. Seja pa-

ra visitar alguns museus de referência, como 

o Museu Calouste Gulbenkian, na zona nor-

te, ou, seguindo pelo rio, o Museu Nacional 

do Azulejo. Encontramos o caminho para o 

Parque das Nações, zona portuária comple-

tamente renovada para a Exposição Univer-

sal de 1998. Atualmente é um espaço de lazer 

importante e define toda a uma nova paisa-

gem urbana.

Os nossos 
10 imprescindíveis

1. Subir ao Castelo de S. Jorge e passear 
por Alfama. Se passar por Lisboa e não for 

ao Castelo de S. Jorge perderá, com toda a 

certeza, uma panorâmica memorável. É o 

ponto mais alto da cidade e fica entre os 

Lisboa é atualmente uma das cidades mais cool do 
mundo. Restaurantes alucinantes, lojas de autor, marcha 
noturna e interiorismos de prémio convivem com as 
suas coloridas e gastas fachadas, ruas empedradas 
e  miradouros que sobrevoam um mar de telhados 

TexTo: redação  FoToS: aGÊNCIaS
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A catedral ou Sé de Lisboa,
e os seus típicos elétricos.
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bairros mais típicos. Uma oportunidade úni-

ca de sentir e compreender a união da cida-

de com o Tejo.

2. Ouvir fado. Em Lisboa, jantar à luz 

das velas enquanto se ouve um fado é 

quase incontornável.  Se tiver a sorte de 

ouvi-lo cantar ao passar por uma rua 

qualquer de Alfama, da Mouraria ou da 

Madragoa, aproveite a ocasião. o fado 

aficionado ou vadio é mesmo assim: 

canta-se quando apetece e as guitarras 

acompanham.

3. Ir ao Terreiro do Paço. A maior praça 

de Lisboa é também uma das mais 

emblemáticas, símbolo da cidade e da sua 

reconstrução depois do grande terramoto 

de 1755. Na atualidade é sobretudo um 

espaço muito agradável para passear na 

orla do rio, ao cair da tarde. A vista do rio 

durante um passeio de barco é igualmente 

bonita.

4. Subir no Elevador de Santa Justa. 
Enquanto passeia pela Baixa, esta estrutura 

vai certamente chamar a sua atenção. 

oferece umas vistas invejáveis sobre a parte 

antiga de Lisboa e é um autêntico privilégio 

poder viajar neste elevador mais do que 

centenário, desenhado por Ponsard, 

discípulo do grande mestre das obras de 

ferro, Gustave Eiffel.

5. Viajar de elétrico. É o meio de 

transporte habitual dos lisboetas e ao 

mesmo tempo uma das melhores maneiras 

de percorrer os bairros históricos da cidade. 

Ficará bem em qualquer fotografia e o som 

do elétrico percorrendo as ruas é um dos 

mais característicos de Lisboa. o 28 é 

o mais conhecido, mas há mais...

6. Visitar o Mosteiro dos Jerónimos e a 
Torre de Belém. Lisboa com estes dois 

1

-1-
Terraço-miradouro 
sobre o Tejo.
-2-
As fachadas de 
azulejo contagiam 
de cores a cidade.
-3- 
Palacete no
Rossio.
-4- 
Praça empedrada 
com fachadas de 
cores.

-5-
O espetacular 
claustro do 
Mosteiro dos 
Jerónimos.
-6-
Diferentes tipos de 
latas de sardinhas, 
souvenir típico.
-7- 
Fachada cerâmica 
do MAAT 
(Museu de Arte, 
Arquitetura e 
Tecnologia)
e ponte 25
de abril.

2

3

4
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monumentos únicos dentro do Património 

Mundial. São duas jóias do Gótico Manueli-

no deveras impressionantes. Além das 

abóbodas em pedra trabalhadas, que 

constituem uma admirável obra de 

engenharia, a riqueza dos seus elementos 

decorativos, com motivos marítimos e as 

viagens dos navegantes é absolutamente 

fascinante.

7. Saborear um Pastel de Belém. É um 

emblema da gastronomia portuguesa, com 

uma receita secreta muito bem guardada 

que os torna únicos. Não perca! Um doce 

de pastelaria que os lisboetas gostam de 

acompanhar com um bom café.

8. Visitar o Oceanário, no Parque das 
Nações. o Parque das Nações é um 

exemplo de êxito na revitalização de uma 

zona industrial, com uma localização 

privilegiada  na margem do rio. Vale a pena 

visitar o seu oceanário, um dos maiores da 

Europa, onde se pode descobrir fauna e 

flora dos diversos oceanos do planeta.

9. Visitar o Museu Nacional do Azulejo 
e o Museu dos Coches. São dois museus 

únicos no mundo. o primeiro conta a 

história do azulejo em Portugal, desde as 

suas primeiras aplicações em paredes, no 

séc. XVI, até à atualidade. o segundo conta 

com uma coleção inigualável de coches, 

com excelentes exemplares do séc. XVIII, 

decorados com pinturas e talha dourada.

10. Jantar no Bairro Alto. Um plano 

perfeito para a noite num enclave onde é 

possível desfrutar da sua animada e agitada 

vida noturna. Depois de uma tarde de 

compras no elegante bairro do Chiado, 

nada como acabar o dia num dos miradou-

ros, o de Santa Catarina ou o de S. Pedro de 

Alcântara, e ficar por ali para jantar no 

Bairro Alto.

Se o tempo for um aliado, a praia de 
Galapinhos na zona de Setúbal (Arrábida), 
a apenas meia hora de Lisboa, foi eleita a 
Melhor Praia da Europa em 2017, segundo o 
portal European Best Destinations após uma 
votação de mais de 130 países. Galapinhos 

remata uma paisagem natural intacta e é 
uma praia de água clara e mar calmo, o que 
possibilita a observação de espécies marinhas 
e a prática do mergulho. À sua volta destaca-
se a beleza do Parque Natural da Arrábida, 
cuja vegetação quase toca o mar. 

E também arredores virgens

praIa

4

5 6

7
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Bem-estar

Encontre você

– 84 – salerm cosmetics magazine

Talvez não tenha ainda ouvido falar deste termo... Mas, a partir de 
agora, com toda a certeza que se cansará de o fazer. Ikigai é a palavra 

japonesa que designa ‘motivação vital’. E deve-se mimá-la porque
nos dá força para nos levantarmos da cama todas as manhãs.

TexTo: AntòniA sAlmerón / FoToS: AGÊnCiAs

que vale a pena”, e refere-se àquilo pelo que 

vale a pena viver, a razão de ser ou o que te faz 

levantar-te todos os dias. não é sinónimo de 

felicidade, mas é sim um caminho para ela 

porque dá sentido à vida, é fonte de satisfa-

ção, realização pessoal e plenitude. 

encontrar um objetivo na vida permi-

te-nos continuar a viver com ilusão, ape-

sar de podermos não nos sentir de todo fe-

lizes no presente porque temos a seguran-

ça de que a nossa existência vale a pena.

esperança de vida no 

Japão anda nos 84 anos 

em média e é a maior do 

mundo, segundo a orga-

nização mundial de saú-

de. tradicionalmente, esta 

longevidade foi atribuída à dieta, mas alguns 

especialistas crêem que também tem a ver com 

a sua forma de entender a vida, i.e., o ikigai.

ikigai é uma palavra formada pelo con-

ceito iki, que significa “estar vivo”, e gai, “o 

Aceitar-se a si mesmo e fluir

É um conceito individual. Por isso, cada um 

de nós é movido por um ikigai diferente (os 

filhos, o trabalho, um hobby, seja o que for), 

que pode levar anos a encontrar e que muda à 

medida que evoluímos e envelhecemos. ikigai 

refere-se tanto aos grandes objetivos da vida, 

como a encontrar a realização e o equilíbrio 

pessoal nas mais pequenas coisas do dia a dia.

Ken mogi, neurocientífico e autor de 

Awakening Your Ikigai (Despertando o seu 
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Diz-se que o ikigai nasceu na ilha 
de Okinawa (Japão), que acolhe a 
maior população de centenários do 
mundo. Daí se acreditar que esta 
forma de entender a vida não só
Proporciona satisfação e felicidade, 
como também prolonga a vida. 

Os anciões jubilados desta 
ilha mantêm-se ativos passada a 
idade de jubilação, ainda que não 
necessariamente num ambiente 
laboral. Eles entendem que a sua 
razão de viver vai muito mais 
além da sua profissão, que a sua 
experiência é muito valiosa e, 
precisamente por isso, sentem-se 
na obrigação de transmitir a sua 
sabedoria às gerações mais jovens. 

Estudo científico
Em 2008, investigadores da Escola de 
Medicina da Universidade de Tohoku 
confirmaram esta associação entre 
ikigai e longevidade. O chamado 
Estudo Ohsaki fez o seguimento de 
43.391 japoneses adultos durante 
sete anos. O risco de mortalidade 
devido a doença cardiovascular e 
causas externas (não cancro) foi 
significativamente menor entre os 
sujeitos que tinham encontrado o 
seu ikigai em comparação com os 
sujeitos que asseguravam não tê-lo 
encontrado.

Esta correlação nada tem a ver com 
a idade do paciente, os seus fatores 
socioeconómicos ou o seu estilo de 
vida. A falta de ikigai associou-se, em 
geral, com um pior estado psicossocial 
e uma pior saúde física. Assim que já 
sabe: encontrar o seu ikigai parece ser 
garantia de viver mais e melhor. 

A filosofia que 
prolonga 
a vida

Ao trAbAlhAr

ikigai) aconselha todos aqueles que queiram 

encontrar o seu ikigai que comecem por se 

aceitar a si mesmos, a ligar-se com os demais 

e com o planeta, encontrar alegria nas coisas 

pequenas e estar presente. outro dos concei-

tos associados ao ikigai é desfrutar da sensa-

ção de flui quando estamos a fazer uma tarefa 

de que gostamos. estas ideias não são exclu-

sivas da filosofia japonesa, estão muito a par 

de outras doutrinas e técnicas de bem-estar, 

como o mindfulness ou o wellness 
coaching. o facto diferencial 

do ikigai prejnde-se com a 

idiossincrasia da cultura 

japonesa, onde o valor 

do grupo é superior ao 

valor de cada um e exis-

te uma motivação espe-

cial em sermos úteis aos 

outros, em prestar servi-

ço à comunidade.

existe um método para 

descobrir o seu ikigai que se pode 

visualizar no diagrama de Venn (imagem su-

perior). a intersecção entre aquilo que gos-

ta de fazer, aquilo em que se é bom, aquilo 

que o mundo necessita e aquilo de onde se 

pode obter dinheiro é o ikigai. ou, por ou-

tras palavras, a intersecção entre paixão, vo-

cação, missão e profissão.

Descobrir a nossa paixão vital

Quando fazemos aquilo que de facto gos-

tamos e o fazemos bem, podemos trans-

formar isso não só na nossa forma de vida, 

como também em algo que seja benéfico à 

sociedade no seu todo. mas temos de 

estar cientes de que descobrir a 

nossa paixão na vida, focar-

mo-nos em ser excelentes 

nela e transformar isso 

na nossa forma de vida 

leva tempo.

isso sim, quando o 

tivermos encontrado, e 

como confirmam vários 

estudos, teremos desenvol-

vido novas habilidades para 

superar as experiências vitais stres-

santes, teremos menos ansiedade e uma me-

nor ativação do sistema nervoso simpático 

durante os sucessos adversos.
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O que lhe 
agrada

Paixão

Profissão

Missão

IKIGAI

Vocação

O que lhe 
poder ser 
rentável

Naquilo 
que é 
bom

O que 
o mundo 
necessita
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Prefere cocktail ou mocktail? 
Se gosta dos combinados, mas 
não lhe apetece beber álcool, 
os mock cocktails (cocktails de 
imitação) são a sua opção.  

TexTo: redação  FoToS: aGÊNCIaS

– 86 – salerm cosmetics magazine– 86 – salerm cosmetics magazine

OciO Salir

Cocktails
sem álc ool
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reCeItaS

Paixão pela fruta
Muito além do San Francisco, existem 
muitas outras alternativas para 
desfrutar de um combinado pleno de 
cor, refrescante, saboroso, saudável e 
sem álcool. 

Rainbow Mocktail

—Sumo concentrado de laranja 

—Romã ou xarope de romã

—Água com gás

—Corante alimentar azul 

Colorir a água mineral com corante 

alimentar. Retirar o menos possível para 

que não se perca o gás. Deitar o xarope 

de romã num copo com a ajuda de uma 

colher e de seguida a sumo de laranja. 

Como o xarope é mais pesado, o sumo 

cairá na parte superior do copo. Verter 

muito lentamente a água colorida de 

azul. 

Ponche PlanetáRio

—30 ml de sumo de laranja

—30 ml de sumo de ananás

—25 ml de licor de melão

—10 ml de sumo de pêssego

—Soda

Combinar os ingredientes num shaker 

com gelo. Adicionar soda a gosto. Agitar 

e servir num copo de cocktail. 

Mojito Mocktail

—Sumo de três limas (para dois mojitos)

—1 colher de de sopa de açúcar

—Um ramo de hortelã-pimenta

—Duas rodelas de lima

—Soda

—Gelo

Num almofariz esmagar as folhas de 

hortelã-pimenta e o açúcar. Deitar um 

punhado de gelo picado em dois copos 

altos e dividir o sumo de lima entre os 

copos com a mistura de hortelã-pimenta. 

Pôr uma palhinha e encher os copos com 

soda.

classic ViRgin MaRgaRita

—1 chávena de sumo de laranja 

—1/3 de chávena de sumo de limão 

—1 chávena pequena de açúcar

—Cubos de gelo

—1 lima ou limão cortada(o) ao meio

—Sal 

No liquefator deitar o sumo de laranja, 

o sumo de lima ou limão e o açúcar. 

Adicionar gelo e misturar até formar um 

granizado. Deitar sal sobre um prato. 

Friccionar a borda do copo com a lima ou 

o limão cortado e de seguido passar pelo 

sal. Servir a mistura do liquefator no copo 

e decorar com uma rodela de limão. 

ViRgin MaRy

—6 tomates muito maduros

—2 ramas grandes de aipo

—Troncos de aipo para decorar 

—Molho Worcestershire

—Molho de tabasco

—Sal de aipo

Triturar os tomates e o aipo e deitar a 

mistura num jarro onde possa adicionar 

os molhos a gosto. Verter a mistura em 

copos cheios de gelo e cobrir com u8ma 

pitada de sal de aipo. Se desejar, pode 

colocar uma folha de aipo para decorar.

sem álc ool
que não se perca o gás. Deitar o xarope 

de romã num copo com a ajuda de uma 

colher e de seguida a sumo de laranja. 

Como o xarope é mais pesado, o sumo 

cairá na parte superior do copo. Verter 

muito lentamente a água colorida de 

azul. 

Ponche PlPlP

—30 ml de sumo de laranja

—30 ml de sumo de ananás

—25 ml de licor de melão

—10 ml de sumo de pêssego

—Soda

Combinar os ingredientes num shaker 

com gelo. Adicionar soda a gosto. Agitar 

e servir num copo de cocktail. 

Mojito Mocktail
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salerm on-line

universo
digital
Toda a informação e a inspiração de Salerm Cosmetics num só clique.

em dúvida que a irrupção 

das redes sociais e a Internet 

mudaram para sempre o nosso 

estilo de vida. Imersos na era da 

instantaneidade, comunicamos 

e relacionamo-nos hoje em dia 

de um modo diferente, acedemos a todo o tipo 

de informação de forma imediata e sem sair 

de casa e podemos contactar com qualquer 

parte do mundo em questão de segundos. E 

certamente quem nos lê concordará connosco 

de que o mundo digital nos oferece, todos os 

dias, grandes vantagens a que nos devemos 

adaptar para lhes poder tirar o máximo 

benefício possível. E assim o fizemos na Salerm 

Cosmetics. 

Ferramentas que ajudam a crescer 

profissionalmente. 

O mundo evolui a um ritmo vertiginoso 

e, consequentemente, a nossa profissão. 

Todos os dias surgem novas tendências 

no corte, na cor, na forma e no styling que 

causam furor em salões de todo o mundo. 

É imprescindível, pois, dominá-las e, para 

isso, é necessário reciclar os conhecimen-

tos de cada regularmente.

Na Salerm Cosmetics estamos cons-

cientes da rapidez com que gira o mundo 

e, ao longo do ano, implementamos mas-
terclasses, oficinas e seminários em todos 

os países onde nos inserimos. Deste modo, 

estilistas de todo o mundo têm a oportuni-

dade de crescer laboralmente pela mão de 

especialistas de referência no seu âmbi-

to criativo. E perguntar-se-á: onde posso 

consultar a lista de cursos? Muito simples.

No capítulo FORMAÇÃO da nossa pá-

gina web (www.salerm.com) encontrará 

toda a oferta formativa nos próximos seis 

meses e, se o desejar, damos-lhe a opção 

de filtrar os custos por zona e interesses e 

indicamos como reservar o seu lugar. Po-

demos também exportá-la para o seu ca-

lendário pessoal para que não se esqueça. 

Visagismo, Barbeiro, Penteados apanha-

dos, Descoloração, Coloração, Técnicas de 

Forma… Você escolhe o curso que quer fa-

zer com a Salerm Cosmetics.
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O nosso conteúdo, esteja onde estiver

Com ligação ou sem ligação. Na página web 

da nossa empresa encontrará um capítu-

lo MULTIMÉDIA onde poderá descarregar 

todos os nossos tutoriais em vídeo e víde-

os promocionais para os ver quando e onde 

desejar. No carro, no comboio, no avião ou 

para os reproduzir no ecrã do seu salão de 

forma sucessiva. Estão à sua disposição de 

forma permanente para que aprenda e tire 

o máximo proveito.  

Melhore a visibilidade do seu salão! 

Gostaria de chegar a mais potencias clientes? 

Na Salerm Cosmetics tornamos isso possível. 

Através do BUSCADOR DE SALÕES, que en-

contrará na parte superior da web, os clientes 

poderão procurar, através de um sistema de 

geolocalização, quais os salões de cabeleireiro 

que trabalham com os nossos produtos na sua 

localidade, o que o ajudará a chegar a clientes 

interessados nos serviços que lhes possa ofe-

recer. Se ainda não consta deste Buscador, só 

tem de se pôr em contacto com o seu assessor 

comercial, enviar-nos um correio eletrónico 

com a informação do seu negócio e cumprir 

uma série de requisitos. Tão fácil quanto isso!

Já entendeu: na Salerm Cosmetics apos-

tamos firmemente nas novas tecnologias. 

Por isso, pomos à sua disposição várias ferra-

mentas que contribuirão para o seu desenvol-

vimento pessoal e profissional. Vai alinhar?

SALErM COSMETICS MAGAzINE – 89 –
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o presidente da Fundação VmV 

cosmetic group, Víctor martínez 

Vicario, fez a entrega de 10.000 

litros de champô à cáritas, 

destinados à higiene pessoal de 

famílias. 

o diretor geral da cáritas da 

diocese de terrassa, salvador 

obiols i gras, informou que o 

champô “será destinado aos 

refeitórios sociais da cáritas em 

grabollers, mollet del Vallès, rubí, 

san cugat e terrassa, bem como ao 

serviço de acolhimento de pessoas 

sem abrigo de sabadell e várias 

famílias sem recursos”. Para além 

disso, salientou o constante apoio 

e colaboração de Víctor martínez 

Vicario, presidente do VmV 

cosmetic group, quer para com a 

sua diocese, quer com outras 

organizações sociais. 

Convénio com a Cáritas
neste sentido, a Fundação

VmV cosmetic group assinou em 

2017 um acordo de colaboração 

com a cáritas Diocesana, 

pelo que a nossa Fundação 

colabora habitualmente no 

donativo de produtos de higiene 

para pessoas sem recursos e 

integrou-se como nova empresa 

com coração.  em 2017 foram 

entregues 7.041 litros de champô 

e 3.778 unidades de creme de 

mãos, avaliados em mais de 

50.000 euros (considerando o

seu preço de venda). Um donativo 

ao qual há que somar mais 5.000 

litros para esta mesma entidade 

em 2015.

A Fundação VMV Cosmetic 
Group entrega 10.000 litros 
de champô à Cáritas

-1- Imagem geral de 
todas as caixas de 
champô doadas. 
-2 y 3- Responsáveis 
da Salerm, com o  
diretor da Cáritas 
Terrassa. 
-4- Víctor Martínez 
Vicario, presidente 
da Salerm Cosmetics, 
fala com a imprensa.

Solidariedade

4
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news

os personagens da série televisiva 

‘Fariña’, emitida pela antena 3 e 

atualmente na plataforma netflix, 

foram caracterizados com os 

produtos da salerm cosmetics. 

o mesmo sucedeu na série da 

televisión de galicia intitulada ’O 
sabor das margaridas’.

salerm Cosmetics na série “Fariña”

– 92 – salerm cosmetics magazine

a jornalista dominicana a viver em nova iorque 

genela solano posa sorridente com 

os produtos salerm cosmetics antes de entrar 

no programa de sucesso ‘El gordo y la flaca’, 
emitido pelo canal de televisão Univisión.

Penteámos Genela 
solano

Na UNiviSióN

atUalidade

Marvi, no 
casamento 
de Mireia Canalda 

famoSoS

colaboração

a modelo e colaboradora de televisão 

mireia canalda casou-se no verão 

passado na ilha espanhola de ibiza com 

ex-nadador Felipe lópez. 

marvi teve um 

protagonismo 

especial no 

casamento. as 

extensões que 

canalda levou 

no dia mais 

importante da 

sua vida foram 

feitas pela equipa 

de profissionais da marvi 

extensiones. 

a salerm cosmetics converteu-se no fornecedor 

de produtos de cabeleireiro de todos os 

programas informativos do canal público de 

televisão telemadrid.

TeleMadrid
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Grande Gala 
na Costa Rica

peNteadoS da moda

como sucede todos os anos, a 

delegação da salerm cosmetics 

na costa rica organiza uma 

grande gala com a presença de 

estilistas internacionais. este 

ano, o eleito foi o cabeleireiro 

cordobês Dioni Barrera, 

que esteve acompanhado 

pelo maquilhador Jorge 

arrizabalaga. Barrera 

apresentou a sua nova coleção, 

baptizada como Vive rosé! Foi 

realizada exclusivamente para 

a salerm cosmetics.

Tendências na República Dominicana
atUalidade

a cidade de santo Domingo acolheu 

a grande gala bianual que a delegação 

do VmV cosmetic group na república 

Dominicana organiza para todos 

os seus clientes. nesta ocasião, dois 

estilistas espanhóis tiveram a seu cargo 

a apresentação do show. Por um lado, 

a desenhadora de cabelo manuela 

Fernández apresentou a sua coleção de 

apanhados, enquanto que o estilista

Juan garés apresentou as últimas 

tendências em corte e coloração.

apresentou a sua nova coleção, 

baptizada como Vive roror sé! Foi 

realizada exclusivamente para 

smetics.
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Danny Wiliamzon teve a seu cargo a 
missão de partilhar uma formação em 
coloração para clientes dos Estados 
Unidos, na delegação da Salerm Cosmetics 
em Nova Iorque.

A delegação da Salerm Cosmetics em 
Los Ángeles organizou uma workshop 
teórica e prática sobre cortes pixie e bob.
A formação teve a participação dos 
técnicos Kenia Morales e Jorge Machado.

A Salerm Cosmetics Rússia demonstrou mais uma vez a sua solidariedade. Graças a todos os 
participantes que assistiram à masterclass com Valentina Miller e Igor Okhmak, foi possível 
angaria 165.000 rublos para a Foundation for Children with Lung Disease. 

A delegação da Salerm Cosmetics Madrid, encabeçada pela sua técnica, Belén Álvarez, 
organizou uma formação específica em forma, tanto liso como ondulado.

Formações técnicas
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Foto de grupo dos intervenientes na 
formação Hair Bleach, com a apresentação 
dos técnicos María Jesús Ibarra e Juan Garés  
en Castellón. 

Formação sobre as sinergias que os 
produtos da Salerm Cosmetics nos podem 
trazer. Realizou-se no teatro da delegação 
da Salerm Cosmetics México perante 
clientes vindos de todo o estado. 

Foto de grupo do evento de moda e cabeleireiro que teve lugar 
em Tijuana (Baixa Califórnia) a cargo do técnico da Salerm 
Cosmetics César Rosario.

Oficina de Barber Shop.  Nesta Workshop apresentamos os 
novos produtos da nossa linha masculina a cargo do técnico da 
Salerm Cosmetics México, Carlos Juárez.

Fotos de grupo do evento e da formação em cabeleireiro organizado na Colômbia para 
acolher um grupo de clientes da Salerm Cosmetics deslocados desde o México. 
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O barbeiro Juanjo Ruzafa teve a à sua responsabilidade 
a masterclass em barbearia e cabeleireiro masculina para 
clientes da Galiza (Espanha), na delegação da empresa em 

Caldas de Reis. Degradés, fade, estilos de barba e bigode, 
foram alguns dos trabalhos que os clientes que assistiram
a esta formação puderam praticar. 

Fotos da coleção LUME (La paradójica belleza del desastre) realizada 
pela técnica  da Salerm Cosmetics na Galiza, Fátima Bemúdez. 
Todas as cores foram trabalhadas com tintas Salerm Vison.

Atividades

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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news

Visitas e galas

A delegação da Salerm Cosmetics em Marrocos recebeu recentemente a visita do 
 presidente da empresa, Víctor Martínez Vicario. 

Diversas fotos de grupo e penteados das 
formações em apanhados realizadas 
a cargo dca desenhadora de cabelo 
Manuela Fernández, realizadas em 
Madrid e Valencia (Espanha).

– 98 – salerm cosmetics magazine
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CREME DE MÃOS
PRÉBIOTICO DE REPARAÇÃO INTENSIVA

MÃOS PERFEITAS ATÉ NAS CONDIÇÕES MAIS EXTREMAS
• COMBINAÇÃO DE 5 ATIVOS COM PROPRIEDADES PREBIÓTICAS • UREIA: NORMALIZA A RENOVAÇÃO CELULAR •SODIUM PCA: HIDRATAÇÃO NATURAL  

• ALANTOÍNA: AÇÃO ANTI-IRRITANTE E PROTETOR DA PELE. • BISABOLOL: AGENTE CALMANTE E ANTI-INFLAMATÓRIO. 
• MANTEIGA DE KARITÉ: AÇÃO SUAVIZANTE PARA PELES SECAS. •
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Tratamento e coloração capilar de origem 100% vegetal. 
Biokera Vegan oferece combinações de diferentes plantas procedentes de 

botânica ayurvédica, que juntamente com os conhecimentos actuais oferece 
uma coloração vegana, natural e eficaz, cheia de benefícios para 

o cabelo e o couro cabeludo.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VEGAN_PORT.pdf   1   1/10/18   14:51

02-99 INT CUBIERTA PORT.indd   1 2/10/18   10:25



B
y

 V
M

V
 c

o
sM

e
t

ic
 g

r
o

u
p

w
w

w
.s

al
er

m
.c

o
m

4
2

e
D

iÇ
Ã

o
 e

M
 p

o
r

t
u

g
u

Ê
s 

  ·
   

2
0

1
8

Descubra a nova coleção com 
tudo o que necessita para as 

suas unhas e mãos. 

Vernizes de longa duração, 

tratamentos para uma manicure 

perfeita e um creme de mãos para 

cuidar da sua pele.
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a sensação chama-se

Zendaya

adorarás
as tuas uNHas!

Novos tons
 e cuidados

By VMV  
cosMetic group 

www.vmvcosmeticgroup.com

Nº42 / 2018  
preÇo: 5 €

Adan
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Nova liNHa 
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natural
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