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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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UMA VIDA DE 
ESFORÇO E 
CONSTÂNCIA
NESTE NÚMERO queremos falar do nosso 

presidente, Víctor Martínez Vicario, visto 

que o editorial era parte dos seus deveres, 

desde o nosso primeiro exemplar, pelo que 

hoje é dedicado a ele com todo o carinho. 

Uma pessoa apegada a este setor no qual se 

iniciou como cabeleireiro e onde passou, 

pouco a pouco, a ser um empreendedor e 

um empresário visionário de êxito, muito 

próximo, conseguiu compreender as 

necessidades dos que tinham sido os seus 

colegas de profissão.

DEMONSTROU-NOS QUE DO NADA podemos 

construir-nos  com esforço e constância. 

Conseguiu criar a VMV Cosmetic Group, 

hoje em dia, um grupo com um grande 

número de trabalhadores e não foi por isso 

que deixou de ser uma pessoa humilde, com 

valores e proximidade, que soube escutar, 

aconselhar e ajudar sempre que pode. Por 

este motivo, as suas intervenções foram 

escutadas de norte a sul, de leste a oeste no 

nosso planeta.

FOI PRIVILEGIADO, pois em vida desfrutou 

de uma praça com o seu nome, onde mais 

tempo passou, na sua zona, entre os seus 

edifícios, tal como numa rua em Mecerreyes 

(Burgos), sua terra natal. A sua casa de 

infância tem uma placa com o seu nome. 

Quantos recantos no mundo inteiro para 

que não te esqueçamos nunca! Seria 

impossível. Por isto, e por outras tantas 

coisas, continuarás vivo entre todos os 

que te conhecemos. Foste em silêncio, 

sem aviso, sem fazer ruído, ninguém 

o esperava; uma vez mais, conseguiste 

surpreender-nos.

O TEU GRANDE LEGADO CONTINUARÁ NO 

FUTURO com a dedicação plena da família 

e de tantas outras pessoas que já estavam 

envolvidas neste projeto, que também é de 

todas elas, por onde continuaremos juntos 

a colher êxitos.

TODA A FAMÍLIA AGRADECE 

as demonstrações de carinho recebidas.

Continuamos a crescer CONTIGO!

EDITORIAL

Ana Ribes
Presidente da Fundação  

VMV Cosmetic Group
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O “boom” dos postiços e perucas

Em 1966 entra no mundo das perucas porque 

o Governo norte-americano proíbe a compra 

de perucas realizadas com cabelo chinês. Víc-

tor Martínez comprou uma empresa de expor-

tação de perucas e começou a vendê-las em 

Espanha, porque ficaram na moda. Inclusi-

vamente viajou até Hong-Kong para negociar 

a compra de material e maquinaria para po-

der fabricar perucas em Espanha.

Com apenas 28 anos inaugura a sua pró-

pria academia de cabeleireiro na rua Mun-

taner 8 de Barcelona, que ainda existe. Tan-

to o cabeleireiro de Víctor como a sua marca 

Marvi e a academia iam de vento em popa.

Já em 1974 Víctor Martínez Vicario adqui-

re a marca de cosméticos Salerm. Hoje Sa-

lerm Cosmetics possui duas fábricas de pro-

íctor Martínez Vicario 

nasceu na localidade de 

Mecerreyes a 1 de abril de 

1940, a 33 quilómetros de Bur-

gos. Com apenas oito anos já aju-

dava o pai, Victoriano, no cabe-

leireiro da povoação. Misturava pós de sa-

bão e um pouco de água numa bacia. Em 

1961 mudou-se com o primo para Barcelo-

na numa Vespa. Demorou dois dias a che-

gar à capital catalã. Assim que chegou, en-

controu logo trabalho num cabeleireiro. Ali 

esteve um ano até que se decidiu formar-

se numa academia para se atualizar. Pas-

sado um ano abriu o seu próprio cabelei-

reiro na rua Urgell, graças ao dinheiro que 

os pais lhe deixaram para começar a pa-

gar o trespasse. 

Víctor Martínez Vicario
Víctor Martínez Vicario, o fundador da Salerm 
Cosmetics, morreu subitamente no passado mês de 
dezembro.. Esta é uma sentida homenagem à biografia 
de um verdadeiro empreendedor e visionário do nosso 
TEXTO: REDAÇÃO  /  FOTOS: ARQUIVO VMV COSMETIC GROUP
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dução. Uma em Lliçà de Vall (Barcelona) e 

outra na localidade venezuelana de Valência. 

Conglomerado internacional

As mais de 700 referências da Salerm Cos-

metics vendem-se em quatro continentes 

e a empresa conta com delegações nas 17 

comunidades autónomas de Espanha e em 

vários países como o México, EUA, Cana-

dá, Rússia, Alemanha, Itália ou Colômbia.

À base de muito trabalho e esforço pes-

soal, Víctor Martínez Vicario conseguiu, 

com a ajuda de colaboradores e amigos, as-

sim como com o trabalho e companhia da 

sua mulher, Ana, arranjou um lugar entre 

a elite dos produtos de cabeleireiro. 

A Salerm Cosmetics faz parte do grupo 

VMV que emprega a mais de mil pessoas. Esta 

holding empresarial não só fabrica cosméti-

cos, como conta também com empresas au-

xiliares como a Vico (plásticos), Laboratórios 

Cosméticos Lamarvi (centro de investigação 

de produtos), Aerosol Ibérica e Salón Selec-

ción (fabrico de mobiliário de cabeleireiro).

PAIX ÃO
-1-  
No seu primeiro 
cabeleireiro.
-2-  
Apresentação em Madrid 
do Manual de visagismo, 
editado pela Fundação 
VMV.
-3- 
Premiado num concurso 
de cabeleireiro.
-4- 
Busto de Víctor Martínez 
obra de Víctor Gil, escultor 
de Mecerreyes (Burgos).
-5-  
A receber o Prémio PME 
para a empresa mais 
competitiva pela mão 
dos então príncipes das 
Astúrias.

3

4

5

Acompanhado pela sua esposa, Ana Ribes, 
na homenagem de Stanpa aos Fundadores da 

Perfumaria e Cosmética do século XX.
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Raúl, Ramón e David Martínez são a geração jovem que herdou 
do seu pai, além de um grande aglomerado empresarial, os seus 
valores e a paixão por este negócio. Com o apoio da sua mãe, Ana 
Ribes, estão preparados para fazê-lo crescer.

TEXTO: REDAÇÃO /  FOTOS: FREDERIC CAMALLONGA

CONTINUAMOS A CRESCER CONTIGO

FUTUROVISÕES DE  
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Raúl Martínez  
Direção Financeira  

e Comercial

Ramón Martínez  
Direção Técnica 

e Produção

David Martínez  
Responsável por 
Seleção de salas

Ana Ribes
Presidente da  

Fundação  
VMV Cosmetic Group

ue legado pessoal e 
profissional vos dei-

xou Víctor Martínez Vi-
cario?

Ana Ribes: No meu caso 

eu sempre o via, primei-

ro como marido, e depois, 

como chefe e como pessoa de sucesso. Res-

peitando cada um dos seus trabalhos, den-

tro da empresa e admirando-o muito, sem-

pre disposto a assumir desafios. Admira-

va a sua perseverança, a boa pessoa que 

era... Era um bom negociador, mas tam-

bém uma pessoa de palavra.

Raúl Martínez: A parte mais bonita que nos 

legou, para além de nos deixar uma grande 

empresa, é a paixão por este negócio. Uma 

paixão que faz com que ninguém mais do 

que nós se dedique com tanto esforço e ex-

petativa por este negócio. Como filosofia da 

empresa deixa uma empresa familiar, mui-

to próxima, muito acessível para todos… Isso 

faz com que o grupo esteja muito coeso e 

comprometido a todos os níveis. Um gran-

de capital humano unido à expetativa e à 

paixão que nos deixou, creio que é a parte 

mais acertada.

David Martínez: Gostaria de destacar a sua 

grande capacidade de lutar, assim como a 

dedicação e o respeito pelas pessoas que co-

laboravam com ele e que o rodeavam. Des-

tacou-se por esse saber estar, saber mediar, 

levar as coisas com tranquilidade... Ele trans-

mitia-nos sempre que as pessoas não traba-

lhavam para nós, nós é que trabalhávamos 

para as pessoas. Este é o claim  da empresa 

"Crescendo contigo", queremos continuar a 

crescer com os empregados, com os clientes...

A partir deste legado, aonde gostariam de 
levar o grupo? Para onde vamos?
Ramón Martínez: Continuar a crescer mais 

forte que antes, se possível. O nosso objetivo 

não é apenas manter este legado, mas sim, 

continuar a crescer e, se pudermos, fazê-lo 

melhor já que somos mais. Sugerir apenas 

mantê-lo, parece-nos um objetivo medíocre.

Qual o melhor conselho ou exemplo que 
vos conseguiu deixar?
David: a sua frase "Agora não te preocupes, 

trabalha" reflete muito bem a sua filosofia; 

tranquilidade e trabalho, porque implica 

procurar sempre uma solução. 

Ramón: transmitia-nos tranquilidade no 

momento de tomar decisões…. Dizia-nos 

"continua, nada é intransponível". 

Raúl: É mais do que uma transmissão de 

valores, que é o que nunca se perde e o que 

te permite chegar longe… Também nos en-

sinou a tomar decisões. Às vezes, é melhor 

não as tomar, do que tomar uma decisão er-

rada. Nem sempre se acerta, e estamos cons-

cientes disso, mas o que importa é acertar-

mos mais do que as que erramos... Também 

tinha uma ética profissional muito impor-

tante. Ele fazia bem aquilo de "que a sorte te 

encontre a trabalhar, mas tem mesmo que 

te encontrar a trabalhar".

Ana: Dava total confiança e sempre con-

fiava muito nas pessoas que o rodeavam. 

Também dizia que a única coisa que não 

perdoaria a ninguém era "o roubo, o enga-

no e o desleixo". 

Surpreendeu-vos o carinho demonstrado 
ao vosso pai, após o seu falecimento?
Raúl: Esperas que o carinho seja grande, 

pela sua maneira de ser e de como tratava 

as pessoas, mas não imaginas tanta magni-

tude como chegámos a ver.



Ana: Sim, nisso toda a família concorda. Pen-

so que até ele mesmo se teria surpreendido 

de tanto afeto sincero. 

David: O meu pai trabalhava com paixão nes-

te negócio; talvez se queixasse de como esta-

va colocada uma estante, mas ao sábado ele 

próprio colocava bem essa estante.

Ramón: A proximidade com toda a gente 

era outra das suas características, afastado 

da figura do grande empresário, fechado no 

seu escritório a analisar os rácios… De facto, 

agora custa mais passear pelas fábricas, por-

que ele não era um homem de escritório... 

Ele dava importância ao global, mas tam-

bém a dava aos detalhes.

As vossas trajetórias profissionais são mui-
to complementares e serão o foco das vos-
sas responsabilidades no grupo.
Ana: Sim, e foi pela própria escolha deles. 

Decidiram livremente seguir estes cami-

nhos... Não podiam tê-lo decidido melhor.

Raúl: Bem, quando o autocarro do colégio te 

deixa todos os dias diante do pavilhão para 

fazer os deveres... Algo te influencia (risos). 
Influenciam o meio e a genética

Ramón: Sim, estás condicionado pelo meio, 

mas cada um seguiu um caminho para o qual 

foi obrigado. Eu estava entre medicina e far-

mácia e no final decidi-me pela farmácia... 

Vês o que te agrada, fazes os estágios de verão 

aqui, sai a oportunidade de fazer um mestra-

do em cosmética nos Estados Unidos. Fazia-

o à noite para trabalhar em vendas na nossa 

delegação, durante o dia... Assim pude co-

nhecer em primeira linha, as necessidades 

dos nossos clientes.

David: No meu caso, sou o autodidata. Que-

ria estudar arquitetura, mas abandonei os 

estudos e comecei a trabalhar no grupo, em 

diferentes áreas... Com os anos, continuei 

a formar-me e entrei no tema da fotogra-

fia, desenho web, edição de vídeo... A gran-

de sorte é que tudo o que fazemos, fazemos 

com paixão... Agora, movo-me comoda-

mente na montagem de mobiliário, insta-

lações, showrooms... 

Raúl: A mim, sempre me agradou a direção e 

administração de empresas. Acabei em três 

anos e meio e depois trabalhei em Garrigues; 

foi uma etapa dura, mas muito proveitosa. 

Também estive seis meses na nossa delega-

ção em Massachusetts e pude apreciar, em 

pequena escala, como é o nosso negócio e o 

que temos aqui. Estamos bem formados, te-
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mos a essência da empresa, que não come-

ça do zero e aproveitamos toda a experiência 

adquirida. Ana: Vitor via futuro e temos um 

grande compromisso. Gracejava ao dizer que 

eles eram os "custódios" para a próxima ge-

ração. Se ele não tivesse confiado neles, não 

estaríamos aqui. E, agora... vamos trabalhar!

Que mensagem final gostariam de dar aos 
trabalhadores e clientes do grupo?
Ana: Que confiem nesta geração e que tam-

bém vamos tentar preparar para as gerações 

futuras, para que possa ser sempre uma em-

presa familiar. Isso sim, cada vez maior. 

David: Continuamos com a mesma filoso-

fia que nos deixou: luta, paixão e trabalho. 

Continuamos com mais força do que antes, 

porque somos mais.

"Temos a essência da 
empresa, que não 
começa do zero, e uma 
forte ética de valores 
deixados pelo meu pai"
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Fotografia de GTRES.

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. 
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Inspira
— LOOKS CELEBRITIES CORTES EM MADEIXAS E CORES RONZE — NA CAPA ÚRSULA CORBERÓ — RED CARPET VISUAL COM 

CALÇAS – LOOK&FEEL RAMI MALEK— PERFIL ROSALÍA — BAZAR STREETWEAR DELUXE 
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PASSARELA ELA

Tendências da m oda

POR UMA NOVA  
FEMINILIDADE
Rapados, supercurtos, desiguais, 
frisados... A nova feminilidade 
quebra a preguiça e o romantismo. 
São penteados que reivindicam um 
maior protagonismo visual. Têm  
um acento diferente, arriscam e 
fogem da submissão estética.
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Tendências da m oda A mulher reivindica maior protagonismo e visibilidade; 
também o fazem estes penteados, muito pouco normativos... 
Por sua vez, bandoletes, tiaras, lenços... chegam para triunfar.
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O penteado adquire 
maior protagonismo

com acessórios 
metálicos e brilhantes

A COBERTO
Headbands, bandoletes, turbantes, 
tiaras, fitas, chapéus... Sem 
sombra de dúvida, uma das 
tendências mais in para esta 
nova temporada passa por tapar 
a cabeça com alguma tela, fitas 
ou flores. Tem em conta quando 
pensares em qualquer novo look.
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Flores, turbantes, 
bandanas e lenços 
remetem-nos a um

verão eterno
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PASSARELA ELE

Penteados da mo  da

CUIDAR O ACABADO
Hyperpolish, riscas laterais, rapados em loiro platina, penteados 
para trás... Inclusivamente as franjas compridas fazem parte do 
establishment. São looks que procuram o máximo equilíbrio e dão 
uma imagem de eterna criança boa...
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MAIS COMPRIDOS
Extra lisos, ondulados ou muito encaracolados, os cabelos como 
proposta para eles ganham terreno. São looks que ultrapassam as 
barreiras entre géneros e evitam muito bem os estereótipos. 



Penteados da mo  da Surpresa, surpresa: cresce à medida e cresce 
também o interesse por ver desfilar nas passarelas 

modelos e propostas para gente de mais idade. 

Barbas bem cortadas com brancos atrativos, cabelo médio e meio branco, 
penteados para trás... A idade é um grau nestes looks, e é precisamente essa 
a sua atração: uma repousada maturidade.
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LOOKS CELEBRITIES
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A lindíssima modelo, apresentadora 
e atriz britânica Jameela Jamil  
Exibiu o seu longo cabelo volumoso e 
com franja em cortina. Para finalizar 
propomos Strong Lac. 

CORTINA

FO
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S:
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A chave

As madeixas têm
a vantagem de 

oferecer um extra 
de movimento 

ao corte



A atriz Charlotte Best irradia um 
corte de cabelo muito moderno:  
superdesfilado e com franja curta. 
Recomendado: Matt Clay.

NOS OITENTA

EM CONTRASTE

EM MODO “BOB”

 As madeixas ajudam a criar 
 ondas neste look de Scarlett  
Johansson. Podes auxiliar-te da 
 nossa Volume Mousse. 

PARA TRÁS

 Paz Vega arrisca e 
acerta: o seu cabelo, 

corte médio, frisado, não 
brilharia assim tão natural 

sem as madeixas. Produto 
ideal: Curl Foam.

  
 

A nossa Extreme Lac vai-te 
ajudar a controlar o toque final 
nos bobs em madeixas como o de 
Cate Blanchett.



 Com este cabelo liso e muito 
esticado Julia  Roberts busca 
um aspeto mais favorecedor e 
juvenil. Auxilia-te de Nature Lac. 

DESCARREGADA

ONDAS ABERTAS

"HIPPIE CHIC"

 Se queres um cabelo mais moderno 
faz como Emily Ratajkowski: 
madeixas, risco ao meio, ondas abertas
e recorre a Matt Wax. 

Nos cabelos ondulados ou mais frisados costuma-se recorrer às madeixas 
com muita mais frequência que nas lisos, já que este tipo de cortes ajuda a 

conter e controlar melhor os volumes do cabelo. Além disso, as madeixas 
permitem que se formem mais ondas no cabelo. As mechas, ao terem menos 
peso, formam-se por elas mesmas. No caso de teres pouca quantidade de 

cabelo, pede ao teu cabeleireiro que te faça madeixas compridas na parte de 
atrás da cabeça e deixa a frente a direito ou com forma de bob. Ficarás muito 
mais favorecida.

Para controlar o volume

 A franja de cortina é ideal  
 quando as madeixas são 

compridas. Um corte com ar 
hippie ideal na Dakota Johnson. 

Usa  Express Lac para finalizar.



COM TECNOLOGIA HIGH 
DEFINITION COLOR SYSTEM

CORES INTENSAS, ATREVIDAS, 
SELVAGENS PARA SAIR DA ROTINA

UM TOQUE DE COR TRENDY 
E DIRECTO QUE MARCA A DIFERENÇA

Cor semi-permanente de longa duração, sistema sem peroxido ou amoníaco. Ideal para as bases claras ou cabelos já descolorados. 
Tons apaixonantes e 1 neutro, com o qual pode criar tons pastel, numa coloração que permite centenas de combinações 
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LOOKS CELEBRITIES

Os tons bronze e morena – castanhos a fugir para o ruivo – são os 
favoritos nesta temporada. Se apostas em toda a ampla gama que vai 
do bronze aos tons fros do norte, certamente, acertarás! Possuem 
efeitos rejuvenescedores, são ideais para dissimular os grisalhos e 
todas as suas nuances espalharão luz e raios de sol no teu cabelo.

FOTOS: AGÊNCIAS

Raios de sol 

cabelo 

BRONZE

 Com base castanha, a atriz Ana
 Polvorosa irradia este tom de moda

 (Salermvison 6.25) na versão bob.

 Vivo e intenso, este tom (Salermvison 7.334) 
 é ideal em peles rosadas com olhos verdes

 ou avelã. É o de Yuval Scharf.

GENGIBRE

no teu 



LUMINOSO

NATURAL

Mistura de vermelho intenso e castanho-
escuro (Salermvison 6.73), como brilha 
Emma Stone. As ruivas naturais costumam 
ter a pele e olhos claros, e muitas sardas.

 
 

 Amy Adams é assídua desta
 sensual mistura entre o louro
 dourado escuro com reflexos  

avermelhados, (Salermvison 8.31).

DOURADO ACOBREADO

 Um louro mais para o morango e luminoso  
é o de Jessica Chastain (Salermvison Fc3).  
As suaves ondas reforçam o seu glamour.  



NA CAPA

ÚR 
  SU 
LA
CORBERÓ

NAMORAR  
A CÂMARA

TEXTO: LUIS FERNANDO ROMO

FOTOS: AGÊNCIAS

amaleónica, inteligente 

e versátil, Úrsula Corbe-

ró atravessa o seu melhor 

momento pessoal e profis-

sional. O seu papel de Tokio 

na aclamada A Casa de Papel 
lançou-a para a fama internacional. É que a 

bela catalã parece transformar em ouro tudo 

o que toca. Incluindo a sua própria imagem. 

Premonição. Nada mais há a dizer, Úrsula 

disse à sua mãe, Esther, que queria atuar. E ela 

levava-a de casting em casting, mas nunca a es-

colhiam. E a mamã começou a engendrar um 

plano. Disse que lhe compraria todas as Barbies 

se a pequena acabasse com o seu empenho. Mas 

a estratégia não funcionou... E um belo dia, o 

milagre aconteceu. Úrsula foi eleita para pro-

tagonizar um anúncio do Banco Central. Em-

bora naquela ocasião não a cativou. Isso acon-

teceria 20 anos mais tarde. 

E, consciente de ser uma das grandes in-

fluencers da sua geração, Úrsula quis home-

nagear a sua mãe, já desde o auge do sucesso. 

Há dois anos, por ocasião do Dia Internacio-

nal da Mulher, na sua conta de Instagram pu-

blicou que "quando lhe disse com 6 anos, que 
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NAMORAR  
A CÂMARA



Em matéria de 
penteado, poucas 
atrizes arriscam
tanto como ela e 
conseguem vencer

queria ser atriz, ela suplicava ao seu chefe que 

lhe desse a tarde livre e dizia-lhe para descon-

tar no salário para levar-me aos castings. Viví-

amos a 62 quilómetros de Barcelona e a minha 

mãe não tinha carro nem carta de condução, 

pedíamos boleia na povoação para que nos le-

vassem à povoação vizinha e ali apanhávamos 

um comboio que nos deixava em Barcelona. 

Depois o metro. As filas dos castings de publi-

cidade eram infernais e durante um ano não me 

escolheram para nenhum anúncio, mas quem 

espera sempre alcança".

Vocação de atriz

Úrsula sabia o que queria. As Barbies, dei-

xou-as para as suas amigas. Na sua pequena 

aldeia de Llinars do Vallès (Barcelona), en-

quanto a sua mãe se esforçava para educar 

as suas filhas, como peixeira, costureira, flo-

rista, auxiliar de clínica dentária ou vende-

dora de colchões, a mais nova da família ti-

nha uma imaginação sem limites. Também 

não se esqueceu do seu pai, um profissio-

nal da carpintaria que não tinha dúvida em 

mostrar o orgulho de ter três grandes mu-

lheres na sua vida. "Era uma criança e já fa-

zia de apresentadora nos desfiles que orga-

nizava com as minhas Barbies. Sempre gos-

tei do espetáculo, encarregava-me de tudo, 

das luzes, da música, do guião… Divertíamo-

nos muito", afirma a atriz. Também conti-

nua a ter boas recordações da sua avó "por-

que com ela percorríamos as chocolatarias 

e gelatarias do Bairro Gótico de Barcelona". 

Nascer no seio de uma família humil-

de, cujo apelido recorda os célebres eletro-

domésticos. De facto, Úrsula sublinha que 
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Os seus beauty-look são sempre trending topic. O 
seu cabelo castanho chocolate tem evoluindo para 
estilos mais transgressores. A sua evolução tem 
sido constante ao longo dos últimos anos. Do cabelo 
ondulado passou ao meio comprido liso. Encantou-se de 
imediato pela franja e as madeixas. Às vezes, apostou 
nos apanhados top knot. Começou a pintar o cabelo em 
tons cobre. Apaixonou-se pelo estilo bob com franja de 
cor castanha escura e ultimamente está mais sexy que 
nunca, nas diferentes versões do estilo pixie com risca 
ao lado, frisado, liso, esticado… Poucas atrizes arriscam 
tanto como ela. E acerta sempre!

Camaleónica e 
transgressora

PENTEADOS
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"um bisavô ou trisavô afastado tinha a ver 

com a marca, mas nós crescemos sem di-

nheiro. Ninguém nos deu nada". 

A mudança de milénio significou uma 

grande mudança na sua vida. Protagonizou 

a sua primeira série no canal autónomo ca-

talão, Mirall trencat ( 2002 ), pouco depois 

chegou Ventdelplà ( 2005-2006 ) e muita, 

muita publicidade. A câmara estava apaixo-

nada por ela. E ela eclipsava-se da câmara. 

Tinha nascido um romance que, com o tem-

po, iria quebrar os moldes. Naquela época 

formou-se, durante seis anos, na Escola de 

Arte Dramática Eòlia com uma sólida base 

em teatro, música e dança. E aos 17 anos ins-

talou-se em Madrid em casa da sua tia. O seu 

destino já estava traçado. Foi ao casting de 

Sem tetas não há paraíso para fazer o papel 

de Cata, embora no final lhe tenham atribu-

ído o papel de Amaia Salamanca. 

Conquistar a audiência

Mas como não há mal que bem não tra-

ga, chegou Física ou Química (2008-

2011 ) e Úrsula conquistou à audiência. Foi 

nesta novela adolescente, que começou a 

acender o rastilho da sua sensualidade. E, 

em menos uma década, o nome de Úrsula 

tem uma cotação cada vez mais alta na bol-

sa da popularidade. De facto, é considera-

da como a mulher com menos de 30 anos 

mais famosa de Espanha. Uma curiosida-

de? O seu nick no Instagram é @ursololita 

e vestiu-se de menina durante a rodagem 

desta série. Uma combinação explosiva en-

tre o seu nome e o da sua cadelinha. "Adoro 

os animais. Não poderia viver sem eles. E os 

cães são especiais. Sinto muita pena que os 

maltratem e estou consciencializada para 

que tenham uma vida tão digna como nós". 

A partir de 2011, Úrsula converteu-se 

numa espécie de rainha Midas. Tudo o que 

tocava transformava-se em ouro. Era e é a ra-

pariga da moda. Por isso, o mundo da publi-

cidade deixou-se levar pelo seu estilo e pela 

sua classe. Tem sido a imagem de empresas 

como Calzedonia, Tampax, Lacoste Junior, 

Springfield, Maybelline e, desde o passado 

outono, é a mulher Forever da coleção de 

joias de Bulgari. Em suma, apesar de ela se 

confessar "algo rebelde", no fundo, é uma 

mulher de luxo. E próxima, na intimidade. 

PAPÉIS

É próxima na 
intimidade e continua 
a ser a mesma pirralha. 

"Mais rebelde do que 
betinha" 

Tem 6,4 milhões 
de seguidores no 
Instagram e está muito 
consciente do seu 
poder de influência

A rodagem de A casa de papel já tinha cheiro a 
êxito. Ainda não se tinha estreado, já algo se 
previa. E não se enganaram. A Casa de Papel é a 
série de língua não inglesa mais vista na Netflix. 
Começou por ser uma produção da Atresmedia 
e Vancouver Média, porém a Netflix comprou 
os direitos e atualmente é a série de língua não 
inglesa mais vista na história desta plataforma 
digital americana. Arábia Saudita, México, Chile, 
Portugal, Índia, Uruguai ou Brasil são alguns dos 
países onde já se vive a febre deste grupo de 
assaltantes. 

Mas com o êxito, veio a polémica. 
O Governo turco tentou proibir a sua 

De Tóquio...para o mundo
emissão, porque via nela uma influência 
americana negativa, através de mensagens 
subliminares políticas e económicas. A 
adrenalina, o ritmo frenético, as máscaras 
de Salvador Dali e uns diálogos consistentes 
tinham convertido a série numa autêntica 
experiência visual. 

Úrsula dá vida a Tokio, o fio condutor da 
trama, de cujo papel obteve a sua primeira 
nomeação como melhor atriz protagonista 
nos prémios Feroz. "Sou tão rebelde como 
a minha personagem",  afirmou, em alguma 
ocasião, a intérprete catalã. Estamos à 
espera da sua iminente terceira temporada.



Sem passadeira vermelha

Dentro de portas não há passadeiras ver-

melhas. Adora cozinhar umas boas len-

tilhas, diverte-se a limpar a cozinha, não 

gosta de passar a ferro e adora jogar ao 

cubo de Rubik ou ver séries e filmes acon-

chegada no sofá. Dois segredos? Tem hi-

permobilidade articular, uma flexibilidade 

acima da média, e dorme com goteira de rela-

xamento, porque sofre de bruxismo. 

A fama e o êxito já comem na sua mão. Mas 

ela sabe andar com cuidado. No seu currícu-

lo tem filmes tão variados como A árvore do 
sangue ( 2018 ), Perdendo o norte ( 2013 ) ou 

XP3D ( 2011 ); séries de prestígio como Sna-
tch ( 2018 ), Isabel ( 2014 ) ou Grande reserva 

( 2013 ) e uma só obra de teatro, Previsões se-
xuais em Chicago ( 2012 ).

No próximo 11 de agosto completará 30 

anos. Continua a ser a mesma pirralha. Antes 

quer ser rebelde do que betinha. A fama não 

lhe importa, mas está consciente do seu poder 

de influência, com 6,4 milhões de seguidores 

no Instagram. Vou dar um exemplo de quan-

do publicou a sua primeira foto em topless, al-

cançou os 100.000 likes em 10 minutos. Uma 

Desde que Úrsula Corberó se 
converteu num dos rostos televisivos 
mais queridos, o seu coração tem 

estado ocupado continuamente 
por jovens bonitos, famosos 

e desejados. E, a partir de 
2008, o interesse pela sua 
vida privada, disparou. O 
seu primeiro par conhecido 
foi o ator Israel Rodríguez, 
com quem saiu durante 

três anos. Em 2011, 
durante cinco meses, 
manteve um idílio com 
o tenista Feliciano 
López, conhecido 
quebra-corações. 
Após uma pausa 

sentimental, juntou-
se a Andrés Velencoso, 

com quem só se 
encontrava em segrego 

num apartamento na 
zona de El Putxet de 
Barcelona. A sua relação 
durou de 2013 a 2015 
e, segundo se comenta, 
terminou após uma 
infidelidade do top model. 
Atualmente está muito 
feliz com Chino Darín, 
filho do emblemático 
ator argentino Ricardo 
Darín, que conheceu 
durante a rodagem da 
série A Embaixada. Já 
estão juntos há três 
anos e estão muito 
apaixonados.

Namorados 
bonitos e 
famosos

CORAÇÃO

Acima, com o top 
Andrés Velencoso;

à direita, com 
Chino Darín.
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n

RED CARPET

Toda uma declaração de 
intenções em termos
de igualdade de género: elas 
levam calças sobre a passadeira 
vermelha. E vestem  
outfits mais criativos, originais
e frescos. Como estes... 

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS
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CALÇAS DE 

NO
 ITE

 A atriz britânica Naomie Harris opta
 por uma túnica transparente com joias

 e penas com calças afuniladas
 pretas. De Zuhair Murad. 



A top brasileira Izabel Goulart  
exibe um espetacular vestido short-
culotte com traço do desenhador 
libanês Zuhair Murad. 

 A it Olivia Palermo arrisca e acerta:
 aqui vestida com um espetacular fato

 calça vermelha de Victoria Beckham.
 Combina-o com uma blusa preta. 
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O recente êxito dos 
macacões serviu 

também como porta 
de entrada às calças 

 
A modelo portuguesa Sara  
Sampaio com um macacão 
preto de uma só manga que  
assina David Koma. 

 Este macacão com cauda foi a 
 elegante aposta de Toni Acosta. É

 um Desenho de Alicia Rueda. 



 Julia Roberts aposta num design de 
calça e capanude de chiffon de Stella 
McCartney com sandálias pretas. Foi 

muito aplaudido. 

 A sempre inovadora Tilda Swinton escolhe umas
 singulares calças hiperbólicas em fúcsia com corpo

 peplum preto de Schiaparelli Haute Couture.

As capas de chiffon, 
cauda e túnicas dão  
a esta roupa um toque 

mais exótico
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TEXTO: REDAÇÃO / FOTOS: SONY MUSIC / AGÊNCIAS

RO
SALÍA

UNIVERSO
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a não ser que vi-

vas em Marte, ou-

virás o seu nome. 

Rosalía Vila i To-

bella nasceu na lo-

calidade de Barcelo-

na de Sant Esteve Sesrovires a 25 de setem-

bro de 1993. Aos 26 anos, já faz parte da 

lista Forbes de menores de 30 anos mais 

influentes do mundo.

Os seus méritos? Rosalía deu à música 

flamenco um toque pop e hip-hop. O seu 

álbum mais recente –em o que têm colabo-

rado J. Balvin e Pharrell Williams–, El mal 

querer, alcançou o número 1 em Espanha e 

nas listas de êxitos do pop latino dos EUA. E 

ganhou dois prémios Grammy Latinos em 

2018 pelo seu simples Malamente. 
Mas há mais: um álbum seu que foi o mais 

escutado em 2018 em Spotify; assinou uma 

coleção cápsula de roupa para Pull&Bear; 

participou na última película de Pedro Al-

modóvar (Dor e glória); atuará na próxima 

edição do Festival de Coachella (meca do mo-

derno); assinou como embaixadora da linha 

de beleza de Yves Saint Laurent; atuou nos 

MTV e nos prémios Goya. Quem dá mais em 

tão pouco tempo?

Tudo começou a 29 de maio de 2018. A 

canção Malamente chegou ao mundo e, 

desde então, o universo parece pertencer 

a Rosalía. Os meios de comunicação social 

adoram-na; reuniu-se com o presidente da 

Apple, anunciou o seu disco com um vídeo 

na Times Square, YouTube considera-a a 

artista do momento...

A sua história e as suas letras conectam com 

a sua realidade mais próxima e falam de empo-

deramento feminino (ela coescreve, coproduz, 

coarranja as suas canções...). Por outro lado, 

os milhares de cliques remetem a uma apro-

priação cultural e sinal de identidade global. 



Diva millennial
Partindo do flamenco, ela procurou no 

trap e nos sons mais urbanos os elemen-

tos de fusão para criar uma obra que, não 

só, a converteu na diva dos millennials, mas 

também, que chegou ao grande público, 

integrando-se no imaginário coletivo da 

música espanhola. O mal querer é um dis-

co eclético. Embora a raiz do flamenco apa-

reça em maior medida, são as suas canções 

que unem como Malamente, Pienso en tu 
mirá ou Bagdad as que destacam para crí-

tica e público.

Também não devemos esquecer a pró-

pria temática concetual do disco; é um tra-

balho que aborda uma relação sentimental 

tóxica, um fator que, para muitos, contri-

bui em dar-lhe um valor acrescentado. O re-

sultado é uma sugestiva alquimia de raízes 

do flamenco com trap, R&B e música ele-

trónica, cheia de pormenores nas harmo-

nias: desde um sampling de Justin Timber-

lake (reconhecido) até melodias de coros ou 

um mini poema recitado por Rossy de Pal-

ma. Pura fusão entre tradição e vanguarda.

A grande versatilidade desta jovem ca-

talã é outro de seus pontos fortes. Combinar 

flamenco com trap não é nada fácil e ela tem 

sido pioneira em fazê-lo As suas colaborações 

com C. Tangana têm-na aproximado do pú-

blico jovem, enquanto que seguiria como 

De plata chegam aos amantes do géne-

ro. Por exemplo, o seu show no Sónar 

incluiu até uma moto Yamaha no pal-

co. Fê-lo em cima de uns tacões, com 

andar de diva, acompanhada de cerca 

de uma dezena de bailarinas e com 

coreografias espetaculares. Sem dúvida, foi o 

concerto mais memorável da última edição 

do festival de Barcelona.

Omnipresença mediática 

Não há dúvida de que Rosalía tem talento, 

qualidade, carisma e confiança em si própria. 

Tanto é assim que, em muito pouco tempo, 

a sua aposta em transcender fronteiras esti-

lísticas e territoriais a fez passar de Univer-

sal a Sony para dar saída ao seu projeto, por-

que via mais possibilidades. E a campanha 

de promoção que viveu foi maciça e inten-

síssima. E continuará...
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“Aposta em assinaturas 
“made in Spain” e por 
exaltar o flamenco 
como opção estética 
da moda informal”

-1-  Para o videoclip 
Malamente escolheu

um conjunto de 
pelo rosa de Maria 
Escoté. O estilismo 

aqui foi obra de
Cris Quer. 

-2-  Nos Grammy 
Latinos a sua escolha 

foi um espetacular 
vestido de tule com 
folhos assinado por  

YolanCris.
-3- Aqui, com 

vestido cut out de 
franjas de Palomo 

Spain. 
-4- Os fatos com 

casaco também 
fazem parte dos seus 
outfits. Este, de Zara.

Rosalía também parece ter tomado 
boa nota do que fazem os ícones 

internacionais como, por exemplo, 
Beyoncé ou Rihanna. Muito lip gloss e 

unhas de gel, sapatos espetaculares 
e tudo combinado na perfeição com 
criações de assinaturas espanholas 

como Maria Ke Fisherman, Maria 
Escoté, Airam Sacul... Para este mix 

de sensualidade e frescura contribui 
o trabalho de Pili –mais conhecida no 
Instagram como Daikyri–, a sua irmã 

e estilista de cabeceira. Ela é cúmplice 
da imagem fresca e atual de Rosalía e 
é quem a ajuda com a parte estética e 

visual do seu trabalho. A moda made in 
Spain e a transformação do flamenco 

em opção estética para a moda informal 
deixa claro que se pode ser universal sem 

perder a essência do lugar de origem.

Assessorada pela 
sua irmã Daikyri

OS SEUS ESTILISMOS

 1 
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LOOK & FEEL

RAMI 
MA 
LEK

Reencarnou
um ícone musical 

e estilístico do 
século XX, Freddie 

Mercury. O que 
talvez não saibas,

é que Rami
possui uma

marca própria, 
muito pessoal.

E OS SEUS 
BOHEMIAN
LOOKS

TEXTO: REDAÇÃO  

FOTOS: AGÊNCIAS

2017 O ator é um camaleão de estilo com os seus 1,75 cm 
de altura, adapta-se bem a qualquer look. Aqui, bem barbeado 
e com um undercut que sobressai as suas feições.
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2017 Rami Malek tem nas calças 
afuniladas, as botas e os blusões bomber muito 
bons aliados. Exibe um curto com topete.

2010 No seu início, com uma 
cara mais angelical, era fã de exibir 
chapéus Dandy ou com ar sport.

2010 Sporty, bronzeado e com o 
cabelo um pouco mais claro, os seus 
olhos verdes duplicam a sua sedução.

2018 A sua caracterização 
como Freddie Mercury de Bohemian 
Rhapsody era um mimetismo de Óscar.
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2018 Os lados muito 
curtos Favorecem-lhe sempre, 
já que compensam o seu queixo.

2016 Um contraste de 
compridos que o aproxima ao hacker 
que interpreta em Mr. Robot.

2018 Quando se deixa o 
cabelo um pouco mais comprido 
Rami exibe a sua ondulação natural.  

2018 A parte superior mais lisa e pendente 
dá-lhe um ar mais sofisticado. Em contraste, 
Malek aposta pelos lados muito curtos.

Os volumes
sempre estão 
perfeitamente 
estudados para 
compensar o seu
pronunciado
queixo



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HOMME_rev43_PT.pdf   4   19/3/19   14:37



O street wear sporty e “luxuoso” arrasa da mão de 
figuras com tantos seguidores como Rihanna, 
Rosalía ou o clã Kardashian. A chave é saber 
compensar os seus brilhos e excessos visuais.

A moda informal entre em força e aparece na 

rua, nas passarelas e nos night clubs. E é que 

se pode vestir umas calças desportivas e mar-

car tendência. A chave para conseguir que 

um look na vertente sporty funcione na rua, 

é combinar a roupa com equilíbrio –para que 

o resultado não resulte em excesso informal 

ou de andar por casa– e escolher bem os aces-

sórios. As grandes marcas da moda viram-se, 

também, para esta tendência.

SELEÇÃO E TEXTOS: REDAÇÃO
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SHOPPING

ARES DE RUA
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-1- 
Chanel
Óculos redondos de acetato 
transparente.
390 €
-2- 
Valentino
Boné de couro com tachas 
inspirado nos modelos de 
basebol.
690 €
-3- 
Gucci
Botas militares tribanda.
980 €
-4- 
Christiam Louboutin
Marie Jane Bucket Bag de 
cetim, couro, plástico e 
tachas.
1 350 €
-5- 
Dolce & Gabbana
Uma gold bomber versão
D&G para Mytheresa.
1 450 €
-6- 
Prada
Óculos ultrabox com pestanas 
vermelhas.
325 €
-7- 
Dolce & Gabbana
Bomber com estampado king.
795  €
-8- 
H&M
Top desportivo.
14,99 €
-9- 
Uterqüe
Casaco efeito pele.
229 €
-10- 
Stella McCartney
Calças largas com logotipo. 
750 €
-11-
Prada
Bolsa a tiracolo de pele 
Sidonie.
1 500 €
-12- 
Miu Miu
Sneakers com brilhantes.
790 €
-13- 
H&M
Casaco de pelo. 
79,00 €
-14- 
Christiam Louboutin
Sneakers com a sola vermelha, 
assinatura desta casa. 
795 €
-15- 
Gucci
Sweatshirt com lantejoulas. 
2 980 €
-16- 
Moschino para H&M
Calças com corrente.
99 €

-16-

ARES DE RUA

NÃO TER
MEDO DE

MISTURAR 
ESTAMPADOS E 
TEXTURAS É UM 
MANDAMENTO 
BÁSICO DESTE 
“SPORT WEAR 

DELUXE”

-7-

-8-

-9-
-10-

-12-

-13-

-14-
-15-

-11-



O MUNDO DO STYLING COM UMA LINHA ALTAMENTE TRATANTE  CRIE OS SEUS ESTILOS 
ENQUANTO CUIDA, REPARA E PROTEGE O SEU CABELO

PROLINE REVOLUCIONA

TEXTURASFIXAÇÃO CARACÓIS LISOS
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ZOOM
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Rompendo 
moldes

O ator Bill Porter deslumbrou 

nos Óscares com este smocking  

-vestido de veludo preto de 

Christian Siriano e joias de Oscar 

Heyman. Uma muito esperada 

flexibilização dos códigos da 

etiqueta masculina.



O MUNDO DO STYLING COM UMA LINHA ALTAMENTE TRATANTE  CRIE OS SEUS ESTILOS 
ENQUANTO CUIDA, REPARA E PROTEGE O SEU CABELO

PROLINE REVOLUCIONA

TEXTURASFIXAÇÃO CARACÓIS LISOS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROLINE_PORT.pdf   1   1/3/19   17:18



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. •

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CREMADEMANOS_PORT.pdf   1   1/10/18   14:49



Beauty
 — NOSSOS MUST ALIADOS NATURAIS — O MAIS NEW TUDO DE VERMELHO  — CUIDADOS BARBEADO PERFEITO — VISAGISMO 

ESCOLHE A TUA FRANJA —TRENDS BIOKERA VEGAN —SOB A LUPA ENRIQUE IGLESIAS — ÍCONES VERÓNICA CASTRO

Nova 
coleção
Novas
cores
Biokera

TRENDS



OS NOSSOS MUST

FOTOS: LEANDRE ESCORSELL

ESTILISMO: MARIA ALGARA

A generosa natureza oferece-nos
alguns ingredientes muito especiais
que, nas nossas mãos, favorecem
a beleza, a hidratação e o cuidado
do cabelo.

Champô e máscara Biokera 
Argão e sérum 

Arganology, um autêntico 
plus de hidratação. O óleo 

natural de argão, 
juntamente com a glicerina 

e hidrolisado de queratina 
natural, proporcionarão  

ao seu cabelo um brilho e 
hidratação espetaculares.

OURO LÍQUIDO
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Aliados

naturais

P
ra

to
s 

de
 c

er
âm

ic
a 

ca
st

an
ha

 d
e 

Z
ar

a 
H

om
e 

T
ig

el
as

 d
e 

es
pe

ci
ar

ia
s 

de
  A

 L
oj

a 
do

 G
at

o 
P

re
to



Aliados

naturais



A nova linha Biokera Scalp Care é formulada com 
os componentes ativos da geleia real, mel 
procedente da apicultura ecológica e o óleo de 
sementes de chia e salgueiro... entre outros. Estes 
ingredientes destacam-se pelo alto teor em 
nutrientes e as propriedades antioxidantes e 
anti-inflamatórias capazes de hidratar e proteger 
até o cabelo mais danificado.

 MEL PARA O SEU CABELO
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MEL E GELEIA 
REAL: O SEU 

ALTO TEOR EM 
NUTRIENTES 

HIDRATA E PROTEGE 
ATÉ O CABELO MAIS 

DANIFICADO
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O óleo natural de sementa de uva 
protagoniza a linha Biokera 
Grapeology. Contém um alto teor em 
vitamina E, proteínas e arginina, que 
repara e melhora o brilho natural do 
cabelo, além de dar força e 
elasticidade. O seu alto teor em 
antioxidantes também o protege de 
agentes externos e diminui o 
envelhecimento.  

SEMENTE DE UVA
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tratamentos em ampola
as melhores “sinergias” para o seu cabelo

www. salerm.com
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SALERM TRENDS
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Nova coleção 
2o

19 Sharisa é o nome desta 
coleção, baseada no 
círculo cromático do 
imaginário indiano.  
Cabelo corte médio 
com cor base 7.735 
(20 vol.). No meio e nas 
pontas, wella de 6.4 
 a 30 vol.

A Índia
INSPIRAÇÃO
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Os acobreados, castanhos e  
castanhos dourados, em toda a 
sua atraente profundidade,
inspiram a coleção de Dioni 
Barrera para a Salerm 
Cosmetics. Cabelo desfiado 
tamanho XL com a cor base 8.77 
+ 8.44 em partes iguais (30 vol.). 
Em meios e pontas, madeixas 
balayage com o 7.74 (30 vol).

Tons terra 
desbotado

CORES



Nos novos curtos, a franja impõe 
uma grande força visual que 
combina atrativo, versatilidade e 
movimento ao conjunto. Para este 
pixie, cor base 5.96 + ¼ do 6.6 a 
30 vol. Depois, têm-se tonalizado 
madeixas de 1 a 20 vol.

Protagonista: 
a franja

ROSTO EMOLDURADO

Os penteados 
tornam-se mais 
desestruturados, 
criando formas 
e volumes 
diferentes 



As madeixas Shatush, última 
tendência, jogam com a 
própria cor do cabelo
para iluminá-lo. Para este 
short bob, cor base 8.0 
+ 9.0 em partes iguais + 
¼ de 8.77 a 30 vol. Foram 
realizadas madeixas com 
Deco Eco a 10 volumes.

O efeito 
Shatush

NATURALIDADE
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TUDO AO

VERMELHO
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O MAIS NEW

O vermelho sempre gera força e vitalidade e tem 

conotações muito femininas. O vermelho é um 

dos tons top desta temporada e, por isso, na Sa-

lerm Cosmetics, na linha Biokera (a nossa colo-

ração com óleos vegetais orgânicos certificados) 

encontrarás três novos tons que ampliam o nos-

so catálogo com ricos matizes. Foram batizados 

como Sunrise (castanho claro, vermelho inten-

so), Elegância (castanho claro, chocolate Brasil) e 

Glitter (louro escuro, acobreado). Encontra o teu!  

TEXTO: REDAÇÃO  /  FOTOS: AGÊNCIAS

O vermelho da moda adquire novos matizes com a ampliação da nossa nova 
coloração Biokera Natura. São: vermelho intenso, chocolate Brasil e louro 
escuro acobreado. Os três farão o teu cabelo brilhar mais do que nunca.

5,65 SUNRISE
A atriz Madeline 
Brewer irradia um tom 
brilhante e intenso. 

5,735 ELEGANCE
Debra Messing escolhe 
esta variante quente e 
luminosa, cor chocolate.

6,4 GLITTER
As texturas metálicas 
são a aposta de Kate 
Bosworth.
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Biokera Natura
A coloração mais natural da
Salerm Cosmetics amplia-se com 
estes três novos tons da moda. 



BEM-ESTAR
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BARBEAR
PERFEITO

Como é o

Juanjo Ruzafa, melhor barbeiro de Espanha em 2017,
é colaborador habitual da Salerm Cosmetics. Ninguém 
melhor que ele para nos dar uma aula magistral de 
barbear. Atenção, “hipsters”, afiem as vossas navalhas...!

TEXTO: REDAÇÃO FOTOS: FLAMINIA PELAZZI   MODELO: DAVID BESA

samos na direção contrária (a contrapelo), 

vamos encontrar uma sensação de ardor 

desagradável e vermelhidão na pele. Se o 

cabelo é muito fino e aparamos muito, va-

mos aperceber dias depois, que algum pelo 

poderia encravar-se, o que faz criar peque-

nas borbulhas infetadas. Habituamo-nos a 

aparar muito, quando na maioria dos casos 

é desnecessário. O barbear é influenciado, 

inclusivamente, pela hora na qual o faze-

mos: não é o mesmo, uma pele relaxada ao 

despertar, à primeira hora, que uma à últi-

ma hora da tarde. 

E o resultado que se deseja obter também 
determina esta primeira escolha?
Certamente, a recomendação de um profis-

sional sobre os produtos a usar e como utili-

zá-los fará com que a nossa tez facial tenha 

um aspeto hidratado, saudável e cuidada. 

nesta entrevista com Juan-

jo Ruzafa, explica-nos os 

melhores exemplos e pro-

dutos para conseguir um 

barbear perfeito, o mais pró-

ximo possível de um resultado profissional.

Na hora de delinear o barbear, como esco-
lhemos a melhor opção?
Como barbeiro prefiro a navalha, escolhen-

do uma lâmina de barbear adequada à pele 

e ao tipo de pelo da barba. Se nos barbeásse-

mos em casa, optava por giletes descartáveis 

e, no caso de ter uma pele atópica, pela má-

quina de barbear elétrica. 

 Como é que o teu tipo de pele e o tipo de pelo ou 
barba influencia na escolha do tipo de barbear?
Se o tipo de pele é muito sensível, ao passar 

a lâmina podemos irritar a pele e, se a pas-



Juanjo Ruzafa dirige Ruzafa Barber. É bis-
neto, neto e filho de barbeiro, uma tradi-
ção familiar que remonta a 1915. Ele co-
meçou por abaixo, como aprendiz no salão 
do seu pai. Isso concede-lhe um enorme 
conhecimento de todos os aspetos, requi-
sitos e necessidades da sua profissão.

Depois chegaram os estudos de cabelei-
reiro de senhoras, muitas horas de prática 
e, em finais de 1984, inaugurou o seu pró-
prio salão. Foi uma honra, tendo em conta 
que, seguiu uma tradição familiar, que re-
monta a 1915. 

Como ele mesmo define, “gosto de desafios 
e cada trabalho ensina-me algo de novo”. 
Pentes, navalha, máquina e tesouras aju-
dam-no a transpor o que cria e sente que a 
barbearia, mais do que um modo de ganhar a 
vida, é a sua maneira de entender a vida.

Em 2017 a sua ampla experiência foi reco-
nhecida com o galardão: Melhor Barbei-
ro de Espanha, concedido pela plataforma 
Barbearias com Encanto.

Uma saga  
de barbeiros

O PERITO



óleo para ensaboar com pincel ou aplicar gel 

transparente. Passaremos a lâmina até dei-

xar a superfície perfeitamente rapada, re-

tiraremos os restos de sabão com uma toa-

lha quente, com ela dilataremos os poros da 

pele e aplicaremos uma massagem com um 

creme hidratante, aplicaremos novamen-

te uma toalha fria para fechar os poros da 

Quais são os produtos básicos para conse-
guir um barbear perfeito? E quanto a uten-
sílios e cosméticos…
Uma shavette ou navalha, para montar lâmi-

nas é de difícil uso, mas o resultado é muito 

profissional. A nível doméstico uma gilete 

descartável é o mais prático e para preparar 

a pele temos várias opções, sabão para bar-

bear, espuma ou gel já preparados, e para 

depois do barbear, um aftershave sem ál-

cool que hidrate e repare a pele.

 

Que passos devemos seguir? Devemos dife-
renciar entre um barbear a seco e molhado?
No barbear a seco, referimo-nos ao que fare-

mos com a máquina elétrica, que não requer 

preparação, mas sim reparação ao terminar 

com algum creme hidratante, e o molha-

do ou húmido é o que faremos com lâmi-

nas e prepararemos primeiro a pele, amo-

lecendo o cabelo com uma toalha quente e 

seguidamente aplicaremos umas gotas de 

TRATAMENTO REPARADOR. A aplicação de toalhas quentes 
aromatizadas serve tanto para preparar a pele como para finalizar o barbear. 
Têm um efeito relaxante, imediato, muito confortável.

BARBEAR COM NAVALHA EM ZONAS SENSÍVEIS.
Como barbeiro prefiro a navalha, “escolhendo uma lâmina de barbear 
adequada à pele e ao tipo de pelo da barba”, assinala Juanjo Ruzafa. 

A Salerm Cosmetics dispõe de 
uma ampla linha de produtos de 

barbear profissional que podes 
usar em casa.
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pele e terminaremos se-

cando com uma toalha 

os restos de humidade 

da cara, dando por ter-

minado o barbear. 

Qual a ordem exata das 
zonas recomendadas?

Uma vez ensaboada a cara, ou 

após a aplicação do gel transparen-

te, começamos a tirar dos lados, da parte do 

pescoço, pera e por último a zona do bigo-

de. Além disso, seguindo esta ordem o  sa-

bão pode repousar mais tempo nas zonas 

de maior densidade de pelo, o que facilita o 

barbear posterior das mesmas.

É melhor barbear na direção do crescimen-
to do pelo ou a contrapelo?
O barbear deveria ser uma experiência agra-

dável e, para ele, só recomendo o difícil barbe-

ar a contrapelo para quem o solicite, visto que, 

APLICAÇÃO DE “AFTERSHAVE”. Para depois do barbear, é vital 
um aftershave sem álcool, que hidrate e repare a pele. 

seguramente ao fazer a con-

trapelo deixaremos alguma zona irrita-

da e facilmente algum poro comece a sangrar.

Quanto tempo deve durar um bom barbear?
No nosso salão dedicamos uns 30 minutos, 

realizando estritamente todos os passos do 

ritual, para ter uma experiência agradável, 

relaxante e obter um bom resultado. Se fala-

mos de duração poderíamos dizer que, de-

pendendo do cor do pelo, dureza e cresci-

mento (aprox. 1 mm cada três dias), ao tato e 

à vista, a sua duração seria de umas 24 horas. 

Se queremos provar um barbear cinco es-
trelas, que extras costumam incluir-se?
No nosso caso, produtos premium como as 

lâminas, cremes, até a qualidade das toa-

lhas que aromatizamos para conseguir um 

barbear sensorial, já que ao cobrir os olhos 

o sentido do olfato se agudiza, para termi-

nar com uma música relaxante!

AS 
BARBAS 

CURTAS BEM 
DEFINIDAS

E RECORTADAS E OS 
BIGODES GRANDES 

GATSBY SÃO 
TENDÊNCIA
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VISAGISMO

Queres ficar diferente? Experimentaste deixar franja ou mudar a sua forma? 
A franja regressa com força e está na moda. As suas vantagens em relação a 
visagismo e correção de elementos do rosto são muitas: rejuvenesce, potencia a 
olhar, ajuda a dissimular o nariz e tapa uma testa demasiado larga. Encontra o teu!

TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS

franja
Escolher bem a

As franjas contribuem para o conjun-

to do rosto um aspeto mais jovem, porque 

conseguem dar um toque informal, inclu-

sivamente nos estilos muito trabalhados. 

Correções de visagismo

Um mesmo estilo de penteado pode atuali-

zar-se cortando apenas a franja. Nesse sen-

tido, devemos ter consciência da potência 

e força deste elemento do penteado e, por-

tanto, as decisões em relação à linha, com-

primento e volume da franja devem ser to-

madas depois de uma reflexão e valorizan-

do o seguinte. 

uando falamos de franja 

em visagismo falamos do 

perímetro interno do ros-

to. Esta linha tem três pon-

tos chave: a franja e ambas 

as patilhas, que por sua vez 

podem desenhar diferentes 

tipos de linhas.

Relacionamos a franja com a parte do ros-

to que mais atenção atrai: os olhos. Assim, 

as possibilidades de correção das franjas são 

múltiplas: dissimulam o tamanho da testa e do 

nariz, potenciam a olhar e as suas diferentes 

formas, proporcionam um toque de estilo... 
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—O tipo de linha: reto, curvo ou que-

brado. 

—A sua situação na linha no rosto: pode 

ocultar as sobrancelhas, ficar sobre as 

sobrancelhas ou por cima destas. 

—O seu volume: equilibrado, com pou-

co ou muito volume. 

—A sua cor: pode ser da mesmo cor que 

o cabelo, mais clara ou mais escura. 

Estes são só exemplos das muitas possibilida-

des que temos para corrigir ou potenciar o ros-

to e os seus elementos através das franjas. En-

contra o que melhor se adapta ao teu rosto na 

seguinte página. 
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Segundo o tipo de rosto é recomendável um tipo de franja ou outro, ou inclusivamente  
melhor não optar pela franja. Vejamos quais são as recomendações  

em função do tipo de rosto. 

Franja por tipo de rosto

VISAGISMO

ROSTO: REDONDO 
Melhor sem franjas ou com franjas 

pouco densas ou assimétricas. Nunca 

de linhas horizontais. Dá pontos de 

luz através de cores mais claras. 

ROSTOS TRIANGULARES 
INVESTIDOS 
Não se recomendam.

Convém fugir das franjas 

compactas e de linhas 

horizontais, porque 

incrementariam a sensação

de largura na testa. 

ROSTO ALONGADO E 
ESTREITO OU RETRAÍDO 
O mais importante é que sejam  

largos para compensar  

a verticalidade do rosto.  

Podem ser direitos  

ou diagonais, mas sempre 

contundentes.

ROSTOS  
HEXAGONAIS  
Devem ser  

multidirecionais, 

procurando  

que não ocultem  

totalmente  

a zona da testa. 

ROSTOS  
TRIANGULARES
Para este caso 

escolhe uma franja 

pouco marcada, 

das que cubram 

parcialmente  

a testa. 

Para ampliar informação:
Manual técnico de visagismo: teoria da potenciação-compensação da Fundação VMV Cosmetic Group.

ROSTO QUADRADO 
É melhor evitar. Se mesmo assim nos 

decidirmos, as mais favorecedoras 

para este tipo de rosto são aquelas que 

roçam ligeiramente as sobrancelhas e 

que se penteiam de lado.

ROSTO RETANGULAR 
Ficará melhor uma franja 

um pouco densa e com 

movimento, ou seja, 

com pontas onduladas e 

desfiadas.



FUNDAÇÃO VMV COSMETIC GROUP, sempre na vanguarda da profissão, 
oferece-lhe um CURSO DE VISAJISMO ÚNICO no mercado que lhe 
proporciona a possibilidade de crescer profissionalmente.

O QUE VAI ENCONTRAR 
NESTE CURSO?

• O estudo da geometria, das linhas e do volume do rosto e as zonas associadas.
• O teste de estilo.
• O teste das cores adicionadas: cabelo, pele e vestuário.
• O perfil de necessidades estéticas
• Identificar os critérios estéticos.
• Identificar necessidades e o que procuram as clientes.

• Aumentar os seus benefícios 
• Diferenciar-se da concorrência.
• Conseguir o diploma de Assesor de Beleza Pessoal Beauty 
   emitida pela Fundação VMV Cosmetic Group. 

Estudar a cliente com técnicas muito inovadoras como:

Conhecer e aplicar a Teoria da Potenciação / Compensação e suas leis sobre
as linhas, os volumes, as formas e a cor da imagem pessoal.

Assesorar e modificar a imagem dos clientes com técnicas de visajismo.

Como colocar em marcha um novo serviço de Assessoria de Beleza. 

Aplicar técnicas de comunicação eficazes.

PARA QUE LHE 
VAI SERVIR?

• Oferecer novos serviços de assessoria de beleza
• Melhorar a qualidade dos seus serviços habituais.
• Melhorar a imagem da sua própria marca.
• Conhecer melhor o seu cliente

O curso é pratico e pode aplicar os conhecimentos 
adquiridos imediatamente, ou seja imediatamente 
após finalizada a formação que lhe vai permitir :

COMO PODE APLICAR 
NO SEU SALÃO ?
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aseado na mistura de 20 

plantas diferentes (acá-

cia, aloe vera, calêndu-

la, óleo de eucalipto, hena 

ou hibisco, entre outras), o 

tratamento de cor que pro-

porciona Biokera Vegan possui a particulari-

dade de se somar à cor original do cabelo. Des-

te modo, de uma maneira altamente efetiva e 

duradoura, a Salerm Cosmetics proporciona 

os conhecimentos e benefícios da medicina 

hindu Ayurveda e o resultado final é um cabelo 

nutrido, hidratado, com maior força e volume.

Atrativos reflexos

Os pigmentos vegetais de Biokera Vegan 

unem-se à queratina do cabelo, rodean-

do-a e impregnando-a. Nos cabelos mui-

to pigmentados, como é o caso dos cabelos 

escuros, obteremos um reflexo de cor, so-

bretudo à luz do sol, mas também conse-

guiremos 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-

VEGAN
NOVA LINHA BIOKERA 

ta de oxidação, mesmo com 100% de cabelos 

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.

Mínima manutenção

Permite obter uma vasta gama de cores, que 

vão desde o negro ao loiro (sempre que a ba-

se sejam cabelos claros). A duração da cor 

é idêntica à de uma tinta de oxidação. Se o 

cabelo crescer um centímetros cada três ou 

quatro semanas, deveremos aplicar a cor co-

mo se fosse a tinta de oxidação, sobretudo 

se a percentagem de cabelos brancos é ele-

vada. O resultado e a duração dependerão 

também da qualidade e do estado do cabe-

lo. Para os cabelos com uma baixa percen-

tagem de cabelos brancos, a duração pode 

ser entre um a três meses, visto que o cabe-

lo natural só lhe dará reflexos.

Conheces a coloração 100% vegetal de Salerm 
Cosmetics? A nossa linha Biokera Vegan cuida do
seu cabelo enquanto apresenta múltiplas vantagens.

TEXTO: REDAÇÃO /  FOTOS: SALERM COSMETICS

Os seus pigmentos 
vegetais juntam-se 
à própria queratina 
e criarão reflexos 
inclusivamente em 
cabelos com brancos



COM BONÉ

DESFIADO



SOB A LUPA

Enrique
 Iglesias

Embrenhado num look “sport” muito habitual e, pese as suas múltiplas 
aparições com bonés, o cantor pode orgulhar-se do seu cabelo.
Quatro dos nossos estilistas ajudam-no a renovar o seu estilo.

FOTOS: AGÊNCIAS
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Enrique começou a sua carreira 

artística muito jovem, e atualmente 

possui fama internacional. Na 

minha opinião, sente-se mais 

satisfeito com um traje simples 

e desportivo, o que sobressai o seu atrativo natural. 

Relativamente ao seu cabelo, usa sempre cabeleira 

curta com um pouco de cabelo comprido. A mudança 

que lhe propunha seria cortar um pouco mais os 

lados, deixando a parte de acima com 10 centímetros, 

realizando um escalado com navalha. 

Se Enrique fosse um cliente habitual 

e quisesse fazer uma mudança na 

sua aparência perguntava-lhe quais 

os estilos que lhe interessam. Para o 

tornar moderno, faria um leve corte 

dos lados com uma parte superior com textura para 

contornar a sua estrutura facial. Para um ar urbano, 

delineava-lhe o clássico penteado com ar moicano. Por 

último, se quisesse algo mais arriscado, rebaixaria mais 

e apostaria em algo de cor.

Zita Paniagua
IMPRESSIONS SALON 
CHICAGO (ILLINOIS)

Eu proponho-lhe um balayage
na cor lager beer, ligeiramente 

tostado, o que criaria um contraste 

atrativo com a sua pele. Quanto ao 

corte apostaria num fade os lados 

com muito flow. E trabalharia a parte superior com 

a navalha para conseguir textura, comprimento e 

movimento ao ritmo de Enrique, nos cenários.

Ariel López
AXTREME 
MIAMI (FLORIDA)

Juan Andino 
GET FRESH BARBER SHOP
HOPELAWN (NOVA JERSEY)

FRANJA LONGA

A minha mudança de look para  

Enrique Iglesias consistiria, 

definitivamente, em fazer-lhe um 

corte de cabelo muito versátil 

e dinâmico. Para ele, teria em 

conta todos os aspetos da sua vida: como artista 

reconhecido, como papá... e, sobretudo, como uma 

pessoa, que define o seu próprio estilo, simples e sem 

complicações. Praticava-lhe um low taper na parte da 

nuca e texturizava a parte média e a parte alta para 

conseguir um equilíbrio do formato do seu rosto. 

Finalizava a mudança aplicando algumas nuances de 

cor em 3D.

Jorge Topete
HAIR SALON
SAN FRANCISCO (CALIFÓRNIA) 
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TEXTO: REDAÇÃO  FOTOS: AGÊNCIAS

Em 1979 obteve o seu primeiro papel nobre na teleno-

vela Os ricos também choram, telenovela com êxito na 

qual ela cantava o tema principal. O seu cabelo frisado e 

os seus olhos claros eram o seu principal sinal de iden-

tidade. Hoje, a beleza da atriz tornou-se mais madura, 

mas continua a ter no seu cabelo o seu máximo expo-

ente, uma cabeleira escura, tão selvagem como cuidada. 

Olhos e lábios, junto às suas marcadas bochechas, são o 

foco de atenção de um rosto que já passou à história da 

televisão. E da canção; inesquecível é também o tema da 

série, que ela também interpretava; Aprendi a chorar. 

Aos 66 anos, o público mais 
jovem redescobriu a bela 
mexicana em A casa das Flores.

EM A CASA DAS FLORES
A série de êxito, que se emite na Netflix, narra a história
de uma família com aparência perfeita. Nela, Verónica 
interpreta Virginia, a matriarca e gerente de uma florista
com anos de tradição.

ÍCONES

Verónica
Castro
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Lifestyle
— ESCAPADAS TOP 10 DOS MELHORES HOTÉIS — BAZAR DESIGN PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO COM MUITO ESTILO 

– “ON-LINE” SALERM DIGITAL – BEM-ESTAR A VIDA EM ORDEM, SEGUNDO MARIE KONDO 

Cidade
do México

Às compras pela  
grande cidade 

VIAGENS



GRANDES VIAGENS

10
TOP

OS MELHORES 

HOTÉIS 
DO MUNDO
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Todos os anos se publicam listas
que destacam os melhores hotéis
do mundo, segundo diferentes 
critérios (de luxo, românticos, 
rurais, tudo Incluído, etc.). 
Esta é nossa própria 
seleção, Segue-lhes a pista!
TEXTO: REDAÇÃO  

FOTOS:  HOTELSCAN.COM / TRIPADVISOR 

O MAIS ALTO
Gevora Hotel 
(Dubai)

O livro Guinness não tem dúvidas: o Gevora 
Hotel do Dubái, inaugurado em 2018, é o hotel 
mais alto do mundo. Mede 356 metros, só mais 
um metro do que o JW Marriott Marquis Hotel, 
que também se encontra no Dubai, e tem 75 
pisos. Apesar da altura, os oito ascensores do 
hotel só demoram 38 segundos a subir, desde o 
piso 0 até ao 75, onde se pode desfrutar de uma 
piscina que oferece uma visão panorâmica da 
cidade. O hotel também tem dois ginásios, um 
para homens e outro para mulheres, um spa e 
piscina coberta, todo ele decorado de maneira 
opulenta: as portas giratórias da entrada 
do hotel estão revestidas de ouro maciço. O 
Gevora Hotel conta com 528 quartos, a maioria 
de luxo, e cinco restaurantes. Cada instalação 
tem um mordomo disposto a satisfazer as 
necessidades dos hóspedes. 

Royal Penthouse Suite / hotelscan
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A Royal Penthouse Suite do Hotel Presidente 
Wilson em Genebra, Suíça, é a mais cara 
do mundo; custa 83.000 dólares por noite, 
uns 72.000€. Ocupa a totalidade do oitavo 
piso do edifício estilo art déco do hotel e tem 
alojado personagens como Bill Clinton, Mikail 
Gorbachov, Bill Gates e Michael Douglas. 
Consta de 12 quartos, 12 casas de banho de 
mármore, uma varanda circundante, com 
vistas para o lago Leman e para o Mont-Blanc 
e uma sala de jantar para 26 pessoas. Também 
possui um piano de cauda Steinway, mesa de 
bilhar, coleção de livros antigos, jacuzzi com 
vistas para os Alpes e ginásio. Além disso, 
dispõe do seu próprio ascensor privado, um 
moderno sistema de segurança, serviços de 
evacuação em helicóptero e janelas à prova 
de balas. Na estadia está incluído o chefe, 
mordomo, chauffeur e assistente pessoal.

A “SUITE” MAIS CARA  
A Royal Penthouse  
Suite do Hotel  
Président Wilson 
(Genebra, Suíça)

O hotel mais antigo do mundo, 
todavia em funcionamento, é o 
hotel termal Nishiyama Onsen 
Keiunkan, perta do monte Fuji, no 
Japão. Inaugurou-se no ano 705 e, 
desde então, tem sido administrado 
por 52 gerações da mesma família. 
Entre o pessoal também há famílias que 
têm ocupado o mesmo posto durante 
gerações. O estabelecimento dispõe de 
37 quartos decorados ao estilo tradicional 
japonês, renovados em 1997, restaurante 
e bar karaoke. O hotel beneficia de quatro 
mananciais quentes, que permitem 
desfrutar de mais de 1.600 litros por minuto 
a uma temperatura de 52 graus. O segredo 
da sua longevidade parece ser o bom trato 
familiar e o serviço requintado que oferece 
aos seus hóspedes.

O MAIS ANTIGO 
Hotel termal  
Nishiyama  
Onsen Keiunkan
(Japão)

Se o frio não te assusta, não podes perder o Ice Hotel em Jukkasjärvi (Suécia), 200 
km ao norte do círculo polar ártico. O hotel, inaugurado em 1989, está construído 

com blocos de gelo que se derretem cada primavera e são reconstruídos cada 
inverno. Cada ano, ao cair os primeiros flocos de neve, uns 40 artistas de todo o 
mundo criam os móveis e as esculturas que darão forma a este hotel-exposição 

de arte. Os quartos frios têm uma temperatura de entre -5 e -8 ºC, cada uma delas 
exibe uma temática diferente e dispõe de sacos-cama térmicos e mantas de pele 

de rena. O hotel também oferece quartos “convencionais” com aquecimento. 
Pode-se reservar uma noite a partir de 130 euros.

O MAIS GÉLIDO 
Ice Hotel 

(Jukkasjärvi, Suécia)

Hotel termal Nishiyama/ hotelscan

Gevora Hotel / hotelscan
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A 17.ª edição dos Prémios Travellers’ Choice de TripAdvisor, 
a conhecida web que proporciona resenhas dos próprios 
utilizadores sobre viagens e hotéis, considera que o hotel 
Maxx Royal Kemer Resort é o melhor hotel familiar do 
mundo. Trata-se de um alojamento de cinco estrelas situado 
em Kemer, Turquia. Tem cerca de 300 quartos e os seus 
hóspedes podem desfrutar de uma praia privada de 400 
metros de comprimento, na zona de Antalya. As suas villas 
contam com piscina privada, 
com jardim, Nos quais pode 
organizar ceias com os serviços 
do mordomo. As crianças 
podem desfrutar de um parque 
aquático e uma enseada só 
para eles. No regime de tudo 
Incluído, a partir de 1.120 €  
por noite. 

O MELHOR HOTEL FAMILIAR
Hotel Maxx Royal Kemer Resort 
(Kemer, Turquia)

Na ilha de Lanzarote, em pleno oceano 
Atlântico e com um clima primaveril todo 
o ano, o Lani’s Suites Deluxe de Puerto del 
Carmen é o hotel mais romântico do mundo, 
segundo os utilizadores de TripAdvisor. O lema 
do alojamento de 4 estrelas, que foi inaugurado 
em abril de 2015, é “Heaven on earth” (o céu 
na terra) e conta com 25 suites com vistas para 
o  Atlântico. O alojamento é só para adultos (a 
partir dos 16 anos). Tem piscina climatizada, 
acesso direto a duas praias e oferece diversos 
tratamentos de saúde e beleza. O artista 
canário César Manrique colaborou nos anos 
80 do século passado na conceção original do 
edifício, que hoje aloja o Lani’s Suites Deluxe. 

O hotel Conrad Rangali Island é um resort de luxo que ocupa 
duas ilhas de Mandhoo (Maldivas) ligadas por uma ponte. Conta 
com diversas villas privadas perto da praia. Uma dessas villas 
encontra-se debaixo do oceano Índico e é a primeira deste 
tipo em águas oceânicas reais, em vez de estarem em aquários 
artificiais, como têm os outros hotéis. O seu nome é Muraka 
(“coral” no idioma local) e tem dois pisos, o superior flutua sobre 
a água, enquanto a instalação inferior está submersa a mais de 
cinco metros por baixo da superfície. O hotel dispõe de doze 
bares e restaurantes, um deles também submerso debaixo 
do mar, que permite comer debaixo de água vendo os peixes 
a nadar através das paredes envidraçadas. Todavia, a villa 
submarina, ainda não foi inaugurada, será inaugurada no final do 
ano, e custará cerca de 50.000 dólares por noite. 

O MAIS  
ROMÂNTICO 
Lani’s Suites Deluxe 
(Lanzarote, Espanha)

HOTEL SUBMERSO 
Conrad Rangali
Island (Maldivas)
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Maxx Royal Kemer Resort / TripAdvisor

Lani’s Suites Deluxe / TripAdvisor



O Desert Cave Hotel está situado em pleno 
deserto australiano e é o único hotel que se 
encontra completamente debaixo da terra. 
De facto, a maioria da povoação de Coober 
Pedy, cidade dedicada à mineração de opala, 
vive abaixo de terra para refugiar-se das altas 
temperaturas dos meses de verão. Os quartos do 
hotel escavados na rocha são amplos, com tetos 
altos, frescos e tranquilos. O estabelecimento 
conta também com lojas, café, bar e sala de jogos 
subterrâneos. Para quem sofrer de claustrofobia, 
dispõe também de quartos no exterior. Todas, a 
partir de 120€ por noite.  

OPÇÃO  
SUBTERRÂNEA 
Desert Cave Hotel 
(Coober Pedy, Austrália)

O hotel com a melhor relação qualidade preço do mundo 
está em Bermeo (Biscaia), segundo os utilizadores de 
TripAdvisor. Trata-se do Hotel Casa Rural Lurdeia (“a 

chamada da Terra” em basco), e o seu preço médio é de 67€ 
por noite. Os utilizadores têm dado a melhor pontuação em 

localização, limpeza e serviço. Está situado nas encostas 
do monte Sollube, na reserva da biosfera de Urdaibai, 

com vistas para o Cantábrico. Conta com oito quartos e 
capacidade para 16 hóspedes, aos quais permite o uso da 

cozinha e oferece-lhes pequeno-almoço com produtos 
ecológicos. O Hotel Lurdeia também é Ecolíder Nível Platino 

(máxima distinção) do programa Ecolíderes de TripAdvisor.

O MELHOR ENTRE 
OS ECONÓMICOS 

Hotel Casa Rural Lurdeia 
(Bermeo, Espanha)

Conrad Rangali Island / hotelscan

Casa Rural Lurdeia / TripAdvisor

Atualmente, o maior hotel do mundo é o hotel  
casino MGM Grand Hotel de Las Vegas. Possui 6.198 quartos,  
16 restaurantes, 5 piscinas e um grande casino. Também acolhe o célebre 
pavilhão de concertos e desportos MGM Grand Garden Arena, com 
espetáculo do Cirque du Soleil. Em breve deixará de ostentar este título  
e será derrubado pelo hotel Abraj Kudai, que se está construindo na Meca; 
terá 10.000 quartos em 12 torres, 70 restaurantes e quatro heliportos. 
Além disso, contará com a cúpula maior do mundo.

MGM Las Vegas / hotelscan
O MAIOR 
MGM Las Vegas 
(EUA)
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OS
ÚLTIMOS

DESENHOS PARA 
ANIMAIS DE 

ESTIMAÇÃO PRIMAM A 
ELEGÂNCIA, APOSTAM 

NA TECNOLOGIA 
E PROCURAM O 

CONFORTO

O que escolhemos e como cuidamos dos nossos 
animais diz muito de nós e do nosso estilo. Esta
seleção de desenhos tornar-lhes-á a vida mais
cómoda sem renunciar a um toque cool e exclusivo.

SELEÇÃO E TEXTOS: PACO MARTÍNEZ
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-1-

MUNDO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Animais de estimaç ão muito... WOW!

-2-

-3-

-4-

-5-



Animais de estimaç ão muito... WOW!

-1- Módulos-cesta (33 x 38 x 33 

cm) para gatos LURVIG  

do IKEA. 5 €/ud.
-2- Lançador de bolas automático 

iFetch Frenzy. 44,99 €
-3- Desportivas Louis Vuitton 

por Grace Coddington. 

Consultar pontos de venda

-4- Arnês de Caninetto. 24,95 €
-5- Mala de viagem de Christiam 

Cowan para Moshiqa. 

1 850 €
-6- Casota Touffu de Diabla 

(54 x 64 x 64 cm). 322 € 
-7- Centro de atividades Trixie 

(40 x 50 cm). 38,99 € 
-8- Sofá-cama LURVIG da IKEA 

 (68 x 70 cm). 49,99 €
-9- Colar Louis Vuitton. 215 €
 -10- Sweatshirt da Moschino TV 

para H&M. 79,99 €
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ESCAPADELA
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TEXTO: CEL·A MONDÉJAR  FOTOS: AGÊNCIAS

MÉXICO
a oferta nesta metró-

pole é imensa, tanto 

como a superfície do 

antigo Distrito Federal. 

Encontrarás de tudo 

para todos os públicos: 

desde enormes centros comerciais até 

mercados populares, passando por lojas 

especializadas e boutiques de desenha-

dores vanguardistas. As possibilidades 

são quase infinitas. 

Passo a passo

Na Colonia Condesa, entre os ciclistas 

relaxados e os passeadores de animais de 

estimação, encontra-se a Cidadela Cen-
tro Artesanal, criada nas suas origens 

para abastecer de artesanato os visitantes 

da cidade durante os Jogos Olímpicos de 

1968. Além de ser a meca dos lindos ob-

jetos do folklore mexicano, esta zona é 

um foco de atração para os artesãos mo-

dernos, como manifestam a proliferação 

de galerias de arte e as lojas de jovens de-

senhadores. A criatividade também se 

faz notar nos restaurantes e cafés que po-

Estamos na Cidade de México, uma das áreas 
metropolitanas mais impressionantes do continente 
americano. E das mais dinâmicas e criativas.
Mostramos os focos da moda, design, lazer e o seu 
colorido artesanato tradicional. 

voam as suas ruas. É uma zona perfeita 

para investir um dia de compras, com 

boa refeição e algumas áreas verdes onde 

descansar as retinas. 

Outra das paragens obrigatórias para 

turistas e locais é La Roma. Não está 

muito longe da Colonia Condesa, com a 

qual forma o denominado corredor cul-

tural Roma-Condesa. É o centro de 

reunião dos universitários e a arte e a 

cultura são protagonistas. Livrarias, lo-

jas de discos, antiquários e galerias de 

arte contagiam um ambiente intelectu-

al. Ao pôr do sol a atmosfera transfor-

ma-se, porque as suas ruas estão povoa-

das de locais noturnos. Muitos destes 

antros, como são chamados localmente, 

programam noites temáticas, nas quais 

as sessões de baile são dedicadas à mú-

sica da década de oitenta, eletrónica, 

high energy…

Deixamos para trás este ambiente bo-

émio para entrarmos em Polanco. Trata-

se de um bairro internacional, com em-

baixadas, museus e lojas de genuíno 

luxo. Na avenida Presidente Masaryk su-

ÀS COMPRAS EM...
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-1-
A cada primavera, as 
jacarandás tingem-
se de púrpura. 
-2-
Esqueletos em San 
Ángel.
-3- 
Mezcalería em 
Polanco.

-4 e 6- 
Ambiente e 
banca de 
têxteis em San 
Ángel.
-5 e 7-
Interior e loja de 
recordações no 
Museu de Arte 
Contemporânea.

4

3

contrarás as melhores lojas, ateliers e 

vanguardistas showrooms. Salões de 

beleza, barbearias, outfit stores, linge-

rie, complementos para a casa e... todos 

os produtos e serviços oferecidos pelos 

estabelecimentos com personalidade 

própria. Juárez inclui a Zona Rosa, uma 

área dentro do bairro com um espírito 

mais boémio. De dia, encontrarás uma 

oferta parecida com a de Juárez, salpica-

da por estúdios de tatuagens. À noite, a 

diversão é garantida. 

Na zona sul do vale do México, San 
Ángelespera por ti. Declarado Povoado 

Típico Pitoresco em 1934 e sede, a cada 

mês de julho, da Feira das Flores. O local 

é encantador. Aqui poderá encontrar 

praticamente tudo, ainda que a particu-

laridade sejam as lojas e bazares vinta-
ge. Também é um bom lugar para expe-

rimentar a gastronomia mexicana, nos 

restaurantes e mercearias. Não deixe de 

provar as tequilas e o mezcal. 

taurantes, lojas de alimentação e super-

mercados, agências de viagens, conces-

sionários automóveis, lojas de 

decoração, bancos e companhias de se-

guros e marcas de moda, como Salvato-

re Ferragamo, Emporio Armani ou Dol-

ce & Gabbana. 

Colónia Juárez

Colonia Juárez nasceu como uma zona 

residencial para famílias abastadas, ain-

da que depois do terramoto de 1985 al-

gumas das elegantes mansões afetadas 

tenham sido derrubadas para construir 

edifícios menos glamorosos. Entre os 

imóveis reabilitados, encontram-se o 

Museu da Cera da Cidade do México e o 

museu do chocolate, Mundo de Choco-

late. Os dois museus, e os edifícios que 

os acolhem, merecem uma visita. De-

pois dos museus, aventura-te pelas ruas 

de Juárez para mergulhar no mundo do 

design contemporâneo mexicano. En-

cedem-se as lojas das marcas de maior 

prestígio. É um must para os consumi-

dores com elevado poder de compra ou 

para aqueles que sonham poder sê-lo 

no futuro. Inspire-se nas montras da 

Cartier, Montblanc, Vuitton, Rolex, Bul-

gari ou Prada, alojadas em edifícios sin-

gulares, igualmente inspiradores. E para 

saciar a fome, perca-se pelos restauran-

tes de alta gastronomia, como Pujol, 

Quintonil, Anatol ou Cipriani, todos nas 

zonas mais exclusivas. 

Quer desfrutar do maior e mais 

completo centro comercial do país? O 

Centro Santa Fe é um enorme paraíso 

não só para shopaholics, como também 

para os fãs dos desportos de inverno: 

acolhe uma impressionante pista de 

gelo, que cumpre os padrões da Natio-

nal Hockey League dos Estados Unidos e 

do Canadá. Acolhe cinemas, ginásios, 

grandes lojas, como El Palacio de Hierro 

ou Saks Fifth Avenue, mais de 40 res-

11

2
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Bem pachucos
O termo foi popularizado na década de 1940 
pelo ator Germán Valdés, para descrever 
a forma elegante de vestir e uma atitude 
arrogante. Por extensão, é utilizado para 
referir os homens que cuidam do seu aspeto. 

Tratar-se e deixar-se cuidar na Cidade do 
México é um prazer. São numerosas as 
barbearias, lojas de cosmética especializadas 
e alfaiates, onde é possível mandar fazer um 
fato à medida. 

Efémeros e ao ar livre

O que sugere a palavra tiangui? Co-

res, odores, sensações intensas? É 

exatamente aquilo que encontrarás 

nos nossos mercados efémeros e ao ar 

livre. Diz-se que são a essência da 

América e um verdadeiro festival an-

tropológico para desfrutar do com-

portamento mais relaxado dos autên-

ticos citadinos. Recomendamos estes: 

Tianguis Cultural del Chopo, Merca-

do Portales e Mercado Medellín. No 

primeiro, que decorre apenas aos sá-

bados, pode encontrar o vinil esgota-

do ou a primeira edição de Octavio 

Paz. No Portales, a especialidade são 

as bancas de comida com uma oferta 

internacional que vai de tacos e mas-

sa italiana até ao sushi. Mercado Me-
dellín também conhecido como La 

Pequeña Habana. Qualquer produto 

que procures da cultura gastronómi-

ca latina, podes encontrá-lo aqui. 

PARA ELES

5

6

7
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SALERM ON-LINE

ESTREITAR
LAÇOS
A Salerm Cosmetics inauguras as suas ligações em direto

2, 1… ação! Na Salerm Cos-

metics propusemo-nos es-

treitar mais a relação com os 

nossos clientes e seguidores. 

Gostamos de interagir convos-

co e de vos mostrar aquilo que nunca viram, 

o coração da nossa empresa. Um dos obje-

tivos que traçámos para 2019 é que pos-

sam ver quem faz parte da marca, que nos 

falem sobre as dúvidas, preocupações, in-

teresses e opiniões e que desfrutem de to-

dos os eventos que organizamos para que, 

juntos, possamos construir a Salerm Cos-

metics do futuro. 

Os nossos social  streamings
Os social streamings são uma ferramenta 

que estamos a começar a adotar e que é ideal 

para estreitar as relações com todos vós. Des-

ta forma, através destas ligações instantâneas 

em direto, temos a possibilidade de estabele-

cer uma maior proximidade e interagir com 

clientes e adeptos da marca.

Submersos na cultura do imediato, os 

live streamings oferecem a possibilidade de 

comunicar e transmitir, em tempo real, in-

formação relevante sobre produtos favoritos 

dos clientes, bem como apresentar, em dire-

to, masterclasses e eventos de apresentação 

de novidades para que, independentemen-

te de onde estejam, possam aceder, confor-

tavelmente, ao universo Salerm Cosmetics. 

Mais próximo de vós

Vocês são os autênticos protagonistas. Estas 

ligações em direto permitem, mais do que 

nunca, eliminar fronteiras e aproximarmo-

nos para criar uma comunidade virtual Sa-

lerm Cosmetics sólida através da qual comu-

niquem entre si, mas, sobretudo, nos deem a 

conhecer as vossas preocupações, preferên-

cias, recomendações e sugestões. Queremos 

ouvi-los! Assim, este ano propusemo-nos a 



ESTREITAR
LAÇOS
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estabelecer uma ligação em direto mensal, 

através do Facebook e do Instagram, simul-

taneamente, dedicada a uma linha de pro-

dutos específica. 

No passado mês de janeiro organizámos 

um live streaming monográfico sobre Bioke-

ra Natura Color e foi um sucesso. Foram mui-

tos os que quiseram fazer perguntas à nos-

sa técnica Mireia Mejías. Por isso, nos próxi-

mos meses realizamos novas ligações sobre 

temas como os produtos que compõem a li-

nha de cuidados para o cabelo Biokera Na-

tura, e os novos tratamentos de alisamento 

que lançámos no mercado, produtos espe-

cíficos para a queda ou sobre a linha de aca-

bamento Pro·Line, entre outros. 

Muita atenção às nossas redes sociais!

Se queres saber quando será o próximo live 
streaming recomendamos que fiques aten-

to às nossas redes sociais. Ficaremos satis-

feitos em encontrá-los por lá!

 Já entendeste: na Salerm Cosmetics apos-

tamos firmemente nas novas tecnologias. 

Por isso, pomos à tua disposição várias fer-

ramentas que contribuirão para o desenvol-

vimento pessoal e profissional. Vai alinhar?

À esquerda, Iván Lozano e Mireia Mejías 
no nosso live streaming monográfico 
sobre Biokera Natura.

ESTAS 
FERRAMENTAS 
TAMBÉM ESTÃO 
PENSADAS PARA 

FAVORECER O 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOS 

CABELEIREIROS



BEM-ESTAR

O MÉTODO KON-MARI
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As coisas não se ordenam magicamente como faz a 
Mary Poppins. Mas com vontade e os conselhos de 
Marie Kondo é mais fácil. Descobre os truques para ter 
roupa, complementos e cosméticos bem organizados. 

TEXTO: REDAÇÃO / FOTOS: AGÊNCIAS

Não se limita a recolocar o conteúdo de ar-

mários e gavetas, mas também aspira a mu-

dar o estado de ânimo. O seu lema é conser-

var não só o que nos é útil, mas também o que 

tem um significado especial para nós. A filo-

sofia é que, enquanto organizas coisas, arru-

mas histórias pessoais: o que queres e o que 

não, a quem queres e a quem não queres a teu 

lado. Manter a casa arrumada é uma ques-

tão de limpeza, mas também de atitude, de 

bem-estar mental e de felicidade porque fe-

cha "a faísca da alegria", em palavras de Kon-

do, autora de vários livros. O primeiro deles, 

A magia da ordem, ferramentas para arru-

ncontrar de repente umas 

calças que já não te lem-

bravas, guardar umas botas 

que não usas há anos, des-

perdiçar horas a dar a volta 

a gavetas em busca de umas 

chaves… Se apresentares al-

gum destes sintomas, provavelmente neces-

sitas de pôr ordem em casa e, já agora, na tua 

vida. E para isso Marie Kondo pode ajudar-te. 

Convertida numa celebrity graças ao seu 

revolucionário sistema para organizar qual-

quer espaço, propõe um feng shui persona-

lizado que vai além do meramente prático. 

VIDA  
NOVA

Ordem nova e



1 Refletir. 
Consciencializar de que arrumar 

pode mudar a nossa vida.

2 Ordem dentro da ordem.
Organizar por categorias (não 

por lugar de armazenamento), pri-
meiro roupa e a seguir livros, papéis, 
komono (cozinha, wc, garagem) e obje-
tos sentimentais. 

3 Minimalismo. 
Descarta tudo o que não é im-

prescindível. Se ao questionar se te é 
útil surge um "pode", significa "nun-
ca". Há que desfazer-se dele.

4 Não acumular. 
Interrogue-se: "quero mesmo 

isto?". Guardar apenas aquilo que nos 
dá alegria e sensações positivas. 

5 Agradecer.  
Despedirmo-nos de cada coisa 

pensando em como nos foi útil.  

6 A simples vista. 
Colocar tudo para ser localizado 

com um só olhar. 

7 Reutilizar. 
Não desperdiçar em produtos 

de arrumação. Utilizar o que tiver em 
casa, como caixas de sapatos vazias.

8 Passo a passo. 
Comece pelas coisas mais fáceis. 

9 Definitivo. 
Quando se organiza bem uma 

vez, estará sempre organizado.

10  Documentos em dia. 
Convém que seja especial-

mente metódico com os documentos. 

As 10 regras
de ouro e 
benefícios 
básicos

PARA COMEÇAR
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Cosméticos e  
cuidados pessoais

NO BANHO

um docu-reality intitulado, como não podia 

ser de outro modo, A arrumar com Marie 
Kondo! Ao longo de oito capítulos, tenta ar-

rumar a existência de gente que se encontra 

em alguma encruzilhada pessoal e procura 

uma mudança, dar com algo que os motive. 

Se estás nesse ponto ou simplesmente 

necessitas arrumação em casa, descobre os 

seus conselhos e truques infalíveis. Consegui-

rás ter cada coisa no seu sítio e um sítio para 

cada coisa. E verás como é fácil viver com me-

nos e tudo bem organizado. Toma boa nota.

— Reserva duas zonas na casa de 
banho: uma para guardar e ter à mão 
os produtos de utilização diária e 
poupar tempo e outra para guardar 
aqueles que utilizas ocasionalmente, 
como uma máscara ou um perfume 
especial. 

— Arruma os cosméticos e os 
utensílios de maquilhagem 
em caixas acrílicas com 
compartimentos. Por serem 
transparentes, será mais fácil 
encontrá-los e mantê-los. 

—  Se queres rentabilizar espaço 
reduzidos, arruma na vertical. 
Caixas, tabuleiros e cestos são úteis 
como separadores: um para verniz, 
outro para batons... 

— Mantém a casa de banho vazia, 
sem frascos, boiões ou perfumes 
espalhados. O melhor é colocá-los em 
prateleiras. Ajuda a manter a ordem e a 
evitar a entrada de água nos produtos. 

— Compra o champô e o 
condicionador em formato 
profissional e guarda em frascos 
com dispensador. Pouparás dinheiro 
e terás a zona do duche organizada e 
uniformizada.

— Mantém as escovas num copo ou 
frasco. E os lápis para os lábios, olhos 
e eyeliners num estojo escolar, daqueles 

que têm uma fita para manter 
cada objeto no lugar. Irás tê-
los sempre arrumados  
e acessíveis.  

mar a tua casa e a tua vida, vendeu já mais 

de quatro milhões de exemplares. 

"A minha missão é fazer o mundo feliz 

através da limpeza" assegura esta guru da ar-

rumação. Se quiseres vê-la em ação, tem de 

saber que conta com série própria no Netflix, 
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A coleção Sharisha, idealizada para a 

Salerm Cosmetics pelo estilista andaluz 

Dioni Barrera em colaboração com Jorge 

Arrizabalaga, prestigiado maquilhador, foi 

apresentada em Miami perante profissionais 

da Florida. Com esta gala dá-se início aos 

atos de celebração do 20º aniversário da 

implantação da empresa em Miami.

As modelos brilharam com cortes 

desestruturados, com a franja como 

protagonista e tons em degradé, com 

cores naturais.

Deste modo, as modelos usaram 

vestuário original desta coleção, obra da 

designer andaluza Aldebarán Collection 

Córdoba.

Sharisha continuará ao longo do ano a 

sua apresentação noutras delegações de 

Espanha e internacionais da Salerm 

Cosmetics.

APRESENTAÇÃO

Sharisha apresenta-se 
em Miami

As modelos,  
com designs de Aldebarán 

Collection Córdoba.

Jorge Arrizabalaga, 
acima, e Dioni 
Barrera durante
os seus trabalhos.
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As “falleras” maiores e as infantis de Valência participaram num ato com os 
representantes da Salerm Cosmetics na delegação de Levante. Todas elas puderam 
levar para casa um kit de produtos da empresa para brilhar com um cabelo magnífico 
durante os dias grandes do seu reinado. 

Todos os anos, a Salerm Cosmetics tem 
colaborado na entrega de Prémios de 
Comunicação não Sexista organizada 
pela Associação de Mulheres 
Jornalistas. Neste caso, a premiada 
com a máxima distinção, o Prémio 
Margarita Rivière, foi para a jornalista 
e atual administradora única de RTVE, 
Rosa Maria Mateo. 

Eventos e colaborações
   

A Salerm Cosmetics participou no Instabeauty Barcelona com um grupo de bloggers 
e instagramers de beleza. Cada uma das influencers assistentes teve a oportunidade de 
experimentar a edição especial do Salerm 21 com aroma a jasmim e âmbar.

Estamos muito felizes que os produtos 
da Salerm Cosmetics sirvam para 
embelezar os apresentadores da 
televisão autónoma de Madrid. 
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Entrega de material realizada no Colégio  
Maria Madre - Politecnos de Burgos. Essa 
entrega está dentro do programa de ajudas 
da Fundação VMV. A entrega foi realizada à 
responsável pelo módulo de Imagem Pessoal, 
M.ª Dolores Rivas.

Os nossos técnicos Fátima Bermúdez de Galicia e Juan Garés de Valência posam com 
José Coronado, protagonista da série Vivir sin permiso da Telecinco, cujos produtos 
para o cabelo são da Salerm Cosmetics.

A Salerm Cosmetics continua presente no mundo das séries de televisão. Neste caso 
com a série El Pueblo, que será emitida na Telecinco, assim como a participação na 
segunda temporada da série La peste que se emite na plataforma da Movistar. 
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O estilista Deni Toledo durante uma formação avançada de corte a
clientes da Salerm Cosmetics em Barcelona. 

Formações

A cidade de Lleida recebeu a gala de tendências de corte e cor 
Salerm Cosmetics a cargo do estilista Juan Garés.

Clientes de Andaluzia numa formação do estilista Miguel Velasco..

A estilista de cabelos Manuela Fernández visitou Cuba para 
realizar uma série de formações sobre apanhados. Na
fotografia, com o equipamento da Salerm Cosmetics Cuba 
encabeçado por Juanita Mateos.

O teatro Salerm Cosmetics recebeu a gala de apresentação de 
Biokera Vegan, a coloração 100% vegetal. A nossa técnica Mireia 
Mejías foi a encarregada pela realização da demonstração sobre 
o modo de uso desta novíssima coloração, que está a despertar 
grande expectativa entre os clientes. 
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Foto de família dos clientes presentes 
na formação sobre madeixas ministrada 
pela técnica de Madrid Belén Álvarez em 
colaboração com Amparo Marín. 

A nossa técnica de Andaluzia, Maria Jesús 
Ibarra, também deu formação sobre 
madeixas aos clientes de Almería.

As nossas clientes mostravam-se assim 
felizes na formação sobre corte e cor em 
Oklahoma (EUA).

Os clientes da Salerm Cosmetics Andaluzia 
despediram-se encantados da formação em 
tendências de moda que o estilista cântabro 
Guillermo del Carmen ofereceu.

Em Alicante, a estilista Hermi López 
ministrou uma formação de corte e cor 
para um numeroso grupo dos nossos 
clientes.

Os nossos clientes de Gova (Portugal) 
posaram assim felizes na sua viagem 
anual ao centro de formação da Salerm 
Cosmetics em Barcelona.

Salvador Caracava e a sua formação sobre 
marketing e gestão de salões foram os 
protagonistas em Lleida.

Manuela Fernández continua a colher 
sucessos onde quer que vá. Neste caso, 
em Múrcia, a dar formação a profissionais 
sobre a sua coleção de cabelos apanhados. 

Em Salamanca, os clientes da Salerm 
Cosmetics tiveram a oportunidade de 
receber uma formação em barbearia a 
cargo de Juan Castro.
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Weekend Factory
EM FAMÍLIA

Os trabalhadores do VMV 

Cosmetic Group das delegações 

de Espanha puderam desfrutar 

de um fim-de-semana de 

visita às instalações centrais 

da empresa em Barcelona. 

Um total de 190 pessoas das 

delegações da Galiza, Castela e 

Leão, País Basco, Baleares,

 Valência, Andaluzia, Madrid, 

Aragão e Canárias participaram 

nas atividades programadas 

no Weekend Factory, entre as 

quais se destacaram um jogo 

de futebol entre as delegações e 

uma visita às instalações, para 

concluir com um jantar de gala 

com todos os assistentes.

Prémio
póstumo
A Fundação VMV Cosmetic Group e o seu presidente 

Víctor Martínez Vicario, a título póstumo, foram 

galardoados com o Prémio Alegria de Viver 2019 na 

categoria de fundações. A presidente da Fundação, Ana 

Ribes, foi a responsável por receber o galardão, uma 

escultura do artista Toni Ramos Ramat.
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COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO 
• CORES INTENSAS, BRILHANTES E DURADOURAS.
• TOTAL COBERTURA DE BRANCOS. 
• COM 6 ÓLEOS VEGETAIS ORGÂNICOS CERTIFICADOS  
• MÁXIMO CUIDADO E TRATAMENTO DO CABELO. 
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 NOVAS CORES 
BIOKERA

Tudo em 
vermelho!

BY VMV  
COSMETIC GROUP 

www.vmvcosmeticgroup.com
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