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famosas

visual
de estrela

Elas são 
lindas, isso é 
fato! Mas para 
aparEcErEM sEMprE 
dEsluMbrantEs 
nas tElinhas E 
páginas dE rEvista, 
as faMosas 
têM aquElEs 
sEgrEdinhos dE 
bElEza dE quE não 
abrEM Mão nunca. 
pronta para 
dEscobrir coMo 
garantir uM visual 
digno nas divas? 
Por Cibele Carbone

Fujo das 
irritações 
na pele 
jogando fora 
a maquiagem 
mais velha”
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ela é linda e nem mesmo a personagem sem 
glamour algum que vive no momento, a empregada 
doméstica Penha, na novela cheias de charme, 
da Rede Globo, consegue ofuscar a beleza da atriz 
taís araújo. além de beber bastante água ao longo 
do dia, a musa segue alguns cuidados específicos 
para a pele negra. “como a pele escura tem a 
tendência de parecer acinzentada quando não está 
bem hidratada, costumo aplicar o hidratante no 
corpo logo após o banho, quando os poros estão 
mais abertos, o que facilita a sua absorção. Uso 
o skin-evening Body Butter by Rx for Brown skin, 
ele é ótimo para pele negra.”

Mantenho 
a pele bem 
hidratada 
para ela 
não ganhar 
um tom 
acizentado”

Gianne albertoni, 
apresentadora

Heloísa 
périsse, 
atriz

a eterna top-model tem 
uma beleza natural, mas 
nem por isso foge dos 
cuidados com corpo, 
rosto e cabelo. “Vou 
ao salão uma vez por 
mês para hidratar os 
fios e faço manutenção 
em casa com creme 
de tratamento noturno. 
aplico protetor solar 
todos os dias e jamais 
durmo de maquiagem. 
também, só lavo o rosto 
com sabonete apropriado 
para meu tipo de pele”, 
conta a apresentadora 
do Hoje em Dia, da 
Rede Record. a silhueta 
esguia fica por conta 
das calorias gastas 
com as aulas de muay 
thai e pilates, além de 
alimentação saudável, 
livre de frituras.

taís araújo, atriz

Só lavo o 
rosto com 
sabonete 
para meu 
tipo de pele”

cada vez mais bonita, a 
interprete de Monalisa, na 
novela avenida Brasil, da 
Rede Globo, mostra que não 
é apenas expert em beleza na 
televisão. Na vida real, a atriz 
é adepta de tomar pequenos 
cuidados no dia a dia para não 
sofrer com um problema maior 
no futuro. O truque atual é o 
de jogar fora a maquiagem 
velha, já que depois de um 
certo tempo de uso elas 
podem causar irritações na 
pele. “troco base, pó e blush 
a cada seis meses, em média. 
Já batom e máscara para 
cílios, costumo trocar a cada 
três meses. Prevenir é sempre 
melhor do que remediar.”
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isabel fillardis, atriz 

“A massagem modeladora 
ajuda a diminuir a celulite”
a atriz revela que luta acirrada contra 
a celulite. “eu faço drenagem linfática 
e massagem modeladora para o bom 
funcionamento do organismo e para 
diminuir as celulites. estou adorando 
o resultado!” as madeixas cacheadas 
também recebem atenção especial: 
a cada 15 dias ela faz um banho com 
água de coco para garantir o brilho 
dos caracóis. O rosto de boneca 
recebe borrifadas de água termal e 
fi ltro solar com FPs 50 todos os dias.

tHalita morete, repÓrter 

“Lavo o rosto com água gelada 
para ativar a circulação”
a repórter do Domingão do Faustão, 
programa dominical da Rede Globo, 
conta que é apaixonada por chá 
verde. “Procuro tomar uma xícara 
todas as noites para ajudar a limpar o 
organismo e manter o corpo livre de 
inchaço.” além disso, a bela costuma 
lavar o rosto com água gelada para 
ativar a circulação local. “e uma vez 
por semana, costumo passar máscara 
hidratante nos fi os após a lavagem 
para combater o ressecamento.” 

milena toscano, atriz

“Uso um creme que garante 
um brilho gloss aos fi os”
Rosto angelical e curvas perfeitas. 
Para garantir esse look, ela segue 
alguns cuidados com a beleza: bebe 
bastante água, usa protetor  solar 
todos os dias e aplica hidratante anti-
idade. Os cabelos também entram 
na rotina de cuidados. “Uso o creme 
salon Glaze, do Frederic Fekkai, três 
vezes por semana. sem elementos 
químicos, esse condicionador dá aos 
cabelos um efeito de brilho gloss, sem 
que eu precise ir ao salão.”

francielY freduzesKi, atriz 

“O chá verde limpa o 
organismo e aumenta a 
sensação de saciedade”
No ar como a personagem claudia 
Prado, na novela Máscaras, da Rede 
Record, Franciely tem chamado a 
atenção pela sua beleza exótica. “No 
rosto, uso fi ltro solar com FPs 30, 
até quando estou no estúdio.” Já 
as curvas, mantém à base de dieta 
balanceada e chá verde. “ele é ótimo 
para a digestão e protege dos cálculos 
renais. sem contar que é diurético, 
limpa o organismo e me dá uma 
sensação maior de saciedade.” 

leilaH moreno, atriz

“Tomo cápsulas com ativos 
clareadores e fi rmadores da pele” 
Os fi os lisinhos e brilhantes da atriz, que 
deu vida à personagem Grace Kelly, na 
novela aquele Beijo, da Rede Globo, 
são muito bem cuidados. “como faço 
muita escova, uso creme termoprotetor 
e aplico tratamento reparador uma vez 
por semana. e uma vez por mês vou ao 
salão para uma hidratação profunda.” a 
pele do rosto é mantida com o uso de 
sabonete de argila, tônico e creme anti-
idade. “Para complementar os cuidados, 
tomo diariamente cápsulas com ativos 
clareadores e fi rmadores da pele.”

rosana jatobÁ, jornalista 

“O vapor da água melhora 
a penetração dos cremes”
Dona de traços fortes, Rosana não 
bobeia nos cuidados com a cútis. 
“O meu segredo para manter a pele 
sempre bonita é simples: vapor de 
água quente por 5 minutos para abrir 
os poros e permitir maior penetração 
dos cremes.” ela faz essa espécie 
de sauna facial pela manhã, antes de 
aplicar o hidratante e protetor solar. as 
longas madeixas brilhantes recebem 
um jato de água fria após a lavagem 
para ajudar a fechar as cutículas dos 
fi os e dar uma dose de brilho extra. Fo
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a apresentadora 
do programa ser 
Mulher, do canal por 
assinatura Bem simples, 
possui uma genética 
abençoada: ela é filha 
da nossa eterna Garota 
de ipanema, Helô 
Pinheiro, com quem 
divide a apresentação 
do programa. como 
não tem muito tempo a 
perder, dada a corrida 
rotina de gravações, 
ticiane usa e abusa 
dos truques que podem 
ser colocados em 
prática durante à noite. 
“Quando preciso, durmo 
com bobes de espuma 
enrolado da ponta 
até o meio dos fios, 
assim já acordo com o 
cabelo ondulado.” ela 
também gosta de dormir 
com uma camada de 
Hipoglós na região das 
olheiras para acordar 
com a área mais clara. 

ticiane pinHeiro, 
apresentadora

Durmo com 
bobes de 
espuma para 
acordar com 
o cabelo 
ondulado”


