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Espelho meu Investir em si

Uma mudança
com um toque
de personalidade
B.I.

NOME: Elsa Ferreira
IDADE: 33 anos
PROFISSÃO: Controladora
de Publicidade

Numa mudança de visual, a palavra chave é “auto-confiança”.
Para conquistá-la, há que investir na cor e no estilo mais
adequado à personalidade de cada pessoa.

As dicas dos especialistas
Mood Beauty
Lounge
Cabelo

Foi neste espaço dedicado à beleza,
à tranquilidade e ao bem-estar, que
o cabelo da Elsa foi mimado até à
exaustão. A candidata tem uns caracóis naturais lindos, que quis manter,
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e que foram aproveitados para criar o
seu novo look. Por forma a dar-lhe uma
imagem mais moderna e iluminarlhe o rosto, foram feitas madeixas, de
cor vermelha, uma tendência deste
Outono/Inverno. Relativamente ao
corte, foi feito um escadeado bastante
acentuado para tirar volume e para
dar forma ao rosto optámos por um
contorno assimétrico, a tapar parcialmente a testa.

ANTES

Colour me
beautiful

Em parceria com

rímel, blush e baton roxo acastanhado
(tudo da marca colour me beautiful).

Imagem

Maquilhagem
Mostrámos à Elsa duas formas de se
maquilhar: uma mais rápida, para
usar nos dias de trabalho, e outra
mais elaborada, para usar à noite ou
em ocasiões especiais.
Devido ao pouco tempo que a Elsa
tem de manhã, foi aconselhada a
usar sempre um pouco de corrector
debaixo dos olhos, pois disfarça zonas
mais escuras e dá logo um ar mais
saudável e menos cansado. Para os
olhos, usou-se um lápis de cor beringela e pouco rímel. Para completar,
colocou-se um baton ou gloss de cor
natural.
Pa ra u m look ma is sof ist icado,
utilizou-se uma base castanha escura
(creme), pó dourado, sombras de cor
dourada e roxo, lápis de cor beringela,

Da análise feita à personalidade e estilo
de vida da Elsa, descobriu-se que tem
um estilo clássico / “city chic”, devido,
entre outras razões, ao pouco tempo
que tem para se arranjar (é mãe de 2
filhas pequenas e gasta 3 horas por dia
em transportes públicos). Este é um
problema típico da mulher moderna,
que tem de conciliar a vida profissional
com a vida familiar!
Ainda na avaliação da candidata,
descreveu-se o corpo da Elsa como
uma “ampulheta bem constituída”,
devido à sua cintura bem definida e
ancas mais acentuadas. Por isso, de
forma a mostrar a sua cintura, aconselhou-se o uso de um cinto, camuflando
as ancas largas. Sugeriu-se igualmente
o uso de materiais suaves e leves, que
não marcam as ancas, como acon-

Cabelos - Mood Beauty Lounge
www.mood-beautylounge.pt

Consultoria de imagem - Colour Me Beautiful
www.cmb.com.pt

tece com materiais mais duros (ex:
calças de ganga). As calças largas e
bem compridas, como nas fotografias,
são ideais, pois alongam a perna, que
assim parece mais elegante.
Sendo a Elsa uma mulher morena, as
cores fortes acentam-lhe muito bem.
O roxo fica-lhe deslumbrante e, felizmente, é uma das cores deste Outono/
Inverno. Para finalizar, o uso de acessórios dá um toque mais feminino e
pessoal ao conjunto.

DEPOIS

Blusa Chiffon

12,99¤

Calça Ganga

29,99¤

Sapatos

24,95¤

Brincos

4,99¤

Colar

6,99¤

Colar

16,99¤

Anéis

3,99¤

Mala

19,99¤

Relógio

19,95¤

GUARDA-ROUPA
Colecção Outono-Inverno 2008
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