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Com pálpebras caídas

Aplique uma sombra com uma tonalidade média nas pálpe-

bras, até aproximadamente meio centímetro antes das so-

brancelhas. Use uma sombra mais escura na curvatura do 

olho. Deve esfumar para cima, cobrindo toda a área flácida 

que cai sobre o olho. Não use sombras cintilantes ou claras e 

não aplique o iluminador junto às sobrancelhas.

Redondos

Para dar um ar amendoado aos olhos aplique tons escuros ou 

médios suavemente nos cantos internos e mais densamente 

nos cantos externos e sob as pestanas inferiores, acentuando 

o alongamento. Por baixo das sobrancelhas, aplique a sombra 

iluminadora.

Ou pequenos

Use tons escuros no meio das pálpebras em direcção aos can-

tos externos. Para abrir o olhar, aplique a sombra clara apenas 

nos cantos internos e no centro. Pode esfumar levemente a 

sombra escura nos cantos externos inferiores. Pode delinear 

o canto dos olhos com traços suaves e esfumados. O lápis 

branco dentro dos olhos também é uma boa escolha.

Dicas para favorecer o olhar
Use um lápis bege para contornar o lado de dentro das • 
pestanas inferiores. Este truque aumenta os olhos e dá um 

efeito mais natural do que o do conhecido lápis branco. 

Para fixar o lápis aplique um pouco de pó solto sobre os • 
olhos antes de aplicar o lápis. 

Invista num bom afia: o lápis precisa de estar sempre • 
afiado para que o traço e o resultado seja o mais perfeito 

possível. 

Os segredOs de Linda carter

Para Manon Rosenboom Alves, da Colour me Beautiful, 

“este inverno a maquilhagem é para se notar! E isto 

não é uma má notícia, pois no Inverno o nosso rosto 

pode precisar de alguma cor. Sofisticação é a palavra-

chave. Para a obter deve, em primeiro lugar, ter a 

pele lisa e perfeita, ou seja ter um brilho que reflecte 

uma boa saúde. Um bom creme de hidratação, um 

corrector para as olheiras e a base são os produtos 

mais importantes para este resultado. Assim como bons 

hábitos como uma esfoliação da pele, comer e dormir 

bem, e beber muito água!”

Seguem as tendências vistas nos desfiles 

internacionais.

Olhos – o ponto forte da estação• 
Eyeliner forte

Se não gosta de pintar os lábios com cores fortes, 

destaque os olhos pois é uma das outras tendências. 

Aplique um eyeliner forte com o seu lápis ou eyeliner 

líquido, bem marcante. O eyeliner pode ser preto ou 

branco ou numa cor mais suave se não gosta de muito 

contraste.

Smokey eyes

Os ‘smokey eyes’ continuam a estar na moda este 

Inverno. A novidade é que, para além do uso das 

cores acinzentadas, pode criar este look também com 

sombras de cores mais quentes como o castanho, o 

verde ou cores frias como o prateado e o roxo. A cor 

que combina melhor consigo depende também da sua 

coloração natural (cor da sua pele, olhos e cabelo) e a 

roupa que vai vestir.

Em geral• 
Misturar texturas

Este look obtém-se pela combinação de uma sombra 

matte nos olhos e um gloss nos lábios para criar um 

look sofisticado, uma das tendências para este Inverno.

Lábios vermelhos

A maquilhagem para este inverno está inspirada nos 

anos 20/30. Os lábios pintados de vermelho são uma 

das tendências mais marcantes, como no Inverno 

anterior. Mas cuidado com a escolha da cor vermelha, 

pois a tonalidade e a cor certa é a cor que está em 

harmonia com a cor da sua pele, dos seus olhos e do 

seu cabelo. Varia de vermelho alaranjado a vermelho 

azulado.

Blush com moderação

O blush talvez seja o produto menos usado neste 

Inverno. Mas para quem precisa de alguma cor no 

rosto para um look mais fresco, pode usar um blush em 

creme para um efeito mais natural, pois este vai dar 

um brilho saudável no seu rosto. Escolha a tonalidade 

certa para a sua pele, quer seja salmão ou rosa.
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