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Consultoria de imagem pessoal 
e empresarial

Para a maior parte das 
pessoas, o mês de Setembro 
é o mês de adaptação, 
de voltar à rotina diária e 
preparar a casa e os filhos 
para a nova fase do ano.

Cuidados com a 
imagem depois 
do Verão

esquecidas, mas geralmente 
mais secas! Se for o seu caso, 
aplique nestas zonas um cre-
me específico para combater 
a secura.

 Quanto ao cabelo, este 
pode ter sofrido também, 
especialmente se tem cabelo 
pintado ou com madeixas. Na 
maior parte das situações, os 
tratamentos para voltar a ter 
um cabelo com mais brilho, 
podem ser feitos em casa.
l Depois de cada lavagem 

com champô, deve usar um 
amaciador adequado para o 

pós as idas à praia 
ou piscina, a pele e o cabelo 
podem ter sofrido muito, devi-
do aos efeitos do Sol e da água 
salgada ou do cloro. De forma 
a ter de volta uma pele mais 
suave e um cabelo brilhante, 
veja aqui as nossas dicas.

1. Cuidados de beleza
 A exposição ao Sol du-

rante o Verão torna o estrato 
córneo (a camada externa 
da pele) mais espesso, pelo 
que os ingredientes activos dos 
cremes e outros produtos para 
cuidar a pele não conseguem 

penetrar bem na pele. Se for 
o seu caso, é aconselhável pri-
meiro fazer uma esfoliação que 
remove todas as células mortas 
que existem na última camada 
da pele. Pode optar por fazer 
este tratamento numa esteticis-
ta ou preparar uma esfoliação 
caseira. Na edição de Maio,  
nº 40, pode ver algumas re-
ceitas para fazer uma esfo-
liação ou máscara em casa. 
Depois deste tratamento, a sua 
pele ficará mais suave e hidra-
tada. Nas primeiras semanas, 
se tiver uma pele normal ou 
mista, pode esfoliar 1 ou 2 

vezes por semana, até obter a 
suavidade da sua pele de volta. 
Para as peles sensíveis devem 
fazer com menos frequência.

 Além da esfoliação, é im-
portante hidratar a pele todos 
os dias, de preferência logo 
após o banho, principalmente 
a pele do rosto que deve ser 
hidratada de manhã e à noite, 
pois é uma pele por norma 
mais fina e mais exposta aos 
riscos do Sol. Quando hidrata 
o seu corpo, tenha atenção 
especial aos cotovelos e aos 
pés, pois são zonas facilmente 
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seu tipo de cabelo.
l Nas primeiras semanas, 

para dar uma hidratação re-
forçada, aplique uma máscara 
ao seu cabelo. Pode comprar 
numa loja e deixar actuar du-
rante 20-30min, de preferência 
com o cabelo coberto com 
uma toca ou alumínio. Existem 
várias receitas caseiras, pode 
encontrar algumas delas na 
edição de Maio. Continue a 
aplicar a máscara 1-2 vezes por 
semana até obter um cabelo 
brilhante e suave. Depois pode 
continuar a aplicar uma vez por 
semana ou de duas em duas 
semanas. Verifique se escolhe 
a máscara certa para o seu tipo 
de cabelo.
l Para um cabelo que está 

muito ressequido, existe a 
opção de um tratamento 
com queratina, que devolve 
a água perdida ao cabelo. Se 
está a pensar nisso, pergunte à 
sua cabeleireira se este tipo de 
tratamento é adequado para o 
seu tipo de cabelo. 

 Tanto para uma pele como 
para um cabelo saudável e 
brilhante, os cuidados com 
a alimentação são igualmen-
te importantes. Uma dieta 
rica em vitaminas A e C, que 
têm uma acção antioxidante, 
contribui para uma pele e um 
cabelo saudável.

 A ingestão de mais ou 
menos 1,5l de água por dia 
é um dos segredos de beleza 
mais baratos que existe!

2. Cuidados com a 
imagem no local de 
trabalho

Trabalhar depois das férias 
e com temperaturas elevadas 
como temos tido nos últimos 
anos, não facilitam vestir as 
roupas mais formais que o 
local de trabalho por norma 
exige. Veja aqui algumas dicas 
que ajudam a escolher o seu 
vestuário para o trabalho 
no Verão.

 Calçado
Apesar de serem uma das 

tendências fortes deste Ve-
rão, a sandália rasa e (quase) 
toda aberta não é bem vista 
em todos os ambientes de 
trabalho. Se trabalha num 
ambiente formal, escolha an-
tes o sapato peep-toe (com 
um ou dois dedos de pé à 
mostra) ou um modelo tipo 
slingback (com uma fivela no 
calcanhar). 

 Cores claras
As cores fortes e contras-

tantes são uma das tendên-
cias neste Verão, mas tenha 
cuidado com o uso de co-
res demasiadas fortes, pois 

pode igualmente afectar a 
sua imagem profissional. Se 
tem uma paixão pelas cores 
fortes, combine apenas uma 
cor mais forte com uma outra 
cor neutra, como o azul ou 
bege. Uma alternativa é o uso 
de vestuário com cores mais 
claras, como o branco, bege, 
creme e azul claro que pode 
ser combinado com acessórios 
mais coloridos.

 Blazer ou malha 
Se tem de participar em 

reuniões formais, leve um 
blazer ou uma malha consigo 
e combine-os com uma camisa 
sem mangas ou um top sem 
mangas. Opte por materiais mais 
frescos, como algodão, linho e lã 
fria em cores mais claras.

 Vestidos
Os vestidos são muito ver-

sáteis, pois pode vestir um 
modelo fresco e combiná-lo 
com um blazer ou malha 
para ocasiões mais formais. 
Vestidos em materiais mais rí-
gidos, até ao joelho e com uma 
manga curta, são excelentes 
para uma imagem profissional. 
Aos vestidos de uma cor só, 
pode acrescentar mais cor com 
colares e pulseiras coloridas. 

 Maquilhagem
Com um rosto já bron-

zeado, uma maquilhagem 
leve chega. Um lápis para os 
olhos, um pouco de rímel, um 
gloss e talvez um pó bronze-
ador é o suficiente para uma 
maquilhagem no Verão. De 
um modo geral, evite peças 
de vestuários que mostram 
demasiada nudez, pois pode 
afectar a sua imagem. Rou-
pas muito apertadas e trans-
parentes devem igualmente  
ser evitadas. 

(*) Colour me Beautiful  
– the image Consultants
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Abertura do curso Personal 
Stylist e Consultora de Imagem
estão abertas as inscrições para o curso de Personal Stylist e 
Consultora de imagem. estes 2 cursos intensivos têm início a 
15 de outubro. Se gosta da área de moda, fazer sentir bem 
as pessoas e ter o seu próprio negócio, uma carreira na 
área de Consultoria de imagem pode ser a resposta certa. 
Para mais informações consulte o site em www.cmb.com.pt/
formacao.html ou contacteinfo@cmb.com.pt.


