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Tendência 2021/2022

Estilista Terezinha Benedeti 
traz composições ultra 

moderna da alta costura 

As cores ressaltam ainda mais a beleza
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HIGH FASHION

THE POWER
OF COLORS
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(17) 3234-4633
R. Tiradentes, 2463 - Parque Industrial

São José do Rio Preto/SP
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DISTRIBUIÇÃO em São José do Rio Preto e Região 
Clínicas em Geral / Centros de Estética / Salão 
de Beleza / Academias de Ginástica / Agências 
de Automóveis / Agências de Turismo / Bares / 
Restaurantes / Lojas de moda / Câmara Municipal / 
Condomínios Fechados / Escolas em geral / Prédios 
/ Choperias / Churrascarias / Hotéis / Lojas de 
Noivas / Óticas / Pizzarias /  Postos de Combustíveis 
/ Dentistas / Cartórios / Buffets / Construtoras / 
Escritório de Engenharias e  Arquitetura / Materiais 
de Construções/ Lojas de decorações / Lojas de 
piscinas e tudo relacionado a construção civi l  em 
geral / Comércio em  Geral e distribuição direcionada 
de acordo com o público alvo dos cl ientes. 

A reprodução total ou parcial de fotos, textos e anúncios 
sem a devida autorização estará sujeita à penalidades 

previstas por lei.

E X P E D I E N T E

  Diretora Geral: 
Marina Cr ist iane Pereira

diretor ia@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Paulo Martins

jornal ismo@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Alex Santana

Claudio Sartor
Deivid Murad

Thales Nogueira

 Tiragem: 23.000 exemplares

  Administração Revista Vida & Negócio:
Av. Francisco Chagas de Oliveira, 344, 

Piso Superior - Jardim Pinheiro
(Próximo ao Riopreto Shopping)

 | 17 99157 5716
vidaenegocio.com.br

  facebook: revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

Mais informações:
www.vidaenegocio.com.br

Capa 
Produção - Alex Santana
Beauty Artist - Rafael Goya
Modelo - Amabile Zanetti / Agência Daf Models
Foto - Cláudio Sartor / Sartor Fotografia
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beleza
Por Fabinho Gonçalves Makeup Artist
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Produtos deste look: Delineador Vermelho Matte Peel Off, Máscara para cílios 
Secret, Kit PRO Sobrancelhas, Blush Intense Me Coral Perolado, Iluminador 
Marmorizado e Gloss cor Vermelho 100, todos da Natura Una.
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beleza

Com participação especial da top internacional Amábile Zanetti, nosso editorial de beleza 
Preview Outono Inverno está cheio de ideias criativas e elegantes de maquiagem, para você 
realçar   seus   olhos e reestabelecer  a autoestima  para  sua  melhor  parceria:  você  mesma.  
O Delineado Gráfico, que já é sucesso na net e na vida real, segue em alta para estação mais 
fria do ano, e vem mais evoluído, com traços que dobraram de tamanho, largura, em formas 
descontruídas e orgânicas que ganharam ainda mais força com cores e texturas que vão 
do Vermelho ao Rosa, Dourado, Preto, Branco e Grafite. Cinco looks para você se inspirar e 
atualizar seu jeito de usar o Delineador! Fotos Thales Nogueira.

Olhos marcados
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Traço soltoTraço solto
Experimente deslocar seu Delineador para uma região da pálpebra ainda não explorada por 
ele, e não se preocupe com a simetria! O charme da vez são as linhas de formas orgânicas. 
Primeiro faça seu esfumado de Sombras com suas cores preferidas, em seguida, escolha uma 
terceira cor de contraste para o Delineador e rabisque. O segredo do sucesso é fugir do óbvio.
Produtos: Delineador Branco da Pop Makeup, Trio de Sombras cores Pretty in Pink e Orange 
Chaos de Natura Faces, Maxxi Palette de Sombras cor Intensa, Máscara para Cílios Secret, Kit 
PRO Sobrancelhas, Blush Intense Me cor Rose Perolado, Iluminador Marmorizado e Gloss cor 
Boca 100 da Natura Una.
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O segredo desse look com uma pegada futurista ’60 é a conexão de duas texturas de 
Delineador: o primeiro feito com acabamento esfumado aplicado no côncavo (Região 
entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa) e o segundo com o acabamento marcado em 
linha contínua, a conexão dessas duas texturas formam um visual sofisticado e ajudam 
a abrir e iluminar o olhar de forma elegante e muito estilosa para uma ocasião especial.
Produtos: Delineador Matte Peel Off cor Preto, Maxxi Palette de Sombras cor Intensa, 
Lápis Kajal cor Preto, Máscara para cílios Secret, Kit PRO Sobrancelhas, Blush Intense 
Me cor Bronze Perolado, Iluminador Marmorizado e Gloss cor Pérola 100 da Natura Una.

Conexão à risca
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Côncavo em evidência
Atualize seu look doradinho! A dica é transformar sua Sombra Dourada esquecida no fundo da 
gaveta em um Delineador de Ouro, essa transformação pode elevar seu Look Nude a outro patamar. 
Com a ajuda de um Diluidor de Maquiagem faça uma papinha com raspas de Sombra Dourada e 
apenas uma gotinha do Diluidor,  e com a ajuda de um Pincel próprio para delinear, risque um 
traço na linha do côncavo (Região entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa). Também vale apena 
colocar um pouco do produto dourado no canto interno inferior dos olhos (cantinho lacrimal) para 
iluminar o olhar, finalize o look com muita Máscara de Cílios e Iluminador a gosto.
Produtos: Diluidor de Maquiagens Pop Makeup, Maxxi Palette de Sombras cor Nude, Máscara para 
cílios Secret, Kit PRO Sobrancelhas, Blush Intense Me cor Coral Perolado, Iluminador Marmorizado, 
Pincel PRO e Gloss cor Rose 100 da Natura Una.
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Serviços: Maquiagem Fabinho Gonçalves (17) 98128-6718  •  Fotos Thales Nogueira (17) 99133-0706  •  Modelo Amábile Zanetti

Daf Models (17) 3232-3705  •  Produtos Natura (17) 98128-6718  •  Produtos Pop Makeup (17) 99159-4428.

Delineador desconstruído
A regra para desconstruir o delineador de gatinho é… nenhuma! Essa trend fala de brincar 
de desenhar no rosto. E, fica calma, você não precisa ser nenhum Michelangelo. Qualquer 
traço já está valendo! Esfume a pálpebra móvel com Sombra Grafite, depois aplique o 
Delineador Vermelho que faz toda a diferença para um toque moderno e surpreendente 
na make. 
Produtos: Delineador Vermelho Matte Peel Off, Lápis Kajal preto, Máscara para cílios 
Secret, Blush Intense Me Bronze Perolado, Kit PRO sobrancelhas, Iluminador Marmorizado 
e Gloss Rose 100 da Natura Una, Sombra cremosa cor Grafite da Natura Faces.
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New Elegance Collection

esta temporada Terezinha 
Benedeti criou uma atmosfera 
com silhuetas minimalistas, 

a coleção remete a um ultra moderno 
extremante chic e elegante.  Outro traço 
comum e luxuoso são as combinações 

de cores vibrantes em tecidos de 
seda pura que encoram as mais 
maravilhosas composições da 

alta costura, como a mistura da 
renda francesa com detalhes 
em lenços embelezados com 
pedras artesanais. Deixando 
visível o design manual e 
exclusivo.

Produção Alta Costura
     @atelierterezinhabenedeti

17 3234-4633
Rua Tiradentes 2463

Boa Vista - S. J. Rio Preto/SP

High Fashion

N
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VESTIDO Elegante todo em 
Renda  gripier com detalhe 
bordado em flores e lenços 
em georgette de seda

High Fashion
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SPENCER de renda 
francesa rebordado

SAIA de seda esvoaçante
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SAIA mimole com detalhe 
em tecido brocado

TOMARA CAIA bordado 
em perolas
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CHEMISE estampado 
em seda pura
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SAIA LONGA ESTAMPADA em  
chiffon de seda
BLUSA com nervura e decote V
Acessório: 
LENÇO estampada em chiffon 
de seda
CINTO de couro todo em pedra

Modelo @gaby.regovich | Agência @dafmodels  | Foto @sartorfotografia | Produção makeuphair @alexsantanapcm
Onde encontrar Atelier Terezinha Benedeti 17 32344633
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Produção: Alex Santana
Fotos: Cláudio Sartor / Sartor fotografia
Modelo: Amabile Zanetti
Agência: Daf Moldels

THE POWER  OF COLORS
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THE POWER  OF COLORS
Tendências 2021/2022

As cores 
ressaltam ainda 

mais a beleza,
levando vida e 

aumentando 
auto estima.
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A cor do sol se destaca em 
alegria, otimismo, diversão, 

prosperidade, vida e 
concentração.Amarelo
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Comunicação, Confiança, 
Autoridade e LealdadeAzul
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Frescor, Jovialidade, 
Criatividade e Aventura

Laranja
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Natureza, Vitalidade, 
Prestígio e RiquezaVerde
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Realeza, Majestade, 
Espiritualidade

e Mistério
Roxo
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“Cada cor tem uma função visual de levar 
poder sobre sua personalidade e emoções 

do dia a dia” 
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Flacidez no abdômen?
Corrente Aussie: o tratamento que fortalece os músculos, ajudando a combater gordura 

localizada e flacidez da pele!

Com o passar do tempo, é normal a 
pele perder elasticidade e começar a 
apresentar sinais de flacidez e, apesar de 
todos os cuidados que possamos tomar 
com o nosso corpo, uma hora ela estará 
ali, assustando a maioria das mulheres. 
Todos sabem que cuidar da alimentação, 
evitar açúcares, não fumar, manter-se 
hidratado, evitar sol em excesso, fazer 
exercícios físicos e manter o peso estável 
são essenciais para uma pele saudável, 
além de retardar o aparecimento da 
flacidez, manter uma vida equilibrada e 
saudável. Mas, e quando fazemos tudo 
isso e a flacidez teima em aparecer? Seja 
pela idade, fatores genéticos, gravidez 
ou por uma grande perda de peso? Para 
esses casos, a esteticista Nathalia Pelais 
especialista em cuidados do corpo e 
da face explica sobre o tratamento que 
ajuda a combater a flacidez e enrijecer 
os músculos do corpo.
O procedimento utiliza a eletroterapia 
como forma de estimular a contração 
muscular por meio de corrente elétrica 
no local em que é aplicado. 
Por ter efeitos na estimulação 
neuromuscular a corrente aussie 
age contraindo os músculos, assim 
havendo enrijecimento muscular e 
consequentemente agindo na flacidez 
do abdômen, glúteos, coxas, braços, 
além de estimular a circulação 
sanguínea e linfática e a oxigenação 
celular, trazendo bons resultados para 
a celulite.
Os fins terapêuticos da eletroterapia 

envolvem também redução de edemas 
e do desconforto pós-operatório, pós 
emagrecimento, pré e pós lipoaspiração, 
recuperação da função muscular e 
combate à dor.

Nathalia Pelais 17 99169-5050
Studio M 17 99248-8447
Rua Generosa Bastos 3497 - Redentora 
     @nathaliapelaisestetica
     @cleolopesolenka
     @clubedaescovaofi cial

• Duração do procedimento
É aconselhável de 10 a 15 sessões, com 
duração de 20 a 30 minutos para cada 
sessão.
• Vantagens
Não há nada melhor do que corpo durinho, 
sem papas e flacidez. Só para se ter uma 
ideia, 10 minutos deste tratamento 
sobre o abdômen equivalem a quase 300 
abdominais realizados de forma correta, 
pois com o uso das correntes elétricas, 
há um recrutamento de 40% a mais das 
fibras musculares do que no exercício 
comum.
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17 992396703
Rua Imperial 1108 - Vila Imperial

Eko Business Park
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