Lifestyle

Creme para
os pés
Tea Tree
A melaleuca
– ou tea tree,
em inglês
– tem ação
cicatrizante,
antimicrobiana
e antifúngica.
Alivia a
sensação de
cansaço nos
pés. R$ 32
mahogany.
com.br

Contém gotas purificadas
de quinoa, que aumentam
a produção de colágeno e
previnem a perda de elasticidade.
R$ 54,90
boticario.com.br

Uma boa rotina de hidratação é capaz de
minimizar os efeitos do frio na pele. Selecionamos
produtos que ajudam a devolver a oleosidade
natural de diferentes partes do corpo
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PRODUÇÃO

LARYSSA ALARCON

Manteiga Corporal Segura essa Marimba

As propriedades nutritivas das manteigas de cupuaçu, cacau e
murumuru, combinadas com o extrato de umbu cajá, devolvem a
hidratação natural da pele. R$ 37
lolacosmetics.com.br

Hidratante
labial
Almanati

Com a
combinação
de aloe vera,
calêndula,
própolis,
manteiga de
karité e cera de
abelha, forma
uma película
protetora nos
lábios.
R$ 30
almanati.com.br
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Deo
hidratante
Satin Hands

Com manteiga
de karité e
essência de
chá branco e
citrus, evita o
ressecamento de
mãos, unhas e
cutículas. R$ 39
marykay.com.br

Com água da fonte de Réotier, na
França, este gel com textura ultra
fresca hidrata por até 24 horas.
R$ 145
loccitane.com.br

NOVAS
FRAGRÂNCIAS
Queridinha de
maquiadores e
consumidores,
a MAC acaba
de lançar três
aromas de sua
bruma hidratante
facial Prep +
Prime Fix: rosa,
lavanda e coco. A
função principal
do produto,
que a própria
marca chama
de “Santo Graal
da maquiagem”,
é hidratar e
fortalecer a pele
enquanto fixa o
make. Mas ele
também pode
ser usado para
suavizar a base
ou intensificar
as cores.
R$ 120
maccosmetics.
com.br
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Loção hidratante
corporal Nativa
SPA Verbena

Flora
equilibrada

Gel facial hidratante
Aqua Réotier

