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Uma publicação internacional 
que trata de Beleza, Estética 
e Saúde. Sofisticada, atual, 
esclarecedora. 

Criada na França e líder  
mundial há mais de 50 anos, 
a Les Nouvelles esthétiques é 
publicada em diversos países, 
como Inglaterra, Itália, Estados 
Unidos, Japão,  

Rússia, Espanha, Bélgica, 
Canadá, Grécia, Polônia,  
África do Sul, Croácia, Irlanda, 
Sérvia e Montenegro, Letônia, 
Israel, Taiwan e Ucrânia.

Desde que chegou ao nosso 
país, há 24 anos, a Les 
Nouvelles esthétiques  
Brasil circula bimestralmente,  
via assinatura. 

Dirigida aos profissionais 
da área de estética, 
como cirurgiões plásticos, 
médicos, dermatologistas, 
endocrinologistas,  
fisioterapeutas, esteticistas e 
indústrias do setor, atinge em 
torno de 80 mil leitores  
(número aproximado, 
considerando-se a média de 
quatro leitores por exemplar).

Nosso grupo editorial atua em diferentes  
frentes deste mercado: revistas de banca e  
assinantes, revistas customizadas, coleções  
de fascículos, livros, álbuns de figurinhas...  
Ao longo destes 38 anos, produzimos para  
os mais diversificados segmentos.
 

Também estamos associados com as maiores editoras da 
europa, estados unidos e América Latina.

somos responsáveis pelo lançamento de centenas de 
coleções de fascículos. estes colecionáveis formam um 
capítulo a parte da nossa história. Trouxemos de volta para 
os consumidores brasileiros o prazer pela: música, história, 
entretenimento, natureza, esporte, modelismo e produtos 
infantis: vendemos mais de 150 milhões de exemplares. só de 
música foram mais de 25 milhões de fascículos com CD’s. 

www.innovant.com.br
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NovA missão!
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Sexo 30% masculino e 70% feminino
 
Classe social A (28%), B (40%), C/D (32%)
 
Faixa etária
Até 20 anos ............................................6%
De 20 a 30 anos....................................21%
De 30 a 40 anos....................................31%
De 40 a 60 anos....................................37%
mais de 60 anos ......................................5%

público alvo
Com seções regulares,  
a revista trata de  
temas como:

• Beleza 

• Cirurgia Plástica 

• Dermatologia 

•  Estética (tratamentos  
com pele e corpo) 

• Saúde 

• Alimentação 

• Fitness 

•  Vitrine (novidades e 
lançamentos do mercado) 

•  Cabelo e Maquiagem 
(novas tendências).

oferecemos ao público o 
melhor e mais atualizado 
editorial. em Les Nouvelles 
Esthétiques beleza é 
tratada com um enfoque 
científico, sem esquecer as 
questões do dia a dia. os 
artigos são redigidos por 
especialistas de renome 
nacional e internacional 
destacando as mais atuais 
descobertas e lançamentos 
nos setores de beleza, 
saúde e estética.

A Les Nouvelles 
Esthétiques dá um 
banho de charme na mídia 
impressa brasileira.

Les Nouvelles Esthétiques 
é uma opção de mídia 
dirigida, em que a 
mensagem publicitária 
atinge mais diretamente o 
público alvo. 

Faça contato conosco!

Rosa saldanha

(21) 2493-1111
(21) 98441-0870
rosasaldanha@innovant.com.br



As ARTEs dos Anúncios dEvEm sER EnTREguEs confoRmE As EspEcificAçõEs:

1.  os aRquivos enviados paRa veiculação deveRão conteR, obRigatoRiamente, maRca de coRte 
com sAngRiA dE 5mm;

2.  manteR uma áREA dE sEguRAnçA de, no mínimo, 5mm da maRca de coRte paRa textos, 
assinatuRas, logotipos e paRtes impoRtantes da imagem;

3.  todos os aRquivos deveRão seR entRegues em cmYK com imagens em 300dpis nos foRmatos 
.jpg (qualidade máxima) ou .pdf;

4.  o limite máximo de caRga de tinta (ToTAl inK) não podeRá ultRapassaR 320%;

5.  textos e/ou ilustRações em pReto (K), quando sobRe imagens ou fundos coloRidos, deveRão 
seR necessaRiamente aplicados com a função “ovERpRinT”.
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top model 
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Temporada de peelings 

38 ESTÉTICA
Aparelhos portáteis  

para o esteticista 44 Técnicas de visagismo

52 SAÚDE
Disfunções da tireoide 44 Detox de corpo e mente

74 SUA PROFISSÃO
Etiqueta na internet

78 COMPORTAMENTO  Sem medo do novo
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INTERNACIONAL DE ESTÉTICAEntrevista com a cosmiatra Nora Rubin 44 Uma família dedicada à estética
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Seios
 A nova silhueta feminina

A modA é um verdAdeiro vAi e voltA. e não 

ApenAs em relAção às roupAs. o corpo 

tAmbém segue os pAdrões estéticos  

do momento. Após A ondA de 

implAntes de silicone volumosos 

que conquistou As mulheres, 

deixAndo-As turbinAdAs e vAlorizAndo  

o decote, A tendênciA ApontA pArA  

seios discretos. Atrizes fAmosAs,  

como scArlett JohAnsson, Já  

exibem um perfil mAis delicAdo 
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ROSA SALDANHA
 
publicidade: (21) 2493-1111  
(21) 98441-0870 
rosasaldanha@innovant.com.br

Faça contato conosco!


