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esTHÉTIques:

Edição 143 lançamento:

FEV / 2015
Edição 144 lançamento:

ABR / 2015
Edição 145 lançamento:

JUN / 2015

Edição 146 lançamento:

AGO / 2015

Edição 147 lançamento:

OUT / 2015

Edição 148 lançamento:

DEZ / 2015

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. 
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DATA De CIRCuLAÇão: 13/04
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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 abrangência
Há mais de 20 anos, a Les Nouvelles 
esthétiques atinge um público amplo e 
qualificado. A revista é uma das preferidas 
em reconhecidos pontos multiplicadores, 
como salas de espera em consultórios e 
salões de estética, chegando a superar 25 
leitores por exemplar em alguns lugares.

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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Elas têm nomEs curiosos como abiú, kino E camu-camu, são ricas 

Em vitaminas E minErais. adocicadas ou lEvEmEntE azEdas, as frutas 

originárias da ásia, da américa do nortE E amazônia chamam a 

atEnção por sEu colorido E formas originais 

Bastar visitar a feira para ver que a 

globalização chegou à mesa, tamanha 

a variedade de frutas vindas de luga-

res distantes, que despertam a curio-

sidade por suas cores e exotismo. 

A nutricionista Danielle Toledo 

cita algumas vantagens de diversi-

ficar as frutas consumidas no dia a 

dia. “Cada uma fornece um tipo de 

vitamina ou mineral que desem-

penha diferentes papéis na prote-

ção contra deficiências nutricionais. 

A quantidade de água que contêm 

também varia. Experimentar novas 

frutas ajuda a aumentar o consu-

mo de substâncias que combatem 

os radicais livres e o estresse oxi-

dativo, prevenindo o envelhecimento 

precoce. Uma dieta saudável é sem-

pre variada”, resume a especialista. 

Talvez a mais conhecida dessa 

nova leva seja o mirtilo ou blueberry, 

amplamente consumido na América do 

Norte e por isso muito estudado pe-

los especialistas nos Estados Unidos e 

no Canadá. A frutinha roxa é extrema-

mente versátil, podendo ser incluída 

em vitaminas, bolos, pães, no cereal 

matinal, como molho de carnes e pei-

xes ou em saladas. O resveratrol, pre-

sente no mirtilo, ajuda a prevenir pro-

cessos oxidativos que levam à forma-

ção de placas de gordura nas arté-

rias e ainda possui baixo índice glicê-

mico, contribuindo para a regulação 

do açúcar do sangue. É uma excelen-

te alternativa para diabéticos ou pes-

soas com intolerância à glicose.

O mirtilo é tão rico em antioxi-

dantes que ganhou o apelido de fruta 

da longevidade. A nutricionista Cin-

thya Machado enumera algumas de 

suas propriedades: “Vários estudos, 

em diversos países, têm evidencia-

do que seu consumo pode aumen-

tar a saciedade, levando à diminuição 

do peso corporal, à oxidação do LDL 

(colesterol ruim), e à regulação da 

pressão sanguínea, entre outros be-

nefícios. Também possui diversas vi-

taminas e minerais, como potássio, 

ferro, vitaminas A e C. Outros benefí-

cios são a presença de fibras, o bai-

xo teor de gordura, sódio e calorias”.

De coloração avermelhada, a pi-

taia, originária da América do Sul e 

da Ásia e conhecida como “fruta do 

dragão”, vem ganhando a atenção 

dos especialistas por seu potencial 

termogênico, ou seja, ajuda o cor-

po a queimar mais calorias. Segun-

do Danielle Toledo, sua polpa ge-

latinosa protege a mucosa gástri-

ca, além de ser rica em vitaminas A 

e C, ferro, cálcio, fósforo e potássio. 

“Sua sementes não são removíveis, o 

que acaba fazendo da pitaia uma fru-

ta com poder laxativo. Adocicada, vai 

bem como suco e geleia”, afirma. >

alimentação
maria vianna

exotismo 
à mesa
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Foliculite A AltA temperAturA e A umidAde fAvorecem A proliferAção de bActériAs, o que fAz com que  
AlgumAs doençAs de pele se tornem mAis frequentes 
no verão – A inflAmAção dos folículos é umA delAs. 

Além de não combinAr com A estéticA dA estAção, pode cAusAr dor e desconforto

No verão, esse tipo de irritação dos pelos é favorecido pela umidade, o calor, o uso de roupas apertadas ou sintéticas. Picadas de inseto infla-madas e pelos encravados devido à depilação são outras causas possí-veis, porque facilitam a entrada de bactérias. Permanecer longos perío-dos com roupas molhadas, como bi-quínis e maiôs, também predispõe ao problema.
Nas mulheres, virilha, nádegas e coxas são as áreas mais propensas. “A foliculite pode surgir em qualquer parte do corpo onde existam pelos, mas aparece principalmente onde há maior atrito. O local mais afetado é a virilha, por ser uma área sensí-vel, onde o pelo pode nascer e cres-cer em várias direções, facilitando o encravamento”, explica a dermato-logista Anelisa Lamberti. Os principais sintomas são cocei-ra, irritação e pontos avermelhados 

com ou sem pus, semelhantes às es-pinhas. A dor deve ser um alerta, pois indica que a inflamação pode ter se acentuado. “Por se tratar de infec-ção  bacteriana, a foliculite pode se complicar quando afeta tecidos  mais  profundos, levando a casos  graves  e até à infecção generalizada, mas eles são raros, felizmente”, ressalta.
Cuidados antes e após  a depilação
A Dra. Anelisa Lamberti destaca a importância de conhecer bem o lo-cal e o profissional que fará a depi-lação. Todo o material utilizado deve ser descartável. A lâmina de bar-bear, por exemplo, nunca deve ser reutil izada. Esse cuidado previne infecções, caso ocorram cortes na área depilada. O ideal é evitar a ex-posição ao sol até 48 horas após o procedimento para prevenir o apare-cimento de manchas.  

A médica esclarece que “a cera quente tende a deixar os folículos mais abertos, suscetíveis à entrada de bac-térias, mas, tanto a quente quanto a fria podem causar foliculite. O laser é a op-ção mais vantajosa, pois erradica os pe-los, impedindo que ela se desenvolva”.  Antes da depilação, a esteticista Mary Gomes sugere uma limpeza com um produto adstringente, que ajuda a limpar os poros e remove a oleosida-de. Um dia antes, ácidos e produtos que contenham álcool não devem ser aplica-dos sobre a pele porque podem irritá-la.“Após a remoção dos pelos, é in-dicado passar um óleo, gel ou creme próprio. Cremes pós-depilatórios à base de calêndula ou azuleno, subs-tâncias que contribuem para fechar os poros, são ideais para suavizar e acalmar as possíveis irritações. Outro benefício é a ação anti-inflamatória, que contribui para a regeneração dos tecidos”, ensina. >

dermatologia
leticia martins

prevenir
é mais fácil
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O LOOK DA ESTAÇÃO É DESPOJADO, COMO PEDE A TEMPORADA DE FÉRIAS E MUITO SOL. TONS LUMINOSOS DESTACAM OS OLHOS E A BOCA, COLORINDO O ROSTO. AS UNHAS SEGUEM A MESMA TENDÊNCIA, EM TONS QUE VARIAM DOS ALARANJADOS AOS AZUIS E VERDES...

AGOSTO 2013

A maquiagem de verão va-loriza e traz frescor à pele, que deve estar bem hidra-tada, para que sobressaia o seu brilho natural. 
O maquiador Ricardo Tavares, do Studio de Be-leza Sonia Nesi, recomen-da primeiro borrifar o ros-to com água termal para l impar os poros, depois passar algodão com água para retirar as impurezas. “Em seguida, aplica-se o primer, que prepara a pele e a impermeabiliza. Se ne-cessário, usar um corre-tivo na área dos olhos e onde mais for preciso. Não 

SUA PROFISSÃO   
LIANA FORTES
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a cor do verão

FEVEREIRO 2014

BELEZA
LIANA FORTES

há necessidade de base, nem de pó”, ensina.
Produtos em gel, que têm boa fixação, são os mais indicados. “São per-feitos, também, para pe-les oleosas, porque evi-tam que a  maqu iagem escorra. Todos os cos-méticos devem ter pro-tetor solar para manter a pele protegida”, aconse-lha. Rímel e lápis devem ser à prova d’água, assim como as sombras pasto-sas usadas para corrigir as sobrancelhas.  

Nas pálpebras, os des-taques f icam por conta 

dos tons de verde, coral e rosa. Vale, também, abu-sar dos fluorescentes. Uma dica é passar o primer an-tes da sombra, para uma melhor fixação. “Se a boca for muito colorida, tons de bege, cinza e marrom fica-rão mais adequados nos olhos, para evitar um efeito exagerado”, orienta Ricar-do Tavares.  
Outra aposta para o ve-rão é o lápis colorido. O vio-leta substitui o preto, mas não deve ser usado junto com ele, o que daria um efei-to “muito dramático”, como destaca o profissional.  >

fitness
Patricia de Paula
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Ela rEsistE aos modismos quE invadEm as acadEmias dE tEmpos Em tEmpos E vEm sE mostrando absoluta quando o assunto é EmagrEcEr, aumEntar ou dEfinir os músculos. divErsos Estudos ciEntíficos comprovam sEus bEnEfícios na prEvEnção E tratamEnto dE lEsõEs, no fortalEcimEnto dos ossos E, até mEsmo, na rEdução do EstrEssE 
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ESPECIAL PÓS-VERÃO
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ASPEREZA, FALTA DE BRILHO, PONTAS 

DUPLAS, RESSECAMENTO E DESBOTAMENTO 

DA COR SÃO AS CONSEQUÊNCIAS MAIS 

COMUNS DA EXPOSIÇÃO PROLONGADA 

DOS CABELOS AOS RAIOS ULTRAVIOLETA. 

A REPOSIÇÃO DOS SAIS MINERAIS E DE 

ELEMENTOS COMO O CARBONO DEVOLVE-

LHES O BRILHO E A FLEXIBILIDADE
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A recuperação 

dos fios

A aparência desgastada tem sua razão 

de ser: os raios ultravioleta destroem a 

queratina, proteína que dá forma e brilho 

ao cabelo, e os pigmentos capilares, 

responsáveis pela coloração. As molé-

culas de água que, juntamente com a 

oleosidade produzida pelo couro cabeludo 

proporcionam uma hidratação natural, e 

as ceramidas, componentes da estrutura 

do fio que mantêm as microescamas 

A associação do sol a procedimentos 

químicos, como escovas progressivas, luzes 

e descolorações, faz com que a cutícula, 

que funciona como uma capa protetora, 

entre em processo de degradação. Ela pode 

até ser totalmente removida, causando o 

camada cortical, as chamadas pontas 

duplas (tric
optlose). “Nesses casos, ocorre 

também perda de umidade e das queratinas 

das recomendações é protegê-lo dos raios 

Em consequência dessas altera-

ções, os cabelos tornam-se finos e 

quebradiços. Os secos perdem o brilho 

e o balanço. Nos mistos, a oleosidade 

aumenta na raiz, em contraste com 

as pontas opacas. Já os normais se 

desidratam e ganham pontas duplas, 

enquanto os tingidos se tornam ainda 

costumam ficar avermelhados; os 

castanhos,  amarelados; os vermelhos, 

alaranjados; e os louros, meio esver-

deados. A água do mar e o cloro são 

outras fontes de agressão. 

O uso inadequado de produtos contri-

bui para acentuar os danos, assim como 

a falta de cuidado com o couro cabeludo, 

“Sobretudo em cabelos que passam por 

processos químicos, mantê-lo saudável 

com bioativo positivo, PCA, D-Pantenol 

e óleo de argan, entre outros ativos e 

tratamentos deve ser associado um bom 

de revitalização.  >

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!

innovant
Tel: (21) 2491-3747
Tel: (11) 5574-0747


