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Novidade na incensada linha
de make de Giorgio Armani,
mani,
tasy
o batom Rouge Ecstasy
a os
(US$ 34) colore e trata
da.
lábios na mesma medida.
m
Tão hidratante quanto um
a
lipbalm, tem cor intensa
e duradoura. São 36 tons,
como o Teatro, da foto. A
embalagem vermelha é um
plus! À venda na Saks Fifth
Avenue, em Nova York

Dia & noite

A Chanel acertou em cheio
com sua nova linha de
skincare. A ideia é criar um
“guarda-roupas” para tratar
a pele durante o dia, à noite
e até no ﬁm de semana. São
três séruns: Le Jour, que ativa;
La Nuit, que recarrega; e Le
Weekend, que renova. A partir
de US$ 85 cada, estão
o à venda
ve
na Bergdorf Goodman,
man, em
mN
NY

Novidades quentes lá
de fora para você comprar
na próxima
ma viagem

balmania
mania

make
ma
ak do bem

A Barneys
Bar
acaba de renovar
seu beauty ﬂoor em Nova
se
York. Entre as novidades está a
linha de maquiagem MAKE –
super de nicho –, cuja grande
gama de produtos tem caráter
ﬁlantrópico: 10% da venda é
destinada a uma instituição
que apoia cooperativas
administradas por mulheres. Na
foto, blush Cinnabar (US$ 25)

Superalimento
Ainda não adotou um óleo
facial? Com extrato de
células-tronco da rosa dos
Alpes, vitaminas A, B5, C e E
e o nutritivo óleo de marula,
o StemCell Super-Food Facial
Oil (US$ 80), da Rodial, é boa
pedida. À venda na Space NK,
em Londres e NY

284 VOGUE BRASIL

Adorado por suas
Ador
criações
criaç
avant-garde,
Yohji Yamamoto vai
Yohj
certamente alegrar os
certa
fãs ccom a decisão de
relan
relançar sua linha de
perfumes. Além da volta
perf
hits como Yohji e Yohji
de h
Homme, há também o Yohji
Hom
Senses, criado nos anos
Sens
90, mas
m que nunca chegou
Em comum,
às prateleiras.
p
mix de notas masculinas
o mi
femininas em embalagens
e fem
minimalistas. A partir de € 41
mini
Selfridges, em Londres
na S

Aos poucos, a
Balmain entra no
mundo da beleza.
a para
Depois da linha
cabelos (à venda
da na
Colette, em Paris),
is), a
marca lança o Nail
Couture, kit
de esmaltes
es
(€ 48) com trêss
tons – vermelho,
nude e preto – e um
top coat mate.
Você encontra na
Harvey Nichols,
em Londres

bbeleza NATURAL

clientela top

faça em casa
c

C
Criada
por uma
ddermatologista inglesa, a
AAurelia conta com ativos
bbotânicos para combater os
ssinais da pele. O Cell
RRepair Night Oil (€ 52) é
ririco em óleo de kalahari e
tem ação noturna. À venda
te
nna Liberty, em Londres

Com fãs como Linda
Evangelista e Cameron Diaz,
a esteticista inglesa Georgia
Louise acaba de lançar
sua linha de cosméticos. A
estrela é o Cleanse + Heal
Duo (US$ 71), que remove o
make e hidrata. À venda na
Space NK, em Londres e NY

O Glycolic
Gl
Renewal Peel
Professional (US$ 295), da
RéVive, é um peeling para
ffazer em casa – os pads de
áácido glicólico e o gel à base
do mesmo ativo renovam a
pele e podem ser usados no
rosto, no colo e nas mãos. À
vvenda na Barneys, em NY
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