
O público brasiliense que não abre mão de ser bem cuidado, 
num ambiente gostoso, aconchegante e acolhedor, não pode 
deixar de conhecer o Solarium SPA – o primeiro SPA tropical 
do país, que abriu as suas portas, no último dia 12 de abril, com 
um evento para convidados, na cobertura da Unique Fitness, 
uma das academias mais modernas da capital.  Inspirado no 
calor dos trópicos, com suas formas, cores, texturas e essências 
naturais, o ambiente remete ao tropicalismo brasileiro, desde 
a decoração, até a programação musical. Imperdível! Informa-
ções: www.solariumspa.com.br.
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Bem Estar

SPA Tropical na Unique Fitness

Bancos

Santander no Deck Lago Sul

Moda

Arezzo abre 9ª 
loja no DF

O Santander abre nova agência em Brasília. O banco passa a 
ter, portanto, 32 pontos de atendimento no Distrito Federal, refor-
çando a importância da região para os seus negócios no Brasil. A 
nova agência do Deck Lago Sul foi construída dentro do padrão de 
atendimento do Santander para oferecer cada vez mais comodida-
de e agilidade aos clientes. O local atende às normas de acessibili-
dade para pessoas com deficiência, oferecendo rampas de acesso, 
guichê de caixa, caixa eletrônico e pronto atendimento adaptados. 
Além disso, possui toda a estrutura e conforto de atendimento do 
espaço Van Gogh.  
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A Arezzo acaba de lançar 
sua nova loja no DF, desta vez 
no Gilberto Salomão. Segun-
do o franqueado e proprietá-
rio da loja, Renan Pinheiro, o 
local escolhido se adéqua per-
feitamente ao perfil do consu-
midor da Arezzo. “O Gilber-
to Salomão está situado em 
uma área nobre, com grande 
potencial econômico e com 
clientes antenadas e apaixo-
nadas por moda”, explica. A 
nova franquia recebeu o in-
vestimento de cerca de R$ 580 
mil entre aquisição do ponto, 
montagem da loja e produtos 
faturados.

Moda & Beleza

Dicas infalíveis sobre 
maquiagem

Muitas mulheres pos-
suem inúmeras dúvidas 
quanto ao tipo de pincel a ser 
utilizado na hora de se ma-
quiar, a respeito da prepara-
ção da pele e, principalmen-
te, sobre a combinação dos 
tons da roupa e da make e 
dos seus possíveis contrastes.

Muita gente acha que um 
vestido azul pede uma ma-
quiagem com o mesmo tom, 
e que a escolha de outras 
cores pode ser equivocada. 
O medo de errar encami-
nha muitas pessoas ao erro. 
“Como eu sempre costumo 
dizer: é errado usar a make 
exatamente no mesmo tom 
do vestido, devemos nos 
maquiar com algo que lem-
bre aquele tom ou combine 
com ele, no máximo um tom 
sobre tom”, explica Jociely 
Priscila Schmidt, maquiado-
ra da Koloss. 

Outro ponto importante é 
saber adequar a intensidade da 
maquiagem com o traje. É total-
mente contra indicado chamar 
bastante atenção para a roupa e 
make ao mesmo tempo. “Quan-
to mais discreta for sua roupa 
mais você poderá exagerar na 
maquiagem, porém se a sua rou-
pa tem muito brilho e cor, a make 
deve ser mais discreta e neutra.”, 
afirma Jociely. 

Já estamos em pleno outono! As tem-
peraturas continuam elevadas, e as 

peças escolhidas para montar o look 
nosso de cada dia continuam sendo as 
de verão. Mas logo mais as temperatu-
ras começam a cair e o clima gostoso 
de outono-inverno entra em ação. As 
lojas já começam a receber as peças 

da estação fria e você verá aqui 10 
tendências que prometem fazer sucesso 

nesse inverno!

Acompanhe melhor as dicas de como andar 
na moda em www.flaviaquintella.com.br

ESTAÇÃO 
outono-inverno


