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Tendências de corte
PARA ELAS: o estilo joãozinho e

o comprimento médio estão de volta

PARA ELES: o look militar
substituiu o moicano!

Plástica capilar
Cortes disfarçam pescoço
curto, orelhas de abano, testa
grande, nariz pronunciado...

Índios brasileiros inspiram coleção
premiada pela AIPP e pelo Club Fígaro.
E nós mostramos tudo para você!
Alongamento
As técnicas dos experts
e as apostas das
famosas para garantir
aquele cabelão

E+

Unhamania
Segredos da esfoliação
Hidratação capilar noturna
Primer: amado pelas mulheres

Tendência internacional | X-presion Producciones & BSG

S BELEZ S
DO BR SIL
Foi durante uma viagem ao
Acre que a equipe X-presion
teve a inspiração para sua
nova coleção, realizada em
parceria com a BSG. Em contato
com os índios da região, os
espanhóis captaram a beleza
do povo original do Brasil. E
o vanguardismo da proposta
deu frutos: até o fechamento
desta edição, o trabalho já havia
ganhado os prêmios de melhor
coleção de vanguarda pelo
Fígaro Awards e o de melhor
vídeo pelo AIPP Awards
conceito e cabelos: X-presion Creativos | direção de arte:
X-presion, Gustavo Lopez e FloresBorealis | estilo: Kattaca |
design gráfico: SoonheePark | make-up: Lewis | modelos:
Natalia Muñoz & Alessandra Ching | fotos: Gustavo Lopez |
assistente: Curro de los Rios | estúdio: Luziernaga Estudio |
patrocínio: BSG
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Cool Romance | Bundy Bundy

Tendências internacionais

Joãozinho:
vitorioso entre as mulheres

A moda do corte de cabelo em estilo joãozinho
também serviu de inspiração para renomados
cabeleireiros internacionais. Veja como eles
interpretaram essa tendência de sucesso
texto: Liana Pires | fotos: Charlotte Kibbles, Adel Awad e divulgação
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Eté | Fabio Salsa

Eletric Taboo | Hooker & Young

Sweet Chestnut | Anne Veck

Passo a passo | corte masculino

Moda militar

Atemporal, o corte mais pedido pelos homens ganha
uma nova roupagem com as técnicas Passaró Hombre
cabelo: BSG by Passaró Hombre | coloração: Ginaldo dos Santos e Francismar da Silva | make-up: Patricia
Trocate | produção executiva: Vera Flecher | produção: Adriano Oliveira
assistente de produção: Referson Freitag | fotos: Daniel Miura | texto: Liana Pires

2.

3.

Isole a franja em formato
de V invertido. Separe a zona
posterior da mesma forma,
direcionando-a rumo à
orelha esquerda.

Desenhe o corte com a técnica
“pente horizontal e máquina
com traçado interior”, para
reduzir o comprimento na
nuca. Apure com o pente nº 1.

Diminua o comprimento
das costeletas com a máquina
e o pente na vertical, fazendo
um traçado interior.

5.

6.

Corte as laterais com
a técnica “pente e máquina
horizontal” com traçado
reto, conferindo uma forma
quadrada ao corte.

Solte a zona que foi isolada
na nuca e conecte-a com
o restante usando a máquina
e o pente na horizontal
em traçado interior.

Conecte todos os fios,
desde a nuca, com o mesmo
traçado reto feito na
zona superior.

1.

4.

7.

Una a porção superior e a
franja com pente e máquina na
horizontal, em traçado exterior.
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8.

9.

Faça o controle de pontas
com a técnica da tesoura
dupla, conforme a imagem.

Texturize os fios com a
navalha próxima à raiz.

Visagismo facial
O tom dos fios foi alterado
para conferir profundidade
ao olhar e ressaltar os traços
faciais. Tanto a coloração
escolhida como o formato
do corte contribuíram para
criar uma imagem mais
masculina e ressaltar
os lábios e o queixo.

Tendência internacional | Stephen Mackinder para Five Point Alliance

Androginia

masculina
Cores vibrantes e cortes de
cabelo precisos são as tônicas
da coleção Colour, criada pelo
cabeleireiro Stephen Mackinder.
Tal ousadia revela um conceito
contemporâneo e poderoso para
a moda masculina
cabelos: Stephen Mackinder, Tina Mackinder
e Sarah Sorensen | make-up e figurino: Team Bulow
fotos: Henrik Bulow | texto: Liana Pires
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Visagismo

A arte do

Se o problema são... Orelhas de abano

Kate Hudson

A solução é...

Como os cabeleireiros podem
disfarçar esse ou aquele
ponto fraco de cada cliente?

Corte na altura dos ombros, desfiado a partir do queixo e com a franja
fechada ou alongada. Deve-se evitar cortes com degradê frontal e que
deixam um “V” atrás. Opte pelas bases retas ou levemente arredondadas.

texto: Eder Garrido | fotos: reprodução e TV Globo/
Márcio de Souza e João Miguel Júnior

E

m 2010, o estudo Cuidados Com o Corpo,
feito pela Sophia Mind com 600 brasileiras entre
20 e 60 anos, apontou: mais de 90% das mulheres
mudariam algo no corpo. Seja nariz grande, sejam
orelhas de abano, é difícil encontrar alguém
plenamente satisfeito consigo mesmo. Poucos
profissionais conhecem melhor essa história do
que os cabeleireiros. É de praxe os clientes pedirem
para disfarçar esse ou aquele detalhe...
Mas a questão é: você conhece os looks que
desviam a atenção de pequenas imperfeições?
Tome nota das dicas de Ednei Soares, cabeleireiro
da rede de salões Lady & Lord, e de Bruno Di
Maglio, do Loft Hair Boutique.

Gisele Bündchen
Leandra Leal

Se o problema é... Pescoço curto

A solução é...
Investir em cortes estilo chanel,
curtos na nuca, de forma diagonal
ou curto com volume no topo.
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Se o problema é... Pescoço comprido

A solução é...
Cabeleiras longas com degradê na
frente, que dão movimento à região.
Cabelos curtos estão descartados,
a menos que a pessoa não se importe
em ter um visual exótico.

Drew Barrymore

Se o problema são...
Bochechas grandes

Giovanna Antonelli

A solução é...

Se o problema é... Testa grande

Apostar em cortes sem volume,
com o comprimento a partir do
queixo. Franja desfiada na altura
do nariz e nuca curta e pesada
também são boas estratégias.

Jennifer Lopez

Se o problema é... Testa pequena

A solução é...

A solução é...

Ficar longe das franjas, que encurtam ainda
mais o rosto. Outra dica é não utilizar
cortes com volume excessivo na parte
superior da cabeça.

Franja desfiadinha, que suaviza testas largas e altas.
Se a preferência for pelas mais densas, na altura das
sobrancelhas, deixe as laterais maiores.

Sarah Jessica Parker
Paris Hilton

Se o problema é... Nariz grande

A solução é...
Optar por cortes repicados nas pontas
e por franjas longas divididas ao meio
e jogadas para trás. Não esconder a testa
e nada de prender os fios, muito menos
no estilo rabo de cavalo.

Katie Holmes

Se o problema é... Nariz pequeno

A solução é...
Cortes curtos ou leves. Deve-se evitar a franja densa,
que deixa o nariz ainda mais em evidência.

Se o problema são...
Olhos pequenos

A solução é...
Usar cortes bem desfiados e
rentes à cabeça, com franjas
ralas acima das sobrancelhas.

Tendência internacional | Haringtons Hairdressing

cool!
Curto is
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Linhas demarcadas, cortes
ergonômicos, volumes esculpidos
e efeitos metálicos na coloração
fazem de Privé uma inspiração
para quem quer deixar de lado
a mesmice do corte curto
cabelo: Haringtons Artistic Team | make-up: Maddie Austin
figurino: Harriet Cotterill | produtos: L’Oreal Professional
fotos: Jack Eames | texto: Liana Pires

