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Confirmado! ‘A Fazenda 13’ tem mais duas famosas do elenco reveladas pela Record

7 CORES QUE DEIXAM
OS SEUS LOOKS DE VERÃO MAIS ELEGANTES

OS 6 MODELOS DE BITiago Leifert encerra boatos e revela verdadeiro mo- QUÍNI TENDÊNCIA PARA
O VERÃO 2022
tivo para saída da TV Globo

6
RECEITAS
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CAFÉ
FÁOS TRATAMENTOS DE
CABELO MAIS FAMOSOS CEIS PARA VOCÊ COLOCAR EM PRÁTICA
NOS SALÕES

Confirmado! ‘A Fazenda 13’ tem mais duas famosas do elenco
reveladas pela Record
“A Fazenda 13” tem mais dois nomes
confirmados do elenco de famosos: Dayane
Mello e Valentina Francavilla. A revelação
veio pelo Record no “Balanço Geral” desta
sexta-feira (10), no dia seguinte aos primeiros sete nomes confirmados pela emissora,
em decisão inédita de revelar parte do elenco antes da estreia, no dia 14 de setembro.
Assim, os nomes já confirmados pela
emissora, antes dos outros três nomes que
podem ser revelados a qualquer momento na plataforma do Tiktok, patrocinador
oficial do programa deste ano, são: Nego
do Borel, Tati Quebra Barraco, Victor Pe-

coraro, Liziane Gutierrez, Mussunzinho,
Mileide Mihaile, Bil Araújo, Dayane Mello
e Valentina Francavilla. Assim como os famosos ainda não confirmados, os futuros
peões iniciaram o pré-confinamento no dia
3 de setembro e até o dia 8 estiveram com
seus celulares.
CONHEÇA NOVAS PARTICIPANTES CONFIRMADAS OFICIALMENTE
NO ELENCO DE ‘A FAZENDA 13’
Dayane Mello tem 32 anos, é modelo e
estrategista, como já se provou ao chegar
à final durante a participação do “Grande
Fratello VIP”, versão italiana do “BBB”, apesar
das polêmicas por se assumir bissexual e por ter
sofrido xenofobia.
Já Valentina Francavilla é conhecida como
“a italiana do Programa
do Ratinho”. A assistente de palco teve contrato
encerrado com o SBT no
final de agosto, e logo
em seguida partiu para
o pré-confinamento antes do reality rural da
Record. Na casa, pode
acabar sendo amada ou
odiada, se acabar por ser
considerada “atriz” pelos
outros competidores, já
que sua personalidade é
conhecida nos bastidores da emissora de Silvio
Santos como infantil.

Tiago Leifert encerra boatos e revela verdadeiro motivo para saída da TV Globo
Tiago Leifert usou seu Instagram para
encerrar os boatos sobre sua saída da TV
Globo, anunciada nesta semana pela emissora carioca. Nos Stories, ele compartilhou
um texto explicando a “real causa” de deixar
a empresa, na qual trabalha há 15 anos.
“Pessoal, o ‘verdadeiro motivo da saída
de Leifert’ é aquele que contei na Ana Maria. Qualquer outro é invenção. Pode ser
que não dê o click e pareça monótono, mas
é o meu motivo. É meu. A fonte sou eu, a
única possível nesse caso, porque é a minha

vida”, declarou o apresentador do “BBB”. “A
história seria mais saborosa com um grande
escândalo envolvendo vaidades e milhões
de reais. Eu sei. Também acho. Mas infelizmente vou ficar devendo essa pra vocês”,
finalizou ele.
LEIFERT EXPLICA SAÍDA DA TV
GLOBO À ANA MARIA BRAGA: ‘NÃO
ESTAVA FELIZ’
No dia seguinte ao anúncio de sua saída
da emissora, Tiago Leifert tomou café da
manhã com Ana
Maria Braga. Na
conversa, ele revelou porque tomou a decisão.
“Tive uma vida de
atleta. Na véspera
do ‘The Voice’ ou
do ‘Big Brother’,
eu não saía. Essa
obsessão sempre, trabalhando
muito, sem férias.
Minha grande epifania no ano passado, ‘BBB 20’,
minha esposa grávida. O programa
tinha sido grande
e eu não estava feliz”, explicou. De
acordo com fonte do Purepeople,
que deu a notícia
em primeira mão,
Tadeu Schmidt é o
mais cotado para
assumir o reality
show.

Anitta confirmada no MET Gala
Anitta entrou nos assuntos mais comentados da web após a divulgação pela “Vogue”
do Brasil de que estará no MET Gala, um dos maiores eventos de moda da atualidade,
que acontece nesta segunda-feira (13). A convite do shoemaker que representa o Brasil
no evento de Nova Iorque há anos, Alexandre Birman, Anitta irá sentar na mesa paga
pelo empresário, em troca de usar uma de suas produções nos pés.
Tal tipo de “permuta” é comum no baile, que conta com famosos célebres e personalidades mais ilustres do mundo da música, moda, cinema, arte e negócios. As
mesas variam de U$ 300 a
U$ 400 mil, e os ingressos
custam U$ 35 mil. Estilistas
e grandes marcas costumam
comprar mesas e enchê-las
com convidados importantes
para amplificar suas marcas
ao vesti-las nas produções
para o tapete vermelho.
ANITTA JÁ ESTÁ EM
NOVA IORQUE PARA
APRESENTAÇÃO HISTÓRICA NO VMA
A cantora, que mora em
Miami, nos EUA, e vive novo
affair Griffin Johnson, Tiktoker americano de 22 anos,
já está em Nova Iorque para
sua apresentação histórica
no Video Music Awards, ou
VMA, com o hit “Girl From
Rio”. Será a primeira vez que
uma brasileira se apresenta
na premiação.
No Instagram, Anitta se
mostra animada para mais
um passo na carreira musical
internacional, que tem batalhado duro para conquistar,
ainda que aproveite momentos de descanso e lazer com
amigos brasileiros e gringos
quando possível.

OS TRATAMENTOS DE CABELO MAIS FAMOSOS NOS SALÕES
Somos amantes dos tratamentos de cabelo caseiros e estamos sempre em busca de produtos e receitas que vão cuidar dos nossos fios, deixando eles mais saudáveis e bonitos. Mas, nós sabemos que
é muito difícil substituir um bom tratamento feito em salão. Afinal, ter um profissional cuidando dos nossos fios faz total diferença, pois ele saberá identificar qual o tipo e necessidade do nosso cabelo.
A diversidade de tratamentos de cabelo é grande e mesmo que a gente tenha um profissional nos acompanhando, a dúvida sobre qual fazer pode surgir. Conhecer os produtos que serão usados e o
resultado que será oferecido é essencial para que a gente possa guiar o cabeleireiro com relação ao que desejamos. A cabeleireira Aline Monsani contou quais são os tratamentos de cabelo mais procurados e amados no salão.

Sencecience

profissional, para que não aconteça o
efeito rebote. Fora isso, ele deve ser
associado à tratamentos de nutrição
e hidratação que serão responsáveis
por trazer maleabilidade e brilho aos
cabelos.

Liquid hair

uma balayage.
Este é um produto que oferece
bastante leveza e brilho aos fios,
deixando o toque macio logo após
o tratamento. Então, além de ser
perfeito para quem realizou descoloração, ele também auxilia na saúde
dos fios que sofrem com muito uso de
ferramentas térmicas - e para quem
acabou de voltar da praia. Tudo isso
porque ele oferece mais força e maciez, mas para que o resultado seja
contínuo, ele deve ser associado à
outros tratamentos e pode ser feito
a cada novo mês.

Sebastian, pois ela é um tratamento
sem enxágue. Ela também é uma
reconstrução que vai trazer força ao
fio, deixando ele mais forte e saudável. Ideal para quem procura um
tratamento rápido que vai oferecer
um cabelo macio e reconstruir sem
precisar ficar horas no salão.

Oil reflections

todos os nutrientes que estão faltando. Quando fazemos a lavagem,
em casa ou no salão, o cabelo perde
vitaminas, então todos os tratamentos necessitam de uma continuidade
para que o resultado seja sempre fios
lindos e macios.

Dark oil

Penetraitt

A linha C.P.R da Senscience está
entre os tratamentos de cabelo mais
procuradas e usadas no salão por
Aline, isso porque ele é ótimo para
recuperar os danos da descoloração.
Indicado para cabelos que estão
muito danificados, elásticos e com
quebra. Este tratamento acontece
em duas estampas: na primeira ele
devolve força, melhora a elasticidade
e resistência; Já o segundo passo,
repara a cutícula do fio, formando
uma camada protetora na superfície
do cabelo.
O tratamento é recomendado
ser feito a cada dois meses e sempre com o acompanhamento de um

Liquid Hair é uma linha de tratamento da marca Wella que acontece
em três passos, sendo eles o shampoo, liquid hair e uma máscara reconstrutora. Ele também é recomendado para quem fez descoloração,
mas para casos mais leves, onde não
houve tanto dano ao cabelo, normalmente em quem realizou um moreno
iluminado, loiros quentes ou ruivos
acobreados e, principalmente, após

Outra opção de tratamento que
deve ser usado apenas no salão é a
máscara profissional Penetraitt da

A linha Oil Reflections da Wella é
uma hidratação perfeita para intercalar entre os tratamentos de cabelo
de reconstrução. A linha completa
conta com shampoo, condicionador,
ampola e máscara, que ajudam a
tratar cabelos com frizz e devolver
o brilho. Se o seu cabelo está opaco,
esta linha é a ideal, pois além de devolver o brilho ele também vai deixar
os fios macios.
Ele pode ser feito mensalmente
no salão e também ser feito em casa,
para que o tratamento continue e o
cabelo mantenha sempre recebendo

Os cabelos necessitam de um cronograma capilar, onde combinamos vários tipos
de tratamentos, então para completar só
falta a nutrição, e a Aline recomenda a linha
Dark Oil da Sebastian. Esta linha traz brilho
e é um tratamento ideal para quem procura
algo rápido, mas ainda super eficiente.
O Dark Oil é ideal para todos os tipos
de cabelo, tanto os que sofreram uma descoloração até os naturais. Ele trata tanto
o comprimento quanto as pontas, logo as
pontas que estão ressecadas e sem movimento vão ganhar mais vida e recuperar a
leveza. O tratamento pode ser feito também
em casa para um resultado ainda melhor e
no salão, a cada dez ou quinze dias.

7 CORES QUE DEIXAM OS SEUS LOOKS DE VERÃO MAIS ELEGANTES
É um fato, o verão e a primavera são mais coloridos que o inverno e outono. Quando estamos passando pela temporada mais gelada, pensamos em cores como
bordô, marrom, preto e qualquer tom mais fechado. E aí, quando as estações de veraneio se aproximam, começamos a imaginar os looks de verão com cores mais
vividas e vibrantes. E sim, é possível se manter elegante com tons mais claros e nós vamos te provar.
Por isso, hoje separamos sete inspirações e dicas de cores que vão te ajudar na hora de montar os looks de verão, e se você for uma apaixonada por cores, então
com certeza vai amar o post de hoje. Separa sua melhor roupa colorida e vem com a gente:

Amarelo

E o que pode ser mais elegante do
que um vestido esvoaçante midi em
tons de azul turquesa? Aposte nessa
cor vibrante nos looks de verão se caso
os tons pastel não te agradam muito.

queridinhos e indispensáveis. Por
isso, se você gostar, tente arranjar um
espacinho no seu armário para eles!

Rosa

O laranja ganhou um super destaque no street style da semana de
moda de Copenhagen! E nós temos
certeza de que essa cor super viva, vai
aparecer muito ainda, por isso fique
de olho.

Bege

O amarelo é aquele tom quente e vibrante
que nos remete a praia e sol - e o que pode ser
mais a cara do verão do que uma boa praia?
-, por isso é um dos melhores tons para você
apostar durante os meses mais quentes.
Combine calças e croppeds em ton sur ton e
finalize com uma camisa oversized branca.

Laranja

Turquesa
Agora, se é ao contrário - os tons
vibrantes não chamam a sua atenção
-, e você ama a versão pastel, então
pode investir em rosa para compor
seus looks de verão, dá super certo
em camisas, por exemplo.

Verde
Acredite em nós, o verde andou
dominando o perfil das fashionistas
nos últimos meses! Tanto em calças,
como vestidos e shorts, os tons em
militar, oliva e bandeira se tornaram

E sim, fique tranquila, se você
prefere cores neutras, saiba que elas
funcionam super bem nos looks de

verão também! Em especial, o bege o
cáqui e o off white - clássicos! Se está
à procura de um office look, então
aposte nos terninhos e seja feliz.

Lavanda
E o lavanda é aquela cor super romântica e que passa uma vibe super
leve e fresca. Então se você quer fugir
do roxo, pode investir nas versões
mais claras. Aposte em um visual
monocromático de vestido com um
maxi cardigã.

OS 6 MODELOS DE BIQUÍNI TENDÊNCIA PARA O VERÃO 2022
OS DE BIQUÍNI TENDÊNCIA PARA
O VERÃO 2022

Neck tie
O neck tie é a junção do cortinina com o tomara que
caia e é outro dos modelos de bíquini que mais veremos
no verão 2022. Ele une o melhor dos dois mundos,
com o estilo do tomara que caia e a sustentação do
cortininha.

One-piece
O beachwear one-piece também é uma das grandes
tendências das próximas estações. O maiô é definitivamente o item mais sofisticado possível para ir à praia ou
piscina, além de ser mega versátil, podendo ser usado
com shorts, saias ou calças.

Eu não sei vocês, mas por aqui, é só a
temperatura começar a subir e o final do
ano se aproximar, que nós já passamos
uma boa parte de nosso tempo pensando nas tendências que queremos usar no
verão, principalmente nos modelos de
bíquini, vestidos, sandálias e por aí vai. A
chegada da estação mais quente de todas
serve como uma virada de chave poderosa
em nosso estilo, mood e até comportamento, fazendo tudo mais colorido, divertido
e experimental. Mas, ao que tudo indica,

nesse ano os clássicos irão dominar.
Apesar do verão já carregar todo um
espírito mais leve e divertido, os modelos de bíquini tendência do verão 2022
possuem modelagens mais clássicas, com
uma pegada democrática e curinga, que
funcionam para todos os estilos e tipos de
corpo - você acreditaria se dissermos que
o cortininha foi o modelo mais usado no
verão do Hemisfério Norte? Pois é.
Para te provar que o mood desse verão
é nos clássicos indispensáveis, nós viemos te mostrar os 6 modelos de bíquini
que todo mundo vai desejar nos próximos
meses. Vem com a gente:

Cortininha
O modelo cortininha já é um clássico dos
verões brasileiros, mas no Hemisfério Norte,
o beachwear só ganhou forças esse ano, nos
looks das maiores fashionistas da atualidade. Além de ser um item indispensável nos
dias mais quentes do ano, ele é o melhor
modelo para tomar sol.

Meia taça
Um dos modelos de bíquini que mais veremos a partir de agora é o meia taça. Com
modelagem vintage e alta sustentação, o
biquíni é perfeito para quem tem seios grandes. Seja estampado ou liso, o modelo promete ser uma grande tendência da estação.

Amarração
A cortininha com amarração corporal já fez parte
de algumas produções durante o verão passado, mas
ao que tudo indica é um dos modelos de bíquini que
mais estarão presentes nos looks veranis das fashionistas nesse final de ano. Apesar de não ser o mais
recomendado para tomar sol, não dá pra negar que
ele é mega descolado.

Top
O biquíni que se assemelha quase a um top de
academia é outro dos modelos de bíquini que todo
mundo vai usar no verão. O top é super confortável,
democrático e curinga, podendo ser usado também
como cropped.

UNHAS BABY BOOMER: A NOVA NAIL ART TENDÊNCIA DA VEZ
Até parece que estamos falando sobre a geração que nasceu entre os anos 40 e 60, os baby boomers, mas não! O tema de hoje é sobre as unhas baby boomer, a mais nova tendência de
francesinha, conhecida também como french fade “francesinha desbotada” que tem feito muito sucesso no Pinterest, salões e nas unhas das apaixonadas por tendências de nail art! Basicamente o design é uma pintura ombré ou degradê transformada através da transição gradual de duas cores que podem ser feitas com o tradicional branquinho, mas também produzida
ousadamente com outras cores divertidas, deixando o visual ainda mais cool. Além de um pouco de história, trouxemos algumas inspirações para você apostar, vem ver!

Baby boomer

Clássica e minimalista

Linda e decorada

Desde seu surgimento, tendência de unhas baby boomer, a mais conhecida é a clássica. Ela é bem mínima, feita com esmaltes brancos ou
claros e pode ser incrementada com glitter. Ela é elegante, combina com
todos os formatos de unha e cai bem para qualquer ocasião.

Colorida e bem cool

Devido a coincidência dos nomes, acredita-se que o estilo de unhas
baby boomer foi nomeado assim, inspirado na geração nascida após a
segunda guerra, que ao todo chegou a cerca de 4 milhões de bebês por ano.
Fora isso, outra cogitação é que o estilo de unha tenha nascido na Rússia
em meados dos anos 90, época onde os esmaltes brancos eram muito
usados. Independente da história, a tendência prova que a francesinha
tem multiformas e sempre é possível inovar, dar cor e estilo às unhas.
Para fazer esse design é necessário estar com as mesmas alongadas
o bastante para o desenho ficar visível. Uma boa forma de acrescentar a
nail art é estando com a esmaltação em gel, pois ela promove um efeito
diferenciado e estético nas mãos.
Para quem curte uma auto manicure pode usar uma esponjinha como
artifício para promover o efeito e um esmalte comum de preferência que
também fica lindíssimo. Agora que você já sabe tudo sobre a nova nail
art, é hora de se inspirar e encontrar uma pra embelezar as unhas!

Acreditamos que conforme as tendências vão surgindo, as cores também vão ganhando espaço e notoriedade. Para aquelas que curtem uma
nail art mais divertida pode super apostar e escolher dos tons de esmalte
pastel até a coleção da estação e se jogar!

As unhas baby boomer ganham o coração das mais minimalistas até
as mais ousadas, que curtem um brilho, pingente, detalhe desenhado ou
pedras. Vai de acordo com a personalidade, mas é considerado praticamente impossível não ficar bonito.

6 RECEITAS DE CAFÉ FÁCEIS PARA VOCÊ COLOCAR EM
PRÁTICA
Café cremoso

Café com tônica

Ingredientes
> um shot de café expresso
> 200 ml de leite
> canela em pó a gosto
> muito gelo
Modo de preparo: junte tudo em um copo grande e aproveite.
Ah, e caso você não seja fã de canela, é só não usar na sua receita ou
trocar por duas gotas de adoçante.

Cold brew
Ingredientes
> uma colher de sopa de café solúvel
> uma colher de sopa de açúcar
> uma colher de chá de água fervendo
Modo de preparo: bater os ingredientes até virar uma
espuma cremosa. Em um copo, adicione gelo, o leite da sua
preferência e a espuma que você acabou de fazer e aproveite.

Expresso com chocolate
Ingredientes
> um quadradinho do seu chocolate de preferência
> uma cápsula do seu café preferido
Modo de preparo: coloque o chocolate dentro da xícara e depois
sirva o café. Com o café quente o chocolate irá derreter e misturar
os sabores. Simples, rápido e perfeito!

Ingredientes
> encha o copo com gelo
> um limão espremido
> água tônica até sobrar 2 dedos no copo
> dose dupla de expresso

Café com leite gelado

Ingredientes
> três colheres de café solúvel
> 200ml de água
> leite condensado a gosto
> gelo
> leite a gosto
Modo de preparo: misture tudo em uma xícara e você tem o doce
perfeito unido ao café

