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Blazer, camiseta e calça 
Cúmplice; Bolsa, sapatilha e óculos 

Six; Brincos Vanity Joias

Capa: conjunto de tweed e 
regata de seda Cúmplice; 

Scarpin e clutch Six; Colar 
de pérolas, brinco e anel 

vanity Joias
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 É com muita felicidade que comemoramos a 
segunda edição da preview. nascemos com a vontade 
de encantar você. por isso, para esta edição, fomos 
em busca de mais parceiros que compartilhassem da 
mesma ideia. o resultado está aí: mais colunistas e 
assuntos criados e elaborados com carinho por cada 
colaborador. É mais conteúdo e mais informação feitos 

especialmente para você!
boa leitura!

Nathália Hartz Luvizon
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Radar Por Gela Barbieri

 Elegância e bom 
gosto, foram os adjetivos que 
traduziram o diferencial durante 
as bodas de casamento dos 
noivos Mariana Mambrini 
Soldatelli e Waldemar Polido.
Emoção e muita gente 

bonita, fizeram da noite 
um momento muito 
especial e inesquecível.
Destaque à família 
da noiva, que contou 
com a beleza da mãe 
Marilise e da irmã Bianca.

 diferencial foi a 
festa de 01 ano da peque-
na Mariana andreis.
ela esteve cercada por pa-
tos, sim patinhos de ban-
heira, aqueles amarelinhos...
este foi o tema escolhido pe-
los criativos pais anderson e 
poliana, que pelas mãos da 

competente empresa ze-
roaseis, criaram na pu-
petz Festas um universo 
mágico e encantador.
a fofa Mari, curtiu mui-
to a festa, na com-
panhia dos pequenos 
amigos e da família.

Fotos: Everton Rosa

Fotos: Mariah Saldanha
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Fotos: Fábio Martins

Fotos: Divulgação

 Linda e simpática, 
rafaela dutra vieira esteve 
maravilhosa ao comemorar 
seus 15 anos, em suntuosa 
festa no Salão Social, da 
Sociedade Ginástica de nH.
ao lado da família a jovem 
surpreendeu os cerca de 
450 convidados durante a 
noite da festa, que contou 

com muitas atrações 
e muita diversão.
destaque também para 
a mãe da aniversariante, 
Fátima dutra vieira, 
que super elegante, 
cuidou da festa com 
muita dedicação, 
garantindo destaque a 
cada detalhe planejado.

 o fotógrafo everton rosa, 
mostrou os últimos lançamen-
tos em cobertura de eventos so-

ciais, na Mostra noivas, no Centro de eventos do barraShoppingSul.
o único representante do vale do Sinos, apresentou seus no-
vos livros da linha er photoalbum universal. Sucesso na certo, o 
competente fotógrafo participou de várias entrevistas para a mí-
dia, além de receber clientes e amigos no espaço montando espe-
cialmente pera ele, pela Empório das Locações, de Claudia Jalfim.
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 a viSiTa a CroáCia o TranSporTará a uM doS LuGareS MaiS 
inCoMunS da europa. LuGareS HiSTóriCoS, vida noTurna vibranTe 
e uMa MiSTura FaSCinanTe de CuLTuraS vão enCanTar voCê. Sua 
CoSTa exTenSa É uMa daS MaiS enSoLaradaS da europa. Será uM 
doS deSTaqueS de Sua experiênCia CoM o paSSe euraiL. a CroáCia 
ConTinenTaL e aS MaiS de 1.100 iLHaS que a CerCaM eSperaM por voCê.

 antes de seguir para a atraente costa 
croata, visite a capital zagreb. o centro de cultura e 
gastronomia, zagreb vai encantá-lo e surpreendê-lo. em 
meio à arquitetura medieval você encontrará um centro 
de cultura, religião e comércio. não deixe de visitar a 
Catedral e os muros da fortaleza do século 16 e prove a 
comida, muito influenciada pelos vizinhos mediterrâneos 
da Croácia

Meca cultural da Croácia

Croácia

Faça as malas Por Davi Dietrich

Fotos: Divulgação



9 Preview 

não perca a área costeira da dalmácia (dalmacija), 
rica em ruínas antigas, praias, portos de pesca 
antigos e arquitetura deslumbrante. Há também 
inúmeras balsas para levá-lo às ilhas ao largo da 
brilhante costa da Dalmácia.  Vale a pena uma 
visita à ilha Hvar. passe o dia descobrindo a 
arquitetura românica e renascentista desse paraíso 
do Mediterrâneo. não deixe de experimentar os 
famosos vinhos produzidos nas cidades de vrboska 
e Jelsa. 

Uma cidade costeira 
impressionantemente 
bela

Palácios antigos e gosto 
moderno

a maravilhosa cidade costeira de dubrovnik está cercada pelos muros da fortaleza e 
ostenta lindas ruas de mármores e uma infindável variedade de cafés e lojas. Saindo da 
cidade você encontrará um paraíso à beira-mar. para um retiro paradisíaco próximo, siga 
para a Ilha Mljet, o parque nacional, os lagos de água salgada, as vinhas, as florestas 
exuberantes e um Mosteiro de São bento do século 12 devem mantê-lo ocupado.

em Split, comece com o palácio de 
diocleciano, no coração da cidade. 
É a maior atração turística em Split. 
entre no palácio e encontrará vielas 
calçadas de pedras, lojas, cafés, 
relíquias romanas antigas e uma 
maravilhosa catedral. em seguida, 
visite o Museu arqueológico, o mais 
antigo da Croácia. 

Serenidade à beira-mar

3593 5316
www.estrelatur.com.br
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Daydream
a rotina prende, transforma as 
nossas ações em automáticas 
e não nos permite mudar, ousar, 
brincar. neste editorial criamos 
um sonho dentro do universo 
feminino, um dia a dia com 
produções cheias de glamour 
em tarefas corriqueiras, para que 
você possa se inspirar e, quem 
sabe, adaptar à sua rotina...
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blusa de seda e saia lápis 
Cúmplice; Scarpin e bolsa Six; 

anel e brinco vanity Joias
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Camisa de seda e legging Cúmplice; bota 
e bolsa Six; anel e brinco vanity Joias

em ev Hair Lounge
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Casaco de lã, regata de seda e saia 
estampada Cúmplice; bota e bolsa Six; 

anéis, colares e brinco vanity Joias
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vestido de chemise
 e blazer Cúmplice; 

bota e bolsa Six; 
anel, colar e 

brinco vanity Joias
em decorato
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Camisa de seda e legging de 
couro Cúmplice; 
bota e bolsa Six; 
anel, colar e 
brinco vanity Joias
em by Home
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vestido e casaco Cúmplice; 
Scarpin, bolsa e óculos Six; 

anel e brinco vanity Joias
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vestido Cúmplice; 
Jaqueta de couro e bootie Six; 
anel, pulseiras, brinco e colar 
vanity Joias em vanity Joias
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blazer, regata de 
seda e legging
Cúmplice; bota e 
bolsa Six; Colar, 
anéis e brinco 
vanity Joias em 
Maison Menegat
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blusão de lã, camisa jeans e calça
Cúmplice; Scarpin e bolsa Six; 
anel e brinco vanity Joias em 

Mangia alimentos especiais
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Lista de desejos

Lavabo Trussardi com 2 peças
para Maison Menegat R$ 53,00

Legging feminina Iódice para
Cúmplice R$ 180,00

Relógio Calvin Klein para Vanity Joias Femi-
nino R$ 1.120,00 - desc. 50% R$ 560,00

Étre Belle linha: batom R$ 74,00; Gloss R$ 
89,00; Sombra duetto R$ 64,00; Booster R$ 

119,00; Base R$ 124,00; Pó compacto
 R$ 134,00 para Santé SPA

Sabonete e espuma para banho R$ 
68,70; Sabonete líquido facial R$ 

30,00; Sais espumantes para banho 
R$ 82,40 Kur para Santé SPA

Anel em ouro rosé e branco 18 kts com 
brilhantes R$ 1.440,00 - 10X 144,00 
cada à vista R$ 1.220,00 Vanity JoiasAerador de Vinho Trudeau R$145,00;

Vinho Plaisir de Merle Gran Plaisir 
R$145,00; Vinho Bleasdale Petrel 

Reserve R$105,00; Mangia

Vela cerêmica Voluspa para Decorato 
R$ 135,00; Vela copo R$ 131,00; 

Home spray R$ 149,80

Vaso e flor R$ 115,00 Decorato

Bootie Luiza Barcelos para
 Six R$ 399,90

Bolsa Arezzo para
 Six R$ 389,90
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Polo masculina Reserva para 
Cúmplice R$ 218,00

Porta retrato grande R$ 250,00; Pequeno R$ 
115,90; Caixa R$ 201,90 e bandeja de prata

 R$ 227,90 Decorato

Lavabo Buddemeyer Lolipop
para Maison Menegat R$ 10,0

Toalhas banhão
Buddemeyer fio 

canelado para Mai-
son Menegat

 R$ 49,00 banho e
 R$ 17,50 rosto

Sucos Orgânicos: Uva Integral 
GüntherLand 1 Litro R$12,90; 

Laranja e Tangerina Novo Citrus 1 
litro R$10,90 cada; Mangia

Biscoitos artesanais Itallinni sabor 
queijo, baunilha e goiabinha R$4,50; 

Chás Orgânicos Tribal (sachês) 
R$14,50; Mangia

Vale - presente  Santé SPA - Massagem 
das Pedras Quentes (1h e 30m) 
R$ 110,00 confira outras opções

Tricot Abenção para
Cúmplice R$ 160,00

Massa Italiana Giuseppe Cocco 
R$16,00; Antepastos Orgânicos 

Pesto Rosso R$13,50;
Pesto R$13,50; Champignon Trufado 

R$15,30 Mangia

Anel em ouro amarelo fosco 
e polido 18 kts R$ 1.380,00 

- 10X 138,00 - à vista R$ 
1.170,00 Vanity Joias
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Bota Arezzo para 
Six R$ 379,90

Clutch Legaspi para Six R$ 399,90

Cinto masculino Double Face para 
Cúmplice R$ 198,00

Lanterna R$ 143,90 e caixa 
R$ 165,90 Decorato

Pote decorativo grande R$ 
226,90; Pequeno R$ R$ 

111,90; Caixa R$ 54,10 e 
cinzeiro R$ 46,00 Decorato

Linha perfumaria Maison Menegat: hidratante, 
sabonete, home spray e difusor para ambien-

tes. A partir de R$ 89,00 cada

Blusa feminina Botswana para
Cúmplice R$ 168,00

Velas Lola Home a partir de R$ 33,00
Maison Menegat

Festa TEEN: Comemore seu 
aniversário tendo uma tarde de 
princesa com suas amigas. A 

partir de 6 anos. Grupos de 2 a 
12 meninas. Preço sob consulta

Super Tranqüila Day SPA - Escalda 
pés com ervas aromáticas e sais, 
massagem relaxante, spa dos pés 
e das mãos, revitalização facial e 
sala de relaxamento. (3h 30m) 

R$ 330,00

Berloque em ouro amarelo 
fosco 18 kts coração R$ 

600,00 - 10X 60,00 à vista 
R$ 510,00.

Corrente em ouro amarelo 18 
kts 40cm R$ 480,00 - 10X 
48,00 à vista R$ 408,00. 

Vanity Joias
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Calça masculina Reserva para 
Cúmplice R$ 328,00

Krups Aparelho LatteCapuccino  
R$389,90; Café em Grãos Madame 
D’Orvilliers 500gr R$25,80; Mangia

Brinco em ouro amarelo 18 kts fosco 
R$ 1.200,00 - 10X 120,00 ou à vista 

R$ 1.020,00 Vanity Joias

Sapatilha Arezzo para Six R$ 99,90

Clutch Schutz para 
Six R$ 389,90

Relógio Jean Vernier R$ 908,00 
- desc. 50% R$ 454,00 

Vanity Joias

Mantas Maison Menegat a partir de 
R$ 102,00

Sabonete de tomate R$ 21,00; Loção 
hidratante corporal tomate/linhaça R$ 

92,00; Sabonete líquido corporal tomate/
linhaça R$ 77,00 Kur para Santé SPA

Lanterna prata pequena R4 73,90; Média 
R$ 194,90; Grande R$ 196,90  Decorato

Geléias Sabores da Querência
Manjericão, Pimenta, Alecrim e Gengibre

R$14,00 cada; Mangia
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Clothes

 este inverno, uma das tendências 
para o universo masculino é o 
clássico repaginado. a marca 

reserva, por exemplo, criou a sua coleção 
inspirada em uma homenagem a artistas, 
poetas, músicos e atores. na coleção looks 
total jeans, eternizados por personalidades 
como bob Marley, John Lennon e iggy 
pop, t-shirts inspiradas em capas de disco 
e no trabalho de pintores como basquiat, 
Keith Haring ou picasso. Com a proposta 
constante de revisitar os clássicos, a reserva 
criou o terno fit, a camisaria estampada full 
print, lenços e clássicos sapatos oxford com 
solados de tênis coloridos (isso sim é um 
sapatênis!).
 Cores: jeans delavé, marinho e gim, 
azul bic, vermelho dipirona, berinjela, tabaco, 
preto fuligem, amarelo ynca-cola, verdes 
floresta, alga e jade. 
 estampas: pois, liberty e âncora 
full print em tecidos planos e malharia, 
além das tradicionais listras e xadrezes 
aplicados desde a camisaria 
às bermudas. os silks são 
inspirados em artistas como 
Keith Haring, iggy pop, nirvana 

e em fotos do instagram. 
 Materiais: jeans, malha, tricô, tricô 
flamê, moletom, sarja, flanela, oxford, lã. 
 Silhuetas: além das t-shirts com três 
bases de modelagem (relax, slim e long), 
pólos, tricôs, bermudas cargos, bordshorts, 
jeans e camisaria estampada, a reserva criou 
um terno casual fit para homens que não 
gostam de terno. destaque também para os 
tops double face, shorts com comprimentos 
mais curtos, opções de calças mais skinny e 
blazer de lã merino. 

n
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Beleza Por Éverton Vianna

Fotos: Divulgação

o início do mês de março, nossa 
equipe participou do 8º Win, evento 
exclusivo da Wella no Club Med 

Trancoso. neste evento foi apresentado 
em primeira mão uma inovação no 
seguimento de coloração a illumina Color.

 a illumina Color é uma coloração 
premium, com efeito natural e associada 
ao glossing que trata os fios, prolonga a 
durabilidade da cor e oferece um brilho 
radiante aos cabelos. Sua tecnologia 
cobre 100% dos fios brancos sem 
impedir a passagem da luz que resulta 
em cabelos incrivelmente iluminados 

com muita naturalidade e flexibilidade.

n
Colorindo
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para enfrentar meses frios, de produções cheias de camadas, 
casacos, luvas e meias, fizemos uma seleção de seis tendências que 

prometem aquecer a temporada.

nenhuma novidade, as botas são os modelos favoritos da 
estação, até porque em dias muito frios a bota é uma boa 
companheira. atenção para as queridinhas: os modelos são 
extremos, ou botas de cano curto as famosas ankle boots, ou as 
extremamente longas, que muitas vezes passam do 
joelho (over the knee). as curtas pedem produções mais 
divertidas e despretensiosas. Jás as longas pedem saias 
sequinhas e calças skinnys e formam looks mais ousados.

1. Botas

3.BaRroco

O estilo que já aparece em outras temporadas promete reinar 
mesmo neste inverno. Roberto Cavalli e Burberry desfilaram 
fortes referências à tendência. Para os sapatos e bolsas, além 
de apostar no verde tradicional invista em 
modelos com amarrações.

2. Militar

o veludo, brocado e bordado aparecem para garantir um 
ar nobre às produções. os modelos ricos em detalhes como 
cravinhos e tachas garante looks poderosos e clássicos como 
nos desfiles de Dolce & Gabbana, Gucci e Stela McCartney. 
Como a tendência é maxi, aposte em looks da alfaiataria e em 
elementos como a cor dourada.

TOP 6 TENDÊNCIAS
outono/inverno 2013

Shoes Por Sandra Hartz Luvizon

botas Schutz

Slipper e Scarpin arezzo

Sandália 
amarrações
Schutz
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a tendência futurista é um mix entre o minimalismo com 
linhas retas e o brilho dos materiais. o metalizado continua 
fazendo parte do universo feminino, assim como as ombros,  
a silhueta marcada e o salto de acrílico que pode transformar 
totalmente um look de 
básico para arrojado. 

4. Folk

5. P&B

6. Futurismo

próxima à tendência do barroco, o folk traz a linha de 
bordados mais artesanal, mistura de estampas e texturas e 
as franjas. nesta tendência estão as estampas de animais, 
que já fazem parte da lista de favoritas das mulheres.

a dupla preto e branco vêm conquistando adeptas nas ruas 
e nas passarelas. Facilmente associada a peças do armário 
masculino, a combinação faz sucesso por ser extremamente 
fácil e elegante. aposte nos terninhos, peças com linhas retas 
e cintura alta. para os acessórios, bolsas retas e clássicas e 
sapatos com tornozeleira são o complemento perfeito.

Six

bota arezzo
Clutch Schutz

bolsa arezzo
Sapatilha e bota

 Guilhermina

peep toe
Luiza barcelos

botas Schutz

Fotos: Divulgação
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Joias Por Oswaldo Portella

o minimal das joias

J oias são sinônimo de peças luxuosas e sofisticadas. 
Um design repleto de elementos enriquecedores. 
Porém, o que determina a imponência e o 

requinte não é o tamanho, e sim a riqueza em detalhes. 
A moda para esta temporada de outono/inverno está 
carregada de referências e inspirações, que vão desde 
épocas como rococó, até os anos 90, em que a regra era: 
menos é mais.
 Muito mais do que uma tendência, o minimalismo 
é um estilo de vida. À la Coco Chanel, o corte reto, formas 
geométricas, preto e branco e roupas com inspiração no 
universo masculino passou a ser sinônimo de elegância. 
Para as joias, a regra é a mesma: peças delicadas, com 
design minucioso, rico em detalhes e elementos que são 
combinados de forma impecável. 
 Nesse quesito, as joias transformam-se em 
belos complementos para os looks, como a pérola que 
não sai de moda, os brilhantes em formatos inovadores 
que desenham verdadeiras obras de arte e as pedras 
colocadas como um ponto de cor à produção. Se quiser 
investir na cor da temporada, o verde esmeralda foi 
escolhido, pela Pantone, como a cor para as estações 
outono/inverno de 2013.
 E, para não pensar que minimalismo é ausência 
de elementos, lembre do Oscar deste 
ano, em que as peças mais lindas 
foram aquelas que contemplavam o 
look com riqueza de detalhes, com 
precisão 
em charme e glamour.

Colar em ouro branco 18 kts 
com brilhantes - Valor sob 

consulta Vanity Joias

Brinco em ouro branco 18 kts com 1,0 cts de 
brilhantes - Valor sob consultaVanity Joias
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Fotos: Reprodução

vencedora do oscar de Melhor atriz Jennifer Lawrence com brinco 
e detalhe de colar nas costas; naomi Watts e amy adams no oscar 

2013.
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Decore Por Deise Möller

esmo passados já a maioria dos feriados 
comemorativos, sabemos que durante 
o ano inteiro possuímos razões, datas e 
situações a serem comemoradas com 

os amigos e famílias. E, afinal, nada melhor do 
que nossa casa para abrigar aqueles que ama-
mos e que estão sempre prontos para celebrar 
conosco momentos especiais. pensando nisso, 
é que surgiu a idéia da matéria desta edição.
 ao contrário do que muitos pensam as 
decorações de festas prescindem de mil e uma 
elaborações ou da contratação de pessoas espe-
cializadas para que se possa ter um ambiente re-
quintado para receber seus convidados. a recep-
ção pode ser feita com aquilo que se tem em casa, 
utilizando-se do bom gosto dos objetos que pos-
suímos ao nosso redor, dispendendo assim de cus-
tos exorbitantes ou investimentos desnecessários.
 as festas em casa, decoradas com 
peças do próprio ambiente, acabam por ter 
um clima intimista que atrai a todos. não ap-
enas demonstram a dedicação do anfitrião, 
como ficam em harmonia com o ambiente na 
qual é realizada a festa, sendo sucesso na cer-
ta no que diz respeito à beleza do ambiente 
quanto ao caráter aconchegante que este traz.
 a coluna desta edição visa, então, 
demonstrar objetos que podem ser utilizados 
para que sua festa seja de bom gosto e especial, 
utilizando-se de objetos da casa que darão, sem 
dúvidas, um toque único para sua comemoração.

 um dos maiores aliados nestes momen-
tos são os objetos de cristais: aqueles que todo 
mundo sempre tem e que nunca saem de moda! 
utilizados como suporte para doces ou salga-
dos, os objetos de cristais se encaixam perfeita-
mente em qualquer mesa que se faça, entrando 
em harmonia com objetos mais elaborados. 
 os livros também podem ser utiliza-
dos, como bases para os cristais com pedestais, 
dando um toque especial na mesa decorada. 
 imprescindível mencionar do uso (e 
abuso!) dos vasos de flores. Foi-se a época na 
qual tudo precisa estar em perfeita combina-
ção: o que importa hoje é a inovação e o bom 
senso na hora de juntar os objetos. nada im-
pede flores diferentes, desde que harmoniosas 
entre si. o mesmo se diz a respeito dos vasos. 
 porta retratos com foto que reme-
tem a razão da comemoração também são 
sempre uma boa pedida. isso mesmo: quem 
disse que a mesa é lugar apenas para comi-
da? uma mesa cheia (com limites, é claro!) 
tem tudo para ter um charme especial.
 o segredo é inovar, utilizar objetos da 
casa, para montar uma festa que demonstre seu 
gosto, seu estilo e as razões pela qual se comem-
ora. use e abuse do que tem em casa. arrisque! 
impossível não criar uma mesa bonita para rece-
ber os amigos, quan-
do esta é elaborada 
com amor e carinho.  

M
Festa em casa!
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Arte Culinária Por Thiele Möller

clima começou a mudar, chegando a temporada de outono/
inverno. Nesta época do ano a vontade de estar em um ambiente 
mais acolhedor é um desejo de muitas pessoas. Principalmente 

à noite, a preferência é nossa casa, em companhia da família, amigos, 
amores ou apenas de nós mesmos. 

 Receber pessoas em nosso “aconchego” no frio do inverno é 
ainda mais prazeroso. O cuidado na recepção dos nossos convidados 
pode ser muito divertido. A escolha da bebida servida, do aperitivo e 
da refeição tem que ser agradável e uma coisa feita com muito amor. 
É tempo de cozinhar em casa, juntar os amigos e aproveitar o fogo 
da lareira, os aromas de um grande vinho e os sabores de uma boa 
comida. Que possamos aproveitar esses momentos de frio para 
estreitar e reforçar ainda mais os elos de amizade e amor. O jantar 
em casa começa a ter um sentido diferente e receber passa a ser um 
prazer. 

 Nada melhor que dividir com estas pessoas uma receita nova 
que foi vista em um programa gastronômico na televisão, lido em um livro 
de receitas ou em uma revista. A gastronomia está na moda, e existem 
muitas opções para variar e criar pratos maravilhosos. Ingredientes 
estão ao alcance de todos. Basta buscar produtos de qualidade e de 
ótima procedência. E vamos cozinhar, aproveitar nossas cozinhas e 
utensílios que foram feitos para facilitar nosso “serviço”. 

E que venha o frio!

É tempo de cozinhar
em casa

o
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Lar Por Andréa Menegat

Vestida de
branco

Maio é conhecido por ser o mês 
das noivas. pode não ser em 
maio que o seu casamento está 
marcado, ou você pode não 
estar pensando nisso. a verdade 
é que, o encanto e o romance 
que rodeiam este assunto são 
contagiantes.

portanto, nós da Maison Menegat, 
selecionamos alguns produtos 
para inspirar as apaixonadas 
pelo assunto, com uma seleção 
de roupas de cama que toda a 
noiva adora. Conte conosco para 
escolher o seu enxoval, criar a 
sua lista de casamento e montar 
o ambiente para a sua noite 
especial. nós cuidamos de cada 
detalhe, para que este período 
da sua vida seja ainda mais 
encantador.

Baseado no clima dos Alpes italiano, a 
coleção Prímula traz leveza e sofisticação 
em meio à beleza das rosas. Coleção 
é composta por cobre leito, edredom 
e roupa de cama percal 400 fios - fio 
egípcio Ruth Sanches
Vestido Rosamaria Unique
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Jogo lençol 300 fios Trussardi

Cobre leito de pele Hedrons

Jogo lençol 300 fios Scavone

Cobre leito Kacyumara
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Cobre leito evora buddemeyer

Jogo lençol  200 fios
Markem Fassi

Edredon 250 fios
altenburg
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Complemento Por Andréa Scherer

uando se fala em ambientação 
de interiores, o papel de parede 
é um material que não pode faltar. 

Por possuir uma versatilidade sin-
gular, ele pode deixar seu ambiente 
clássico, sóbrio, chique ou divertido.
 Para ajudá-lo a tomar a difícil deci-
são de escolher entre as centenas de mo-
delos e a melhor forma de uso, vamos dar 
algumas dicas que facilitarão a sua escolha.
 Em cômodos estreitos, o ideal é 
utilizar papéis com desenhos não muito 
largos, pois podem gerar a sensação de 
que o ambiente é menor ainda. Nesses 
casos, utilize estampas pequenas e repeti-
das. Se o ambiente for extenso, desenhos 
maiores ou texturas são mais indicados.
 Quanto às cores o ideal é esco-
lher as mais neutras, pois papéis mui-
to coloridos e complexos podem cansar 
rápido. Esse tipo mais chamativo deve 
ser usado em locais isolados, como num 

cantinho compondo com um móvel es-
pecial, numa parede menor de forma 
pontual e sem medo de errar num lava-
bo, pois é uma peça onde se pode ou-
sar e criar um espaço mais arrojado. 
 Você também pode tirar partido da 
estampa do papel para criar sensações 
ópticas no ambiente: estampas verticais 
simulam um pé-direito maior, enquan-
to as horizontais dão amplitude ao local.
 O papel pode revestir todo o am-
biente e também ser usado somente em 
uma parede, podendo combinar com a 
parede pintada em cor de tom semelhante.
 Quanto à aplicação, a vantagem 
do papel é que sua instalação é mais rápi-
da e limpa do que a pintura. Para instalá-lo 
a parede deve estar nivelada e sem racha-
duras ou sujeiras. Umidade também não 
combina com o material, sendo recomen-
dada a avaliação de um profissional para 
verificar a possibilidade de instalação.
 Se mesmo depois destas dicas 
você ainda estiver com dúvidas, procure a 
By Home. Lá você contará com uma equi-
pe especializada e pronta para orientá-lo 
na melhor solução para o seu ambiente.

DICAS PARA ESCOLHER
PAPÉIS DE PAREDE

Q

Fotos: Divulgação
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Estética e bem estar Por Mônica Fritsch

Santé  Spa  traz para novo 
Hamburgo      a  mais avançada  
tecnologia para o tratamento da 

gordura localizada por congelamento.
a Criolipólise  utiliza o resfriamento intenso e 
localizado, no qual as células de gordura são 
destruídas com o frio, sem causar danos aos tecidos 
adjacentes. uma vez “congelada” a gordura não volta 
a sua forma normal, sendo eliminada pelo organismo. 
O método não é invasivo,  tornando-se seguro e eficaz.
o tratamento pode ser feito em áreas pequenas, 
onde existam bolsas de gordura, como abdômen 
inferior e superior, flancos e costas, eliminando 
até de 20% a 25%  de gordura em um período 
de  até 60 dias após a primeira sessão.
 a Criolipólise, segundo os especialistas é 
indicada para aquelas pessoas que estão perto do 
peso ideal ou que apresentam gordura localizada, 
daquele tipo que não cede à exercícios, mas é 
contraindicada para obesos. o intervalo entre as 
sessões deve ser de 6 a 8 semanas. o número varia 
conforme a localização e a quantidade de gordura.

Tire todas as suas dúvidas agendando a sua avaliação!

CrioLipóLiSe: 
GeLo x Gordura

o

Foto: Reprodução
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* Atendimento exclusivo para cada condomínio; 
* Prestação de contas transparente; 
* Conta bancária individual para cada condomínio; 
* Pagamentos com ordem expressa do síndico;
* Orientação jurídica especializada;
* Assistência em assembléias ordinárias e extraordinárias; 
* Reunião semanal com o síndico;
* Organização de orçamentos para o condomínio; 
* Orientação para a contratação de seguros e terceiros;
* Orientação para eleboração de convenção e regulamento 
interno;

Com o compromisso de apresentar uma gestão 
organizacional ágil e ética, a Exclusiva se apresenta 

no mercado com um atendimento personalizado 
que adequa-se as necessidades de cada

 condomínio.

Rua David Canabarro, 75 - Sala 206 - Centro 
Novo Hamburgo - RS - CEP 93.510-12

 51 3035.7646 | 9155.9541 | 9130.3501
exclusiva@exclusiva-rs.com.br

www.exclusiva-rs.com.br
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Vida Saudável Por Janice Möller

imunidade
através dos alimentos 

pesar de pre-
c i s a r m o s 
sempre de uma 

alimentação diver-
sificada, há alguns 
nutrientes espe-
cíficos que po-
dem fortalecer 
nossa imunidade, 

preparando-nos para o inverno. 
 a natureza nos fornece vários 
alimentos. Temos, a partir de fevereiro, a 
safra da acerola, laranja, bergamota, limão 
e outras frutas ricas em vitamina C, que 
melhoram a função das células imunológicas.  
 outras fontes desta vitamina são: 
morango, kiwi, pimentão, caju,  mamão 
papaia. uma alimentação equilibrada em 
frutas, legumes e verduras (brócolis, repolho) 
já fornece uma quantidade suficiente de 
vitamina C, cuja recomendação é de, em 
média, 75 mg. a melhor maneira de ingeri-
la é em pequenas doses ao longo do dia, 
pois é hidrossolúvel, e após cerca de 4 horas 
de seu consumo começa a ser eliminada. 
 além de importante para a 
imunidade, também é um poderoso 
antioxidante (neutraliza os radicais livres 
que deprimem nosso sistema imunológico), 
e poupador da vitamina e. Como é 
rapidamente oxidada, o ideal é consumirmos 
estes alimentos frescos e da época, pois é 
dessa forma que concentram  a maior 
quantidade de vitaminas.   

 podemos também citar a vitamina d 
com importante papel na imunidade e ação 
anti-inflamatória.Pesquisadores indicam que 
há hoje uma deficiência mundial de vitamina D. 
 encontramos esta vitamina, mas 
em pequenas quantidades, em alimentos 
como sardinha, arenque, bacalhau, 
salmão, óleo de fígado de peixe, gema 
de ovo, e alimentos enriquecidos. ou 
pode ser sintetizada pelo nosso corpo, 
estimulada por raios solares ultravioletas, 
captados pela pele. Mas, devido ao risco 
do câncer de pele, muitos profissionais tem 
recomendado somente a suplementação, 
no caso de baixos níveis no sangue.
 o zinco é outro nutriente que 
regula as atividades do sistema imune, 
é antioxidante e tem papel importante 
no processo de cicatrização de tecidos. 
Suas fontes alimentares são peixes, 
carnes, ostras, cereais integrais e 
leguminosas (grão de bico, lentilha).
 o mel também contém vários 
nutrientes (como vitaminas do complexo 
B) e beneficia o aparelho respiratório. Suas 
safras são em março e depois em setembro.
 Muitos outros nutrientes - como os 
probióticos (em saches ou iogurtes), vitamina 
a  (frutas e vegetais de cor alaranjada), vitamina 
e (oleaginosas, óleos vegetais,  vegetais de 
folha verde) - são importantes em se tratando 
de nossa imunidade atuam em sinergia e 
deveriam fazer parte da nossa alimentação. 

a
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SuCo Saúde

Sopa CaSeira
refogar um pedaço de carne com osso com pouquíssimo 
óleo.
acrescentar água fria, uma cebola - fazer um corte e colocar 
uma folha de louro neste corte e espetar 3 cravos na cebola; 
Fazer um bouquet garni com as ervas que quiser (tomilho, 
manjericão, sálvia, alecrim).
Retirar a espuma da carne que fica sobre a superfície da sopa.
deixar ferver em torno de uma hora.
acrescentar moranga, espiga de milho em rodelas, cenoura, 
batata, couve-flor, brócolis, tomate (retirar a pele ), vagem, ou 
as verduras que preferir. e acrescentar 
uma folha de couve.
amassar as verduras. retirar as ervas 
(e a cebola e a couve se quiser).
Se colocar massa ou capelete, usar 
bem pouco.
No final, acrescentar salsa picada.

FonTe de viTaMinaS a, C e e
Suco de laranja (ou bergamota ou limão)

1/2 cenoura
1 folha de couve

1 colher (sobremesa) de linhaça 
acrescentando 1/2 banana, obtem-se um suco 

também saboroso e mais pastoso.

 

Nutrição feminina

Fotos: Reprodução
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Outono - inverno com 
saúde e beleza

importantíssima a hidratação adequa-
da e alimentação que contenha ali-
mentos com propriedades antioxidan-

tes e que também aumentem a imunidade 
do nosso organismo. A utilização de vitami-
nas, fitoterápicos e outros suplementos con-
tribui na prevenção das “doenças de inverno” 
e danos na nossa pele. Alguns exemplos:

 As  vitaminas  C e D, como já vimos 
na nutrição, são belas fontes de defesas de 
doenças para o nosso organismo. A   vitamina   
D, por  exemplo, pode reduzir o risco de 
contrair infecções virais e bacterianas. 

 A suplementação de vitamina D, teo-
ricamente, pode produzir quantidade suficien-
te de um antimicrobiano e antiviral que ocorre 
naturalmente no nosso organismo (atelicidi-
na), além de curar infecções virais como o res-
friado comum (Cannell 2008; Barlow 2011). 
Já a vitamina  C é um excelente antioxidante, 
acelera o sistema imune ajudando na defe-
sa de infecções virais, diminuindo a chance 
de “pegar um resfriado” e, principalmente, 
o tempo de duração deste (Ely 2007; 
Holt 2010; Heimer 2009; Khalid 2011).

 Zinco: ajuda a manter o sistema 
imune “saudável”, isto é, apto para lutar 
contra infecções. A deficiência de Zinco 
é um problema que afeta cerca de 2 
bilhões de pessoas ao redor do mundo! A 
suplementação de Zinco está relacionada 
com a redução da duração e severidade dos 
resfriados comuns, quando administrado 
nas primeiras 24 horas do aparecimento 
dos sintomas. A utilização da vitamina por 5 
meses é indicada na prevenção de resfriados.
 Echinacea: é uma planta medicinal 
primeiramente utilizada  para o tratamen-
to da tosse , dor de garganta e amigdalites 
(Caruso 2005). Atualmente é usada no trata-
mento preventivo das infecções do trato respi-
ratório superior (como os resfriados comuns) 
na Europa e Estados Unidos. Evidências clí-
nicas mostram que a Echinacea é efetiva nos 
resfriados comuns, reduzindo a severidade e 
duração dos sintomas bem como aumentan-
do o número de leucócitos (natural killers), 
responsáveis pela defesa do organismo.   

É

Com a proximidade do inverno 
nosso corpo fica mais frágil e 
predisposto a resfriados, gripes e suas 
complicações. Já a nossa pele fica 
sensível e ressecada. Portanto algumas dicas, 
sugestões e lembretes sempre são bem-vindos!

Saúde Por Rosa Coelho

Fotos: Reprodução

Dica:   Pesquisas   sugerem   que o uso de vitamina 
C 1000 mg associada ao Zinco 10 mg durante 
o resfriado reduz a coriza e outros sintomas.
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 Astragalus: é uma erva chinesa 
que contém grande número de ingredientes 
imunoestimulantes, sendo tradicionalmente 
utilizada para tratar resfriados e gripes. 
Atualmente é utilizada para sanar condições 
de imunodeficiência (Roxas 2007). 
 Alho: utilizado por suas propriedades 
na culinária e como terapêutico nos 

resfriados, gripes e tosse, devido ao composto 
Alicina, que possui atividade antiviral.
 Oscilococcinum: É um composto 
homeopático que possui ação, com 
comprovação clínica, na prevenção de 
gripes e resfriados. Pode ser utilizado 
por crianças, adultos e idosos. Não tem 
efeitos colaterais ou contra indicações.

Dúvidas ou questionamentos fale com 
seu farmacêutico ou médico.

* Evite   o    contato  com 
pessoas contaminadas ou 
com sintomas de resfriados 
(de 2 a 7 dias), pois os 
vírus são muito pequenos 
e ficam suspensos no ar 
quando uma pessoa tosse ou 
espirra e podem fixar acima 

de 3 horas na pele humana;
* Se você estiver resfriado, quando 
tossir ou espirrar, direcione seu 
rosto contra seu cotovelo ou lenço;
* Evite tocar nos olhos e/ou boca. Para a maioria 
das pessoas esta é uma tarefa difícil, pois em 
média as pessoas tocam suas faces 16 vezes 

por hora. Devido a isso, a higienização das 
mãos, várias vezes ao dia, é importantíssima.
* Mudanças no estilo de vida, como fazer 
exercícios físicos, provaram ser efetivos na 
redução do número de resfriados comuns; 
* A quantidade e qualidade do sono são 
importantes para proteção contra o resfriado 
comum. O sono modula as repostas imunes; 
* Crianças são mais propensas a 
contrair um resfriado do que adultos (6-8 
resfriados por ano x 2-4 resfriados por ano, 
respectivamente). Evite o contato com 
pessoas resfriadas e lave e sanitize mãos e 
superfícies que possam estar contaminadas.

 A adequada  hidratação da pele 
é fator crítico para a manutenção de uma 
pele saudável e a escolha de emolientes e 
umectantes adequados, são importantíssimos 
para manutenção das suas funções. 
Após o banho (jamais com água muito 
quente) aplique sempre um hidratante 
corporal que contenha na sua formulação 

Glicerol, NMF, manteiga de 
Karité, algum componente 
oclusivo, entre outros. Dessa 
forma é possível evitar a perda 
transepidérmica de água da 
pele, efeito muito comum no 
frio, que causa descamação e 
coceira devido a desidratação.

Sugestões para prevenção de resfriados e gripes:

A pele e cabelos também precisam de certos cuidados
Não esqueça:
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m março, o verão cede lugar a uma 
das estações mais charmosas do ano. 
o outono chegou e com ele hábitos 

típicos gaúchos, como tomar chimarrão 
ao sol em praças e parques, tornam-se 
programas bastante praticados, além, é 
claro, dos vinhos e da culinária, herança da 
colonização europeia. 
 Com as baixas temperaturas, a 
imunidade tende a ficar mais vulnerável, o 
que justifica a necessidade de um cuidado 
maior com a saúde. além dos resfriados 
comuns, nos últimos anos a população tem 
sido alertada sobre os riscos da Influenza A 
(H1N1), um subtipo do vírus Influenza que 
pode inclusive levar a morte. 
 Segundo o jornal The new 
York Times, estudos apresentados por 
instituições americanas vêm ressaltando 
uma relação positiva entre a vacina e a 
prática de exercícios. Constatou-se que ela é 
mais eficiente quando combinada com 

a prática de atividade física em um período 
próximo à aplicação.    
 de acordo com estas pesquisas, 
exercícios aeróbicos de intensidade 
moderada, com aproximadamente 90 
minutos são capazes de duplicar o efeito 
da vacina. além de vacinar-se e praticar 
exercícios físicos, é importante manter 
alimentação adequada, indicações que 
são amplamente reportadas pela literatura 
cientifica como agentes promotores da 
imunidade.
 previna-se, pratique atividade física 
e aproveite o melhor das estações mais 
frias. antes de se vacinar, procure orientação 
médica e ao optar pela prática de exercícios, 
busque acompanhamento de um profissional 
qualificado. Bom outono!

Fabio Richter
CREF: 009666 G/RS | Pr ofessor Especialista 

em Fisiologia do Exercício pela UFRGS
Gestor de Serviços da i9 Academia

Fitness & WellnessPor Fabio Richter

a vaCina ConTra a Gripe 
TeM uM novo aLiado:     

o exerCíCio FíSiCo

e

Foto: Divulgação
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Por Dr. Luiz Fernando Albernaz

uando observamos uma criança 
brincando, saltando e correndo com 
pernas bonitas e saudáveis, lembramos 

que um dia também passamos por esta fase 
e tivemos pernas assim.
 aos poucos vão surgindo marcas 
e cicatrizes que são lembranças de algum 
momento que marcou a nossa vida. 
um tombo de bicicleta, uma arte, uma 
brincadeira... Mas também podem surgir 
varizes, que são indesejadas e que só 
servem para atrapalhar a circulação.
 Cabe a nós mantermos nossas 
pernas saudáveis da mesma forma que 
nossas mães faziam quando éramos 
crianças. Mas do que elas precisam? 
 as nossas pernas e pés são uma 
verdadeira “máquina” de locomoção. elas 
suportam grandes impactos e ao mesmo 
tempo são irrigadas por frágeis veias, que 
não se rompem quando saltamos e corremos. 
Tudo devido a uma perfeita harmonia de 
distribuição de sangue, que é impulsionado 
para cima entre as fibras musculares da 
panturrilha. isso é chamado de coração 
periférico, ou coração de barrow. o coração 

periférico impulsiona o sangue para cima e vai 
recolhendo o sangue dos músculos, ossos 
e também do sistema superficial (que está 
no subcutâneo). as varizes estão localizadas 
nesse sistema superficial, são dilatações de 
veias que “deixam cair” o sangue permitindo 
o refluxo e atrapalhando o retorno venoso.
 Trabalhar bem as panturrilhas e 
fortalecer seus músculos pode contribuir 
consideravelmente para a saúde das pernas. 
outra dica relevante é observar a integridade 
da pele, mantendo-a hidratada e sem fungos 
para evitar a entrada de infecções. 
 as varizes devem ser encaradas 
como uma doença crônica hereditária e por 
isso é importante visitar periodicamente um 
especialista. apesar de não haver cura para a 
“tendência” hereditária, pode-se manter sua 
evolução sob controle com uma excelente 
condição de retorno venoso - assim como a 
sua mãe gostaria que fosse. 
 procure orientação médica e tenha 
pernas lindas e saudáveis: você merece 
liberdade!
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Dr. Luiz Fernando Albernaz
CRM/RS 16513 | Cirurgião Vascular Gestor da 

Clínica Albernaz

Dr. Albernaz explica





Contato av. dr. Maurício Cardoso, 1320, loja 2 | novo Hamburgo
3527 0137

byhome@terra.com.br
www.byhome.com.br

av. Marcílio dias, 1431, sala 54 | novo Hamburgo
3594 1837  

Matriz - rua Lucas de oliveira, 49, loja 08 | Galeria aCi-nH
3595 3397

Filial - rua Gomes portinho, 714 | novo Hamburgo
3036 3397

farmacia@proderma.com.br
www.proderma.com.br

av. dr. Maurício Cardoso, 1806 | novo Hamburgo
3581 2280

cumplice@cumplicemoda.com.br
www.cumplicemoda.com.br

rua borges do Canto, 324| novo Hamburgo
3593 5316

monique@estrelatur.com.br
www.estrelatur.com.br

rua Joaquim nabuco, 1685 Loja 02  | novo Hamburgo
3066.6005 | 3556.4961
vanityjoias@terra.com.br
www.vanityjoias.com.br

av. dr. Maurício Cardoso, 1780 | novo Hamburgo
3207 3632
contato@decoratocasa.com.br
www.decoratocasa.com.br

av. dr. Maurício Cardoso, 1790 | novo Hamburgo
3398 9044

mangia@mangia.com.br
facebook/mangia.alimentos.especiais

av. dr. Maurício Cardoso, 1816 | novo Hamburgo
3239 0925 | 3239 0938
contato@lojasix.com.br

www.lojasix.com.br
Six

rua almirante barroso, 39| novo Hamburgo
3066 9181
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Augusto Jung, 321 - NH - 3594 1214

www.protector-rs.com.br


