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Cheiro da
felicidade!
Já imaginou ter o cheiro da felicidade
guardado em um frasquinho? O Boticário, em parceria com a casa suíça de
fragrâncias Givaudan, desenvolveu um
perfume que promete ativar a sensação
de alegria em quem o utiliza.
Trata-se da fragrância Linda Felicidade,
que combina notas de baunilha, limãosiciliano, caramelo e frutas vermelhas.
O produto integra a linha chamada
Linda e ﬁcará disponível nas lojas físicas
e on-line da marca.
A embalagem de 100 ml custa R$ 127,90.
Para comprovar a eﬁcácia do cheiro,
cientistas do Boticário e da Givaudan
realizaram testes de neurociência.
“Nosso rosto é uma das áreas do corpo
que mais demanda atividade neural
e podemos medir as ativações dos
músculos faciais para determinar se a
pessoa sente felicidade”, aﬁrmou Gustavo Vale, neurocientista que participou
do desenvolvimento do produto.

Tatuagem em mulheres
que tiraram a mama
Mulheres que passaram por mastectomia (retirada do seio em função
de um câncer) ﬁquem de olho no trabalho do tatuador Yurgan Barret. O
rapaz é idealizador do projeto Y Rosa, onde faz gratuitamente a reconstrução da auréola ou mamilo com tatuagem. Barret viaja o país atendendo. O método utilizado é o mesmo da tatuagem artística e busca fazer um
desenho realista. Segundo Barret, as mulheres não sentem dor para fazer
a tatuagem porque o procedimento é feito com anestésico próprio para
esse serviço.
No instagram: @yurganbarret

PELE

Gadgets revolucionam
o mercado da beleza
Ao estabelecer a rotina de cuidados
faciais, um dos passos mais importantes
é a limpeza. Mas lavar o rosto só com as
mãos não é o suficiente, uma vez que
elas estão em constante contato
com as bactérias. Pensando nisso, a Foreo, empresa sueca que
virou queridinha das blogueiras, desenvolveu um aparelho
que otimiza a limpeza do rosto,
removendo as impurezas em
99,5%. A marca acaba de trazer
para o Brasil o Luna 3 massageador facial oferecendo rotinas
totalmente customizáveis via
aplicativo, incluindo limpeza facial
profunda e um menu de massagens.
Saiba mais: www.foreo.com/pt-br
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