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DIVULGAÇÃO

Pele iluminada 1, 2, 3...
Este texto não é um desa-

bafo, embora possa sugerir isso. É 
Pura constatação. Você e seu par 
namoram por algum tempo e se 
tornam noivos. “E quando vai ser o 
casamento?” Chega o casamento, e já no mês seguin-
te: “quando vem o herdeiro (a) para alegrar a casa?” 
Passados alguns anos do nascimento do primeiro filho 
(a), a dúvida coletiva é: “e quando vem o maninho 
(a)? Você sabe que filho único é mimado e egocên-
trico, não é mesmo?” Se você já tem dois, o discurso 
pode variar de acordo com cada família. Se tem dois 
meninos: “não vai tentar uma menina?” Se tem duas 
meninas: “e o menino, não vai vir?” E se tem um casal: 
“perfeito, um casalzinho é o ideal”. Mas quem disse? 

A vida não precisa seguir uma linha pré-estabele-
cida e cada um tem o livre-arbítrio para decidir o que 
é melhor. Se quer filhos ou não, quantos e quando. 
Da mesma maneira, não é possível definir o sexo do 
bebê, embora existam alguns macetes disponíveis (é 
só digitar no Google). Se dá certo ou não eu não sei, 
mas que existem, existem. 

Você pode ter tudo programadinho na sua mente 
para seu filho ser único e de repente vem o destino 
e a família aumenta. Você também pode ter definido 
que dois é o número ideal e depois do primeiro, não 
consegue engravidar do segundo. O que eu quero 
dizer com isso? É importante, sim, fazer planos. Mas 
nunca se fruste caso não aconteça exatamente como 
você planejou. Do mesmo modo, se você está feliz 
com suas duas meninas - ou dois meninos - de nada 
importa o que os outros pensam. E não, há muitos 
estudos que mostram que assim como filhos únicos 
podem ser mimados, crianças com irmãos também 
podem ser. A diferença está na criação, em como 
os pais a conduzem. Se um só é a sua opção, tenho 
uma dica de leitura: “Primeiro e único”, da jornalista 
norte-americana Lauren Sandler. Ela é filha única e 
tem uma filha. A sinopse diz que “baseada em sua 
experiência pessoal ela investigou como é ter ape-
nas um filho e como parar por aí. A resposta é uma 
conciliação entre maternidade e modernidade, um 
aprendizado sobre si mesma e sobre a cultura em 
que vivemos. Lauren traz uma aguçada inteligência e 
paixão para a discussão sobre a ansiedade, a dúvida, 
a desinformação e a crítica sobre o que significa ser 
um filho único e ter apenas um filho. Por meio desta 
viagem, a autora pode ter descoberto o tal código 
de felicidade, demonstrando que ter apenas um filho 
pode ser o caminho para resolver nossas incontáveis 
lutas da vida adulta na idade moderna”. Fica a dica.

Gosta de maquiagem e de saber as no-
vidades que vão bombar? Então você vai 
gostar dessa tendência! O iluminador, pro-
duto que serve, basicamente, para destacar 
e dar brilho a certas partes do rosto não 
é uma super novidade, é verdade, mas de 
um ano para cá está fazendo muito sucesso 
entre as modelos e celebridades.

O produto deve ser usado com modera-
ção, para que a pele não fique “estourada” 
ou brilhosa demais. A naturalidade deve 
ser levada em conta na hora de usar o ilu-
minador, já que ele pede que a pele fique 
menos carregada e mais “glow”.

 O iluminador pode ser líquido, cremoso 
ou em pó. Depende do tipo de pele e 
da intenção da maquiagem, mas 
as dicas são: para quem 
tem a pele oleosa, o 
ideal é investir no 
produto na for-
ma de pó. Para 
quem apostar no 
produto líquido, a me-
lhor forma de utilizar 
é usando as mãos. Já 
o em pó deve ser apli-
cado com o pincel e o 
cremoso pode ser apli-
cado das duas maneiras. 
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Claro que cada uma utiliza a sua técnica 
e nem sempre essas dicas são regra. 
Escolha a que melhor você se adaptar. 

Ao aplicar, você precisa ter certeza de 
quais locais deseja iluminar, A dica é 

colocar acima das maçãs do ros-
to, embaixo das sobrancelhas, 
na pontinha do nariz, no arco 
do cupido (aquele V central 
da nossa boca) e no queixo. 
O produto pode funcionar 
também como uma sombra 
mais discreta. 

Na hora de escolher o tom 
do produto, fique atenta: peles 

mais clarinhas pedem iluminador 
em champanhe, peles escuras tons 

mais alaranjados e pele em tom intermediário iluminadores 
com fundos dourados são os ideais.


