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Oiê!!! 
 

Estou muito feliz em te ver 

aqui!!! 

 

Eu desenvolvi este pequeno 

material especialmente para 

te ajudar a manter a pele 

sempre com o brilho especial 

que você merece. 

 

São dicas muito simples e com custo muito baixinho, 

mas que irão garantir firmeza e longevidade para a 

pele do seu rosto. 

 

Além do mais, eu recebo diariamente muitas dúvidas 

sobre os cuidados corretos que devemos ter com a 

nossa pele, antes e depois da maquiagem. 
 

A maquiagem é sem sombra de dúvidas um dos 

caminhos mais fáceis para levantar a nossa auto-

estima. 
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Afinal de contas quem não gosta de ser notada? 😉 

 

Quando estou meio pra 

baixo, eu trato logo de me 

maquiar, bem rapidinho, 

porque eu gosto de me 

sentir sempre com o astral 

lá em cima. 

 

Acreditem, isso faz toda a 

diferença! 

 

Eu me torno muito mais 

produtiva e as coisas começam a fluir com mais 

facilidade. 

 

Mas é claro, hoje as maquiagens são bem mais 

modernas e já não agridem tanto a pele como 

antigamente. 

 

Porém, ainda assim, os cuidados com a nossa pele 

devem ser prioridade. 
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Eu sei que na internet existe muita informação e é 

exatamente aí que mora o perigo.  

 

Quando o assunto é o nosso corpo, devemos ter 

sempre muita atenção para não cair nas armadilhas 

de produtos muito caros e que prometem uma 

transformação imediata. 

  

A preparação da pele é o primeiro passo para uma 

maquiagem perfeita e duradoura. 

 

Além de facilitar na limpeza da pele pós maquiagem, 

ela também evitará que o corretivo e a base 

craquelem no decorrer do dia, um problema muito 

comum de acontecer. 
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Este material 

responderá suas 

principais dúvidas 

sobre o assunto, 

além, é claro de 

ajudar a construir 

uma maquiagem 

perfeita. 

 

Vamos conhecer? 💞 
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1º PASSO 

 

Limpando a Pele. 

 

Com água corrente e 

o sabonete facial 

você fará a primeira 

limpeza da pele, com o 

objetivo de retirar as 

impurezas que se não 

forem removidas 

adequadamente, 

podem prejudicar a 

pele no longo prazo, 

além de deixar a sua 

pele mais oleosa. 

 

Portanto sempre faça uma limpeza profunda com 

água e sabonete facial. 
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2º PASSO 

 

É hora de Hidratar. 

 

A rigidez facial é algo que faz muita diferença na 

hora de manter uma maquiagem perfeita. 

 

Dê preferência para um 

hidratante facial não 

oleoso e faça uma leve 

hidratação. 

 

Aguarde alguns 

minutos... 

 

  

3º PASSO 

 

Protegendo a Pele para receber a Make. 
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O último passo é para garantir a proteção da sua 

pele. 

 

Para isso, utilize um Primer, pois além de proteger, 

ele proporciona também maior fixação e 

durabilidade da maquiagem. 

 

Afinal de contas, ninguém merece uma maquiagem 

que solta com facilidade... 

 

Mas é claro que esta é apenas uma parte importante 

do cuidado que devemos ter com a nossa pele, 

principalmente se a maquiagem é uma rotina em 

nossas vidas, e sinceramente, quem não gosta de 

se sentir plena, pra cima? 

 

Já não basta a correria do dia a dia, não é mesmo? 

 

Porém, e é normal que isso aconteça, nós 

acabamos esquecendo de alguns cuidados 

importantes com o nosso corpo. 
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Então nada melhor que nos cercar dos cuidados 

importantes com a nossa pele. 

 

MANTENDO A 

SUA PELE 

SEMPRE 

PERFEITINHA 

 

A seguir você 

confere algumas 

dicas simples e de 

baixíssimo custo 

para manter a pele 

sempre em dia e 

pronta para qualquer ocasião. 

 

1ª DICA 

 

Não lave o rosto com qualquer sabonete (isso faz 

toda a diferença). 
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Infelizmente um dos principais sinais do 

envelhecimento em nós mulheres é percebido na 

pele do nosso rosto. 

 

Portanto, dê preferência a sabonetes específicos 

para a sua pele, garantindo sempre uma pele 

equilibrada e novinha. 

 

2ª DICA 

 

O Poder da Hidratação. 

 

Faça sempre uma hidratação antes e depois da 

sua make e perceba em pouco tempo uma pele 

sempre fresquinha e preparada pra qualquer 

ocasião. 

 

3ª DICA 

 

Não durma com a maquiagem. 

 

https://www.instagram.com/alicebrasiilmakeup/?hl=pt-br


 

@alicebrasiilmakeup 

Pode parecer meio clichê, mas infelizmente muitas 

mulheres ainda insistem em dormir de maquiagem. 

E por mais que você tenha feito toda a preparação 

antes, é na hora de dormir que a sua pele também 

descansa e portanto necessita respirar (dê 

importância a isso). 

 

4ª DICA 

 

Rugas, linhas de expressão e envelhecimento 

precoce. 

 

Imagine que existe uma possibilidade de prevenir a 

nossa pele de todos os males acima e ainda manter 

a pele mais jovem, iluminada e saudável? 

 

Pois bem, são exatamente todos esses benefícios 

que o filtro solar proporciona. 

 

A proteção dos raios solares é apenas 1(um) dos 

diversos benefícios do produto. 
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Portanto, tornar o uso do filtro solar um hábito é 

indispensável. 

 

 

No mais, é buscar 

levar a vida sempre 

com auto-estima.  

 

E eu não tenho 

dúvidas que a 

automaquiagem tem 

um papel fundamental 

e transformador em 

nossas vidas. 

 

Talvez seja por isso que eu tenha escolhido a 

maquiagem como profissão. 

 

Afinal de contas, quem não gosta de arrasar? 💗 

Espero que você tenha gostado deste material.  

 

https://www.instagram.com/alicebrasiilmakeup/?hl=pt-br


 

@alicebrasiilmakeup 

Apesar de simples, são dicas extremamente 

importantes para mantermos o cuidado que 

merecemos com a nossa pele. 

 

Você não só irá garantir 

uma pele sempre pronta 

para receber a sua 

make preferida, mas 

também uma pele 

sempre rígida, hidratada 

e perfeita pra qualquer 

ocasião. 
 

Fica ligadinha comigo no 

Instagram que em breve 

teremos mais 

novidades. 
 

Bjos!!! 💋 
 

Alice Brasil 
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