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A fama de que a brasileira é
bonita corre o mundo. Mas custa
caro. Mais especificamente R$ 20
bilhões por ano. O Brasil é o ter-
ceiro no mercado mundial da hi-
giene pessoal, perfumaria e cos-
méticos. Só fica atrás dos Estados
Unidos e Japão, conforme dados do
Euromonitor de 2006. No mer-
cado de produtos infantis, deso-
dorantes e perfumaria, é o vi-
ce-campeão.

Participação crescente da mulher
brasileira no mercado de trabalho,
uso de tecnologia de ponta e o
conseqüente aumento da produti-
vidade, além de aumento da ex-
pectativa de vida acompanhado por
lançamentos constantes de novos
produtos contribuem para o cres-
cimento do setor, segundo dados da
Associação Brasileira da Industria de
Higiene Pessoa, Perfumaria e Cos-
méticos (Abihpec).

Ficar bela e sarada não é para
qualquer um. A consulta do es-
pecialista em cosmetologia derma-
tológica - profissionais especiliza-
dos em recuperar os estragos do sol,
eliminar manchas e espinhas ou
conter o efeito do tempo - mais
barata custa R$ 300. São profis-
sionais membros efetivos da So-
ciedade Brasileira de Dermatologia
antenados nos lançamentos da in-
dústria da beleza, que turbina 30%
ao ano no Brasil.

O impressionante é que a fila de
espera nos consultórios especializa-
dos é grande, assim como o in-
vestimento no bem-estar. As pessoas
preferem esconder quanto gastam
para atrasar os efeitos do tempo.
Algumas chegam a desembolsar mais
de R$ 20 mil por mês. Vale tudo para
ficar em forma.

Os profissionais mais badala-
dos fazem questão de ressaltar que
a saúde esta em primeiro lugar e
justificam que o paciente tem o
direito de se sentir bem. A der-
matologjsta Andréa Serra conta
que várias vezes teve de recusar
atender garotas de 20 anos que
queriam colocar botox, por con-
siderar desnecessário o tratamen-
to nessa idade.

Tecnologia
A tecnologia aliada dos trata-

mentos da beleza faz com que a cada
dia surjam novos no mercado. A
dermatologista Paula Bellotti, utiliza
equipamentos de última geração e
alta tecnologia como o Dermagra-
phics, que através de foto digital
realiza um minucioso mapeamento
da pele do rosto e do corpo.

O equipamento amplia mil vezes
cada parte do corpo, detalhando as
áreas de possível risco para o de-
senvolvimento de doenças da pele.
Com o estudo, é possível avaliar a
necessidade ou não da retirada das
lesões cutâneas malignas pré-exis-
tentes e não visíveis a olho nu.

O equipamento analisa também
a qualidade da pele com relação ao
envelhecimento, grau de degradação
de colágeno, rugas e manchas.

A nutricionista Ana Paula Gui-
marães Abruzzine diz que é cresce o
número de mulheres de 30 a 40 anos
com distúrbios alimentares.

- São doenças da adolescência
que estão aparecendo mais tarde —
revela Ana Paula. - Muitas pessoas
fazem dietas desequilibradas e che-
gam no consultório doentes.

São mais de três mil clientes
cadastradas. Diariamente, a nutri-
cionista atende de 15 a 20 pessoas:
"A consulta custa R$ 300", ressalta
Ana Paula.

INVESTIMENTO - Ticiane Pinheiro investe em tratamentos para ficar com pele do rosto sem manchas

Não tenho paciência
para malhar e a
aparência é muito
importante para o
meu trabalho. Faço
todos os tratamentos

Ticiane Pinheiro gasta em
média R$ 4 mil para se cuidar

Débora Secco
Atriz

Com o rosto sou
mais preguiçosa,
prefiro entrar na faca.
O melhor de tudo é
que o valor pode
ser parcelado
Cristina Guimarães
dona de casa

A atriz Ticiane Pinheiro, 31 anos,
não descuida da beleza. Por mês, a
filha da Garota de Ipanema e mulher
do empresário Roberto Justus gasta
R$ 3,8 mil para manter a forma. Faz
musculação três vezes por semana e
aulas de pilates duas vezes Os cui-
dados são muitos.

Tratamentos de beleza, co-
mo o mantos para firmar a pele
do corpo e acabar com a ce-
lulite entram no orçamento da
atriz, contratada da TV Record
e no ar com o programa As
Aventuras de Ticiane.

A atriz diz que não gosta muito
de comer doces e que diariamente
faz três refeições balanceadas.

- Quando quero secar para
fazer algum trabalho, corto a
ingestão de carboidratos de-
pois das 18h - ensina a atriz. —
Nos intervalos sempre como
alimentos mais leves.

Também faz drenagem linfàtica
duas vezes por semana, cada sessão
custa R$ 70.0 tratamento manual é
usado na estimulacão da circulação
linfàtica, que ajudao corpo a eliminar
toxinas e nutrição dos tecidos.

Recentemente, fez trata-
mento de oxigenação no rosto
num spa em São Paulo, cidade
em que vive, para melhorar o
aspecto da pele.

Por causa do excesso de sol, teve
de fazer tratamento para retirar al-
gumas manchas no rosto e no buço.
- Fiz tratamento durante um ano
com ácidos—comenta a atriz. - Não
tomo mais sol no rosto, já saio de
casa com protetor solar 50.

A atriz freqüenta semanalmente
salões de beleza para hidratar os ca-
belos. Diariamente, antes de dormir
passa creme contra rugas ao redor dos
olhos, pescoço e colo. Durante o dia,
usa vitamina C no rosto.
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