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Nosso grupo editorial atua em diferentes
frentes deste mercado: revistas de banca e
assinantes, revistas customizadas, coleções
de fascículos, livros, álbuns de figurinhas...
Ao longo destes 38 anos, produzimos para
os mais diversificados segmentos.
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Edição 143 lançamento:

FEV / 2015

Data de circulação: 15/02

Edição 144 lançamento:
REVISTA - GOLD
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SE INSPIRAR

ABR / 2015
Data de circulação: 13/04

Edição 145 lançamento:

JUN / 2015

Data de circulação: 10/06

Também estamos associados com as maiores editoras da
Europa, Estados Unidos e América Latina.
Somos responsáveis pelo lançamento de centenas de
coleções de fascículos. Estes colecionáveis formam um
capítulo a parte da nossa história. Trouxemos de volta para
os consumidores brasileiros o prazer pela: música, história,
entretenimento, natureza, esporte, modelismo e produtos
infantis: vendemos mais de 150 milhões de exemplares. Só de
música foram mais de 25 milhões de fascículos com CD’s.

www.innovant.com.br

Edição 146 lançamento:

AGO / 2015
Data de circulação: 11/08

Edição 147 lançamento:

OUT / 2015
Data de circulação: 12/10

Edição 148 lançamento:

DEZ / 2015

Data de circulação: 11/12

Uma publicação internacional
que trata de Beleza, Estética
e Saúde. Sofisticada, atual,
esclarecedora.
Criada na França e líder
mundial há mais de 50 anos,
a Les Nouvelles Esthétiques é
publicada em diversos países,
como Inglaterra, Itália, Estados
Unidos, Japão,

Rússia, Espanha, Bélgica,
Canadá, Grécia, Polônia,
África do Sul, Croácia, Irlanda,
Sérvia e Montenegro, Letônia,
Israel, Taiwan e Ucrânia.
Desde que chegou ao nosso
país, há 24 anos, a Les
Nouvelles Esthétiques
Brasil circula bimestralmente,
via assinatura.

Dirigida aos profissionais
da área de estética,
como cirurgiões plásticos,
médicos, dermatologistas,
endocrinologistas,
fisioterapeutas, esteticistas e
indústrias do setor, atinge em
torno de 80 mil leitores
(número aproximado,
considerando-se a média de
quatro leitores por exemplar).

fitness

foto Shutterstock

Patricia de Paula

• Cirurgia Plástica

Abrangência

Sexo 30% masculino e 70% feminino

Há mais de 20 anos, a Les Nouvelles
Esthétiques atinge um público amplo e
qualificado. A revista é uma das preferidas
em reconhecidos pontos multiplicadores,
como salas de espera em consultórios e
salões de estética, chegando a superar 25
leitores por exemplar em alguns lugares.

Classe social A (28%), B (40%), C/D (32%)

• Dermatologia

Faixa etária
Até 20 anos.............................................6%
De 20 a 30 anos	����������������������������������� 21%
De 30 a 40 anos	����������������������������������� 31%
De 40 a 60 anos	����������������������������������� 37%
Mais de 60 anos	��������������������������������������5%

• Estética (tratamentos
com pele e corpo)
• Saúde
• Alimentação
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(novas tendências).
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• Vitrine (novidades e
lançamentos do mercado)
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A Les Nouvelles
Esthétiques dá um
banho de charme na mídia
impressa brasileira.
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é mais fácil

Les Nouvelles Esthétiques
é uma opção de mídia
dirigida, em que a
mensagem publicitária
atinge mais diretamente o
público alvo.

LES NOUV
ELLE

A AltA tem pe
rAtu rA e A um
idA de fAvor ec
prol iferAçã
em A
o de bAct ér
iAs, o qu e fA
Algum As do
z co m qu e
ençAs de pele
se to rn em mA
no verão – A
is
fr equent es
inflA mAção
dos fo lículos
Al ém de não
é um A delAs.
co mb inA r co
m A esté ticA
dA
estAção,
po de cAusAr
do r e descon
fo rto

S ESTH ÉTIQ
UES

FEVE
AGOS
REIR
TO
O 2013
2014

No verão, esse tipo
de irritação dos
com ou sem pus,
pelos é favor ecido
semelhantes às espela umid ade, o
pinhas. A dor deve
calor, o uso de roup
A médica esclarece
ser um alerta, pois
as
que “a cera
quente tende a deixa
sinté ticas . Pica das apertadas ou indica que a inflam
r os folículos mais
ação pode ter se
de inset o infla abertos, suscetíveis
acen tuad o. “Por
madas e pelos encr
se trata r de infec
à entrada de bacavados devido à
- térias, mas, tanto
ção bacteriana,
depil ação são outra
a
quen
a
foliculite pode se
s caus as poss íte quanto a fria
podem causar folicu
complicar quando
veis, porq ue facili
lite. O laser é a opafeta tecidos mais
tam
ção mais vantajosa,
bactérias. Permanec a entra da de profundos, levando
pois erradica os pea casos graves e
er
los, impedindo que
dos com roupas molh longos perío- até à infecção gene
ela se desenvolva”.
ralizada, mas eles
adas, como bisão raros, felizmente”
quín is e maiô s, tamb
Antes da depilação
, ressalta.
, a esteticista
ém pred ispõe
Mary Gomes suge
ao problema.
re uma
Cuidados ant
um produto adstringen limpeza com
Nas mulheres, virilh
es e após
te, que ajuda a
a, nádegas e a depilaçã
limpar os poros e
coxas são as áreas
o
remo
mais propensas.
ve a oleosidaA Dra. Anel isa Lam
de. Um dia antes, ácido
“A foliculite pode
surgir
berti dest aca a
s e produtos que
contenham álcool não
parte do corp o onde em qualquer impo rtânc ia de conh
devem ser aplicaecer bem o loexist am pelos , cal
dos sobre a pele porqu
mas apar ece princ
e o profissional que
e podem irritá-la.
ipalm ente onde
fará a depilação. Todo o mate
há maior atrito. O
“Após a remoção
rial utilizado deve
local mais afetado
dos pelos, é inser desc artáv el.
dicado passar um
é a virilh a, por ser
A lâmi na de baróleo, gel ou creme
uma
próp rio. Crem es
vel, onde o pelo pode área sens í- bear, por exem plo,
pós- depil atóri os
nunc a deve ser
nascer e cres- reuti
à
base de calêndula
cer em várias direç
lizad a. Esse cuid
ou
ões, facilitando o
azuleno, subsado
prev ine tâncias
infec ções , caso
encr avam ento ”, expli
que contribuem para
ocor ram corte s na
ca a derm ato- área
fechar
os poros, são ideai
logista Anelisa Lamb
depilada. O ideal
s para suavizar e
erti.
é evitar a exposiç ão ao sol até
acalmar as possíveis
Os principais sinto
48 hora s após o
irritações. Outro
mas são cocei- proce
benefício é a ação
ra, irritação e pont
dimento para preve
anti-inflamatória,
os avermelhados
nir o apare- que
cimento de manc
contribui para a regen
has.
eração dos
tecidos”, ensina.

>

LES NOUV
ELLE

S ESTH ÉTIQ
UES

foto Dreamstime

48

71

fEVE rEIr
junho
O 2014
2013
fEVE
junho
rEIr
2013
O 2014

LES NOUV
ELLE

S ESTH ÉTIQ

UES

49

FEVE REIR

O 2014

A maquiagem de
verão va- há nece
ssida de de base
loriza e traz fresc
, dos tons de verde
or à pele, nem
de pó”, ensina.
, coral e
que deve estar bem
rosa. Vale, tamb
hidraProd utos em gel,
tada, para que sobre
que sar dos fluore ém, abussaia têm boa
scentes. Uma
fixaç ão, são os
o seu brilho natur
al.
dica é passar o prime
mais
indic
ados
r anO maq uiad or Rica
. “São per- tes
da
rdo feito s, tamb
Tava res, do Stud
ém, para pe- melh somb ra, para uma
io de Be- les oleo
or fixação. “Se a boca
sas, porq ue evileza Sonia Nesi, recom
for muito colorida,
tons de
da primeiro borrifar en- tam que a maq uia gem
bege, cinza e marr
o ros- esco rra.
om ficaTodo s os costo com água term
rão mais adeq uado
al para méti cos
deve m ter pros nos
limp ar os poro s,
olhos, para evitar
depo is tetor solar
um efeito
pass ar algod ão com
para mant er a
exagerado”, orien
água pele prote
ta Ricarpara retira r as impu
gida ”, acon sedo Tavares.
rezas . lha. Ríme
l e lápis deve m
“Em segu ida, aplic
a-se o ser à prova
Outra aposta para
o
primer, que prepa
d’água, assim
ra a pele como
rão é o lápis colorido. veas somb ras past
O vioe a impermeabiliza
o- leta substitui
. Se ne- sas usad
o preto, mas
as para corri gir
cess ário, usar um
não deve ser usad
corre - as sobra
o junto
ncelhas.
tivo na área dos
com ele, o que daria
olho s e
Nas pálpebras, os
um efeionde mais for preci
des- to “muito dram
so. Não taqu es
ático”, como
ficam por cont a
destaca o profissiona
l.

As ARTEs dos anúncios devem ser entregues conforme as especificações:
1. Os arquivos enviados para veiculação deverão conter, obrigatoriamente, marca de corte
com sangria de 5mm;
2. Manter uma área de segurança de, no mínimo, 5mm da marca de corte para textos,
assinaturas, logotipos e partes importantes da imagem;
3. Todos os arquivos deverão ser entregues em CMYK com imagens em 300dpis nos formatos
.jpg (qualidade máxima) ou .pdf;
4. O limite máximo de carga de tinta (total ink) não poderá ultrapassar 320%;
5. Textos e/ou ilustrações em preto (K), quando sobre imagens ou fundos coloridos, deverão
ser necessariamente aplicados com a função “overprint”.

>

LES NOUV
ELLE

S ESTH ÉTIQ

UES

87

42 cm

21 cm
INNOVANT EDITORA

Faça contato conosco!

INNOVANT
Tel: (21) 2491-3747
Tel: (11) 5574-0747

página dupla
e capa dupla

28 cm

Oferecemos ao público o
melhor e mais atualizado
editorial. Em Les Nouvelles
Esthétiques beleza é
tratada com um enfoque
científico, sem esquecer as
questões do dia a dia. Os
artigos são redigidos por
especialistas de renome
nacional e internacional
destacando as mais atuais
descobertas e lançamentos
nos setores de beleza,
saúde e estética.

28 cm
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páginas
e capas
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Publicidade:
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