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BELEZA: Conversa com
Sérgio Sadz, hairstylist e
maquiador
GLIT T ER & T V
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Sérgio Sadz, hairst ylist e maquiador há 22
anos, que t em na sua list a de client es
f amosas como Ellen Roche e Leona Cavalli, e
uma carreira que cont a com t rabalhos em
cinema e edit oriais de moda, revelou quais
são as t endências em maquiagem e cabelo
que serão moda no próximo verão e,
t ambém, dicas f áceis para dar um “up” no
visual no dia a dia.

Sérgio Sadz e Ellen Roche

A f avor dos cabelos saudáveis e nat urais,
Sérgio diz que f az uso de química no cabelo
de suas client es com muit a caut ela: “Em
primeiro lugar est á a saúde dos cabelos; é
import ant e priorizar sua nat uralidade e brilho”,
explica.
Quando quest ionado sobre qual é o segredo
dos cabelos de Ellen Roche, responde: “É o
cuidado com a hidrat ação, que é um
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t rat ament o const ant e”.
Sempre por dent ro das novidades e
t endências de beleza, Sérgio é presença
const ant e em event os int ernacionais da área.
Viagens a Nova Iorque e Bologna t ambém o
mant ém at ualizado sobre as últ imas
novidades do set or. Conf ira as t endências
que serão moda para o próximo verão e as
dicas para cabelos e maquiagem dest acadas
pelo expert .
VERÃO 2013
O liso chapado promet e sair de cena e dar
lugar aos cabelos com aspect o mais nat ural,
“É liso, porém com nat uralidade, volume e
ondas. O cabelo cont inua t endo ‘cara’ de
salão, porém com aspect o nat ural, nada
muit o ‘f ake’”, def ine.
Os bat ons em alt a serão em t ons marcant es
de laranja e, t ambém, do vermelho ao pink ,
mas apesar de f ort e, com acabament o que
garant e aspect o nat ural. Por isso, a
maquiagem dos olhos deverá ser mais
discret a. Est ará na moda t ambém o ef eit o
gloss nas bochechas, que é a cara do verão,
em parceria com os blushs alaranjados e em
t ons de bronze. A maquiagem f eit a com
AirBrush t ambém t em t udo a ver com o
próximo verão, porque garant e um result ado
nat ural.
DICAS DE EXPERT
“Toda mulher deveria invest ir em um bom
produt o para os cabelos porque realment e
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f az t oda a dif erença”. Dent re as marcas
disponíveis no mercado, Sérgio dest aca as
marcas Bulbo Raíz, Keune e Sanscience.
“O óleo de Argan cont inua sendo a bola da
vez. É preciso saber administ rá-lo e escolher
uma boa marca, que seja de f at o de
procedência marroquina, e com uma boa
concent ração da mat éria prima na f órmula”.
Além da super reconhecida MoroccanOil ,
t ambém recomenda a americana One’n Only
Argan Oil.
“Para o dia a dia a dupla rímel e bat om são
f undament ais. A máscara de cílios t ira aquele
“ar” de sono”. O dest aque vai para os
produt os da MAC.
Twe e t ar
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