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Festa de lançamento de
Lado a lado: Marjorie
Estiano, Alessandra
Negrini e Patrícia Pillar
PDFmyURL.com

CONFIRA OS LOOKS

As at rizes Marjorie Est iano, Alessandra
Negrini e Pat rícia Pillar arrasaram na f est a de
lançament o da nova novela das 18hs da
Rede Globo, “Lado a lado”, que acont eceu
ont em (01/09) na Est ação Leopoldina no Rio
de Janeiro.

Marjorie Estiano

Marjorie opt ou por maquiagem e cabelo est ilo
ret rô e acert ou.
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Alessandra Negrini

Alessandra Negrini pref eriu um visual mais
despojado e moderno. A at riz deu dest aque
aos lábios, usando bat om vermelho, e usou
os cabelos com aparência nat ural, com ondas
levement e marcadas.

Patrícia Pillar

Pat rícia Pillar escolheu um visual clássico,
olhos e boca realçados na medida cert a com
o uso de cores at emporais e nada vibrant es,
e cabelos cacheados ao nat ural.
Cada uma no seu est ilo, as t rês arrasaram.
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LEIA TAMBÉM
Juliana Alves é "A
Mascarada do ABC"

Reprise de "Chocolate
Com Pimenta" registra
altos índices no RJ e em
BH

Nas f érias, SBT não tem
bom desempenho nas
manhãs

Adriana Esteves, a
Carminha de "Avenida
Brasil", revela que posaria
nua
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Amist oso ent re Brasil e Iraque eleva audiência da
Globo
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Quem mat ou o Max, Brasil?
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Assassinat o de Max garant e 42 pont os à Globo
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Reprises da t arde do SBT bat em o “Programa da
Tarde” no Ibope; “Maria Mercedes” fica pert o da
liderança
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