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Conta seu segredo de beleza em
entrevista exclusiva!

Dicas para dar vida aos cabelos

Quer ter um

Fique por dentro das novidades
do mundo da maquiagem e 
MUITO MAIS!

HAIR BRASÍLIA - 
O que vem por aí?JENIFFER SETTI

ESPECIAL

MAKE

CABELO COM
EXTRA BRILHO?



BELEZA NATURAL
O universo das artes sempre esteve presente na 
vida da bela Jeniffer Setti, desde muito cedo sua 
mentalidade já era super criativa, por isto não 
demorou muito para ela descobrir o que queria 
fazer na vida: 

Quando eu era pequena, toda a realidade era 
uma ficção, por isso eu queria ser fotógrafa. 
Quando cresci, tornei-me Atriz,  porque na Foto-
grafia tinha realidade demais pro meu gosto. 

“ “

A atriz já é conhecida por sua atitude empreen-
dedora nas artes, pois além de atuar ela  es-
creve seus próprios roteiros, é sócia de uma 
produtora:  " IN SETTI CULTURAL" , onde 
produz vários projetos artísticos, oficinas 
para TV , cursos de teatro, filmes e demais 
projetos. 

Depois de passar por varias novelas e 
séries na GLOBO E RECORD,  Jeniffer foi 
indicada pelo RIO WEB FEST 2017, como 
melhor atriz de comédia, pelo seu trabalho 
no canal de humor   "As Serigaytas'. Este 
ano a emissora RECORD está reprisan-
do a novela OS DEZ MANDAMEN-
TOS, a qual Jeniffer brilhou como 
Safira, uma hebréia de cabelos 
longos e negros, iguaizinhos aos 
dela na vida real.

E por falar em cabelos, tem 
assunto de sobra na vida desta 
linda morena, que já foi eleita a 
embaixadora de uma marca de 
cosméticos internacional por 
conta  da beleza de suas ma-
deixas, por isto nós da MAKE 
convidamos a bela, para dar 
dicas no assunto! Aqui vão 
elas:



PENTEAR
O jeito certo de pentear o cabelo é das 
pontas para a raiz, e não o inverso. 
Comece pelas pontas e vá subindo de 
pouco a como se fosse uma escalada de 
baixo para cima. Seja gentil ao pentear os 
cabelos, principalmente quando são 
longos.

VINAGRE
Se o seu cabelo  está com aparência danifi-
cada, primeiro promova uma limpeza pro-
funda. Mescle em partes iguais água e 
vinagre (1 copo de água, 1 copo de vina-
gre, por exemplo), e aplique antes de lavar 
o cabelo. Deixe 10 minutos. Poderá fazer 2, 
ou 3 vezes no decorrer do mês.

EFEITO EXTRA BRILHO
Quem possui cabelo castanho escuro, ou 
negro, consegue extra brilho ao aplicar 
café. Prepare 1 xícara de café bem forte, 
espere esfriar, e passe no cabelo. Espere 
20 minutos e faça o enxágue com água fria. 

INVISTA EM UM BOM CORTE DE 
CABELO E FAÇA MANUTENÇÃO
Pontas ressecadas e duplas e porosidade 
causada pela química, ficam mais visíveis 
com o passar do tempo e pode  ofuscar o 
brilho dos cabelos, o ideal para  manter os 
fios brilhosos, além de tratar, apare pelo 
menos a cada três semanas, para manter o 
estilo.  

LINHA DE HIDRATAÇÃO
Para conseguir o brilho perfeito, o cuidado 
de hidratação tem ser semanal, você vai 
precisar também de shampoo e condicio-
nador que reponham a massa da fibra capi-
lar.
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CUIDADO COM SECADORES E 
CHAPINHAS
Para quem não consegue ficar sem o seca-
dor de cabelo, precisa modelar os fios todo 
dia com a escova, o melhor é finalizar o pro-
cesso com um jato de ar frio, que dá mais 
brilho e movimento às madeixas ao fechar as 
escamas, que assim como no chuveiro, se 
abrem com o calor.

PENTEADOS  COM TIC TAC 
Para este penteado prendi os 3 rabos de 
cavalo em um mesmo elástico e depois 
coloquei mais dois elásticos formando divi-
sões volumosas , e o resultado é este que 
você vê na foto.  Um penteado divertido ao 
estilo AMY WINEHOUSE, gostaram?


