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A EXPOCOSMÉTICA APRESENTA...

 

AS TENDÊNCIAS QUE TERÃO LUGAR EM 2023.



O mote da 26.ª edição da Expocosmética responde a

uma tendência global de consumo: os self love

seekers. É em busca do amor-próprio que as pessoas

priorizam bens e serviços que contribuam para a sua

felicidade, bem-estar e sentido de identidade.

Cruzando o bem-estar físico com o mental, a

Expocosmética destaca produtos detentores de

substâncias benéficas para o exterior e interior de

cada um, que promovam a autenticidade e versando

todas as áreas do evento: estética, cabelos, unhas,

maquilhagem, bem-estar e cuidado masculino.

SELF-LOVE
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SKINMALISM
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Do lema “Abrace a simplicidade”, os produtos

duradouros, reutilizáveis e circulares vão ganhar

importância conforme os consumidores buscam

economizar custos e reduzir o desperdício.

A make-up “no make-up” está cada vez mais em voga

e este ano vai ter forte presença em grandes e

importantes eventos internacionais. Esta tendência

baseia-se na naturalidade, sem produtos

desnecessários e celebrando a beleza natural. O

skinmalism não é apenas sobre a rotina de

maquilhagem, mas sobre a própria pele.



SKINTELLECTUAL
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Skin-tl-ek-choo-uhl

 Uma pessoa educada sobre os ingredientes, benefícios e ciência dos

produtos de cuidado da pele e que tenha conhecimentos sobre a sua pele e

as suas necessidades particulares.

Os consumidores de cuidados de pele milenares estão a moldar o futuro da

indústria da beleza ao especializarem-se na ciência por detrás dos

ingredientes dos seus produtos cosméticos. Exigem saber o que colocam na

pele e não compram cegamente o que alguém aconselha atrás de um

balcão.
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Surge uma tendência forte para cabelos lisos. O sleek

hair está a afirmar-se como um penteado simples,

prático e confiante. Esta tendência tem sido usada nas

principais passerelles do mundo. O seu estilo é

caracterizado pelo minimalismo, mas moderno e

elegante.

SLEEK HAIR
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A tendência da valorização dos olhos pela

maquilhagem veio para ficar, o uso de técnicas como

delineados gráficos, sombras intensas e pestanas

dramáticas afirma-se como uma marca de identidade.

Já a boca, será por sua vez a personagem secundária,

mas sempre hidratada com ingredientes que nutrem

a pele fina dos lábios, com leve pigmentação ou até

mesmo sem cor.

BOCA NADA
OLHOS TUDO
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As sobrancelhas desempenham um papel importante

na nossa expressão facial e muitos de nós passam

muito tempo a metê-las na forma que mais desejam.

A tendência brow lifting está a crescer e a tornar-se

mais popular, o que permite que cada um tenha a sua

identidade e que se sinta confortável em qualquer

situação. Este método para além de facilitar o dia-dia,

confere um efeito natural.

BROW LIFTING
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Os profissionais da nail art têm cada vez mais a

oportunidade de inovar e colocar à prova as suas

ideias mais ousadas, desde bolhas de gel de

moldagem, a correntes como pendente. A

extravagância está presente este ano e os adornos de

unhas 3D são uma forte tendência para quem gosta

de arriscar e difundir-se neste meio.

3D MANICURES
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