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Na era do digital, a tecnologia dita as regras, a informação 
flui à velocidade da luz, os designers inspiram-se em perso-
nagens fictícias do futuro e a moda continua a revolucio-
nar as novas gerações. NEW GENERATION LP 2016/17  
desafia a fronteira da criatividade para além da tecnologia, 
ao criar penteados que nos transportam a visitar o futu-
ro, mas sempre com execução da mão humana, porque 
sem a alma criativa este resultado visionário não seria 
possível.

A tecnologia não substitui o Homem, mas incita-o a uma 
constante superação dos seus limites.

Conheça a colecção Lúcia Piloto NEW GENERATION 
2016/17, nas nossas lojas, no Facebook ou Instagram da 
marca.
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Os ondulados pouco demarcados  
e soltos conferem um visual muito natural  
e despreocupado. Com um cunho muito 
effortless chic, estas ondas podem ser 
conseguidas com um brushing de madeixas 
torcidas ou através de um serviço de ondulação 
suave, o Volumizing Hair, para um efeito mais 
duradouro. A texturização das ondas pode variar 
consoante os comprimentos de cabelo e o 
estilo de cada pessoa, recorrendo para isso ao 
curl styling, específico para cabelos ondulados, 
que aumentam a textura ou a definição que 
pretendemos.

// VIBRANT
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Aqui as imperfeições não são permitidas.  
Rabo-de-cavalo no topo da cabeça, com efeito 
polido e uma textura ultra lisa. Perto da perfeição, 
este look é extremamente elegante e ideal para 
pessoas que queiram alongar o pescoço ou para 
visuais que requerem gola alta ou acessórios 
vistosos, como colares.

Dependendo do seu mood e da ocasião, pode 
coordenar com diferentes acessórios de cabelo, 
sendo que neste penteado foi usado uma fita 
metálica para reforçar um estilo high-tech.

>GALACTIC 
PONYTAIL//
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A rapidez da moda exige penteados práticos. 
As pessoas procuram soluções fáceis e rápidas 
que se traduzam em penteados que se adaptam 
aos diferentes momentos do seu dia. Uma 
imagem multi facetada e moderna é o requisito 
das gerações modernas e penteados que se 
transformam do dia para a noite são obrigatórios. 

Lembra-se das ondas retro inspiradas no 
ambiente disco dos anos 70 e 80? Estas 
ondas muito marcadas, volumosas e estilizadas, 
regressam e devolvem ao glamour um cunho 
moderno, eliminando qualquer vestígio clássico 
ou retro. 

~ GRAVITY 
WAVES~
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Um corte de cabelo em que se privilegia o 
volume e a textura no topo. O cabelo ondulado 
deverá ser destacado para os homens que 
gostam do efeito de volume.  

Para criar luzes nas pontas criando um suave 
dégradé no tom do cabelo, pode-se recorrer ao 
serviço de nuances que garantem um resultado 
mais leve com efeito muito natural.

O recurso ao styling ajuda a criar diferentes looks, 
com mais definição do ondulado ou alisando o 
cabelo, ajustando o corte a cada estilo, desde o 
mais formal ao mais descontraído, fazendo deste 
um visual versátil.

O NEW
DEAN«

[ 11 ]



Penteado com dupla textura, em que 2 
elementos supostamente contrastantes, seco 
e molhado, coabitam perfeitamente neste look. 
Com um pouco de volume no topo da cabeça, 
foi aplicado um styling que confere um efeito 
molhado e de brilho nos crescimentos. Na 
parte de trás, continuam-se a destacar as ondas 
marcadas que resultam num look elegante e 
moderno. O desdobramento deste visual revela  
a sua versatilidade.

«WET
WAVES~
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Apanhado que conjuga o melhor dos dois 
penteados mais famosos da história do hairstyle: 
a trança e o rabo-de-cavalo. Com uma forte 
componente geométrica, foi feita uma divisão,  
no topo da cabeça, em forma de triângulo. Em 
seguida, o cabelo foi apanhado com madeixas 
cruzadas que culminam num rabo-de-cavalo. 
A criatividade e modernidade do penteado é 
reforçada com a última tendência em acessórios 
de cabelo: os piercings. Irreverentes e únicos, 
os piercings em formato de argola, fazem com 
que o underground associado a este estilo se 
converta em mainstream e seja amado por todos 
os que gostam de penteados arrojados.

X 
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Para Homens que marcam pela diferença e onde 
a sua assinatura é o charme, este penteado é 
requisito obrigatório. O efeito wet look pode criar 
um efeito formal, minimalista e clean ou um estilo 
mais roqueiro e descontraído. Neste look criado 
com a aplicação de gel, o cabelo foi todo puxado 
para trás, dando-lhe um efeito polido e distinto.

X STAR
LIGHT\\
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Este penteado é uma fusão de estilos, que extrai  
o melhor das tranças simples e holandesa, dos 
torcidos e do coque de bailarina. Este visual  
ultra chic é composto por 2 tranças finas laterais, 
2 torcidos laterais e uma trança holandesa a 
emoldurar o rosto. Esta reinterpretação remete-
-nos para um mundo galáctico ao estilo de Star 
Wars. Um penteado que requer perícia e precisão, 
ideal para um evento mais formal ou para um 
momento em que queremos marcar a diferença.

O BRAID 
ME\\

[ 19 ]



Todas as imagens ilustradas são propriedade Lúcia Piloto pelo 

que quando utilizadas deverá ser, sempre, referida a sua fonte.
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