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Faz niver de 5.0. Faz festa pra galera
bacana. Vive a vida com amigos da vida
inteira, aos quais, felizmente, me incluo.
Festa bacana sábado passado de Luciana
Gamballi, deitada no colo de algumas das
amigas da vida inteira, começando por
mim à esquerda, acima Chris Marques,
Denise Dalcanale, Ziza Zandonai, Lorian
Bouret, Ana Paula Rondon, Fabiola Garcia, Gabi Novis Neves, Rafaela Gonçalves,
Raquel Ribeiro, a própria aniversariante,
Lenyse Dorileo e Aline Nunes. Adoro, me
amarro, sou fã!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Harmonização Orofacial - você sabe o que é este
novo conceito em beleza?

Na segunda, foi niver dela, Mariana
Arruda, que lotou um restaurante
japonês com muitas amigas. Na
foto, com as mulheres lindas da
sua família, a mãe Mary Eneide
Cabral Bandeira de Melo, e as irmãs
Andréa Cabral de Albuquerque e
Carolina Cabral. Gente do bem que
eu curto demais! Viva a Mari!

Yllen Almeida comandou uma noite
mágica de muita música entre amigos
na Casa do Parque no último sábado,
25. Sucesso define!

Harmonização Orofacial é um conjunto de procedimentos
que tem por objetivo harmonizar os dentes estética e funcionalmente à boca, aos lábios e à face. Neste processo, os
dentes complementam o sorriso, que complementa o rosto
como um todo a partir de uma visão aprofundada da face
na busca de um equilíbrio funcional e estético equilibrado.
A transformação do sorriso caminha junto com a harmonização das linhas faciais, indo além de procedimentos
clássicos como clareamento, facetas/lentes de contato,
implantes, aparelhos ortodônticos, e avançando para pequenos retoques na face com procedimentos minimamente
invasivos, utilizando ácido hialurônico e aplicações de toxina
botulínica. Em Cuiabá, a minha amiga Mara Kenia Dier, que
atende no espaço superbacana da Natclin, é especialista em
deixar todos seus pacientes completamente harmonizados.
Vou contando por aqui os procedimentos, com os quais ando
encantada...

Adorei saber: novo projeto de Lei da
Publicidade preserva a qualidade de vida e
regulamenta a divulgação no município
Regulamentar a divulgação na paisagem do município, à
medida que também preserve a qualidade de vida da população – coibindo a poluição visual –, é o grande foco do novo
projeto de Lei da Publicidade, desenvolvido pela Prefeitura
de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Elaborada a partir
de amplo debate com as categoriais comerciais da capital, a
Lei Complementar contempla novas diretrizes quanto à instalação de mídias exteriores, especificando suas dimensões,
pontos suscetíveis à sua implantação, além de ordenar a exposição comercial dos estabelecimentos presentes na capital.

2ª Mostra Baby Dreams House Decor
Na semana que vem, dia 6 de dezembro, Eliana Pugsley e
Mayra Prado receberão toda a sociedade cuiabana com todo bom
gosto que possuem e também com o bom gosto dos melhores
arquitetos e designers de interiores, desta cidade, que participarão da Mostra. Eu assino o RP do evento e sou só gratidão
pela confiança delas
na minha pessoa e no
meu trabalho. Apresentando:
Thiara Borges
Designer de Interiores
Busca sempre
atender a necessidade de cada cliente,
sempre conciliando a
estética e funcionalidade que cada projeto
necessita.
Pequeno e funcional, o quarto bebê FIT
apresenta tons rosa e
bege que se destacam
junto com o papel de
parede. Nele foram
utilizados mobiliários
modernos, autênticos, o que garante
um ambiente lindo e
aconchegante.

O Ministério da Saúde implementou a vacina contra o HPV para
meninas de 9 a 13 anos no calendário vacinal, desde 2014. A
vacinação e o exame preventivo (Papanicolau) complementamse como ações de prevenção do câncer do colo do útero. Mesmo
as mulheres vacinadas, quando chegam aos 25 anos, devem
fazer um exame preventivo a cada três anos, pois a vacina
não protege contra todos os subtipos do HPV. Cuidar de você.
#esseéoplano

Sabedoria e Gratidão
"O homem deve criar as oportunidades, e não somente encontrá-las.".
(Francis Bacon)
... agradecer e correr atrás do que se quer nesta vida... né? Boa
semana amigos-leitores. Um beijo!

