Zara Beauty,
Lançamento a 12 de maio

A 12 de maio, a Zara apresenta a sua primeira coleção completa de Beleza, ambicionando criar uma
coleção inclusiva e com uma nova abordagem da noção de beleza e produtos que qualquer pessoa independentemente da cor da pele, género, idade ou estilo pessoal - quererá usar, aceitando a individualidade. Cada produto é feito com ingredientes da mais alta qualidade, fórmulas limpas, embalagens recarregáveis e mais de 130 cores.
A coleção de produtos para os olhos, lábios, rosto e unhas foi desenvolvida sob a direção criativa da
célebre maquiadora britânica Diane Kendal, responsável pela criação dos mais inesquecíveis looks
das passerelles de Nova Iorque, Paris e Milão, e que participou em algumas das mais icónicas sessões
fotográficas de moda do mundo. Resultado de profunda reflexão e ponderação, a coleção foi desenvolvida ao longo de mais de um ano, com interações virtuais entre a equipa, em Espanha, e Diane,
em Nova Iorque.
“Quando a Zara me propôs a direção criativa de Zara Beauty, vi uma oportunidade para criar algo
que todas as pessoas pudessem usar.A Zara atingiu desde sempre um público muito diverso, e quis
importar para a beleza essa mesma grande visão produzindo uma coleção limpa, recarregável e
acessível a todas as pessoas. Estou verdadeiramente orgulhosa com o produto que criamos: - uma
vasta gama de fórmulas propositadamente únicas para os olhos, lábios, rosto e unhas. Uma coleção
divertida, com tamanha amplitude de cores, e simultaneamente limpa e preparada com ingredientes de alta qualidade, é algo que nunca existiu.Através de uma multiplicidade de rostos e looks, a
coleção celebra aquilo que penso ser o aspeto mais importante da nossa indústria: não há beleza,
somente belezas.”Diane Kendal.

Eva Lopez-Lopez, a diretora de Zara Beauty, afirma:“O nosso objetivo era criar algo verdadeiramente inclusivo, acessível a todas as pessoas - produtos inovadores, de natureza lúdica,
pessoal e individualizados, produzidos com ingredientes de alta performance e verdadeira
inovação da cor. Partilhávamos estas aspirações com Diane, e é por isso que ela é a pessoa perfeita para trabalhar connosco.”
As filiais de Nova Iorque e de Paris da agência criativa Baron & Baron, desenvolveram uma
embalagem única e personalizada. Inspiradas pelo declive do“Z” do logotipo da Zara, a linha
completa reflete a sua inclinação elegante, é recarregável e foi criada para melhorar a experiência de usar cada um dos seus produtos.
Baron & Baron também desenvolveu o conceito da marca, o lançamento e a estratégia e o
programa criativo, social e digital 360º:“Em vez de orientar o seu conceito para mercados-alvo
específicos, o que é algo muito comum na indústria de beleza, a Zara optou por abranger o
mercado completo com uma linha pioneira, e produtos flexíveis para produzir qualquer look,
para qualquer beleza. Foi esta a ideia que inspirou a mensagem global da marca, a celebração de
algo para todas as pessoas.”Fabien Baron.
A série de looks, criados por Diane, é apresentada num portfólio de imagens que celebra várias
interpretações da beleza e individualidade, imagens capturadas por nove talentos que partilham a sua visão pessoal de beleza: Steven Meisel, David Sims, Marilyn Minter, Oliver Hadlee
Pearch, Zoë Ghertner, Craig McDean, Nadine Ijewere, Mario Sorrenti e Fabien Baron.
Zara Beauty será lançada a 12 de maio em todas as plataformas na Europa, EUA, Canadá,
México, China, Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia, e, posteriormente, no Médio
Oriente a partir de junho de 2021, com uma experiência de compra holística que inclui funcionalidades virtuais try on em Zara.com, e áreas exclusivamente dedicadas à beleza, em lojas
selecionadas.

TRANSFERIRAS IMAGENS

VISÃO GERAL DA COLEÇÃO

LÁBIOS
Ultimatte Matte Lipstick
Dá as boas vindas ao mate: Esta fórmula macia e de efeito mate, garante uma cor rica e duradoura
numa só aplicação. Recarregável. Disponível em 14 tons: Debut, Premiere Night, December,Awaited, Must, Giddy, Confidence, Hero,Winner, Original, Key-Jackpot, Knockout &Ace.
Cult Satin Lipstick
Uma afirmação, suave. Este batom cremoso desliza fácil e uniformemente, criando uma cor de alto
impacto numa única aplicação. Recarregável. Disponível em 8 tons: Nude Fiction, Buttercup,
Fellas, Evil Red,A Toast, Pretty Bizarre, Showtime & Bonnie.
Tinted Balm Lipstick
Cor natural dos lábios, mais luminosa. Este bálsamo torna a cor mais vibrante com um leve toque.
Recarregável. Disponível em 5 tons: Holo Balm, Say Cheers, Say Kiss, Extra & Slay
Stiletto Demi-Matte Lipstick
Cor acentuada, toque agradável. Esta fórmula suave, semelhante a um sérum, torna confortável a
cor altamente pigmentada. Recarregável.
Disponível em 10 tons: La Journée, Nude Premiere,Au Bout, Fou, L’Hiver,Velours, Parfaite, Couture, Original & Été.
Nourishing Jelly Lip Oil
O brilho de um gloss, sem viscosidade. Este óleo nutritivo suaviza e hidrata, e ao mesmo tempo, dá
mais volume aos lábios. Disponível em 4 tons: Exquisite, Decadent, Delight & Swell
Velvet Pigment Lip Gloss
Disponível em 4 tons: Prelude, Overture, Serenade & Symphony

OLHOS
6 paletas de sombras de ojos.
Delicado para os olhos. Esta gama de sombras sedosas que se misturam facilmente e são
confortáveis de usar, combina pigmentação intensa e alta performance. Disponível em
três acabamentos ultra confortáveis: Matte: Cetim sofisticado, com intensidade crescente. Metallic: Dramático e cromático, com um efeito molhado e brilhante. Glitter: Cor
radiante, refletida por um efeito cristalino. Recarregável.
Disponível em 5 paletas recarregáveis: Earthy Warm, Reign of Green,Till Dawn, Nostalgia Blues & Clash Out
Eye Colour in 2 Eyeshadow Palette
Delicado para os olhos. Esta gama de sombras sedosas que se misturam facilmente e são
confortáveis de usar, combina pigmentação intensa e alta performance. Disponível em
três acabamentos ultra confortáveis: Matte: Cetim sofisticado, com intensidade crescente. Metallic: Dramático e cromático, com um efeito molhado e brilhante. Glitter: Cor
radiante, refletida por um efeito cristalino. Recarregável.
Disponível em 9 pares recarregáveis: Cabaret/Satine, Non Plus/Power, Sky/Solo, Sawyer/Thelma, Extravagant/Lavish, Thunder/Delta, Bonjour/Vermont, Jealous/Jet &
Cyber/Glitch.
Metal Foil Loose Pigment
Pigmento solto, película metálica, altamente pigmentada, indicado para olhos, lábios e
rosto. Disponível em 4 tons:Titanium, Fade to Gold, Charisma & Fuel
Eyeliner
Recarregável. Disponível em 1 tom: Inky Dark

ROSTO
Colorete disponible en 3 paletas:
Disponível em 3 paletas: Elysian Glow, Impeccable Touch & Signature Blush.
Face Colour in 1. Bronzer
O derradeiro defensor do brilho. Este pó aveludado confere à pele um brilho instantâneo,
tornando o seu tom ligeiramente mais quente.
Disponível em 9 tons: Subtle Tan, Light Bronze, Medium Tan, Sublime Intense, Delicate Light,
Gilded Sunset, Rich Solei, Haute Tan & Major bronze.
Cheek Colour in 1 - Blush
Disponível em 9 tons.
Cheek Colour in 1 - Highlighter
Disponível em 2 tons.

VERNIZES
Verniz
Resistência excelente, naturalmente. Esta fórmula de alta performance é criada com ingredientes naturais — e é aplicada da mesma forma que os vernizes tradicionais.
Disponível em 39 tons: Easy, Ballerina Pink, Oh So Still, Old Rose, Love Is Everywhere,Vain,
Muse,Thunder, Cosmic Black,Welcome to 2000, Sea, Roxanne, Electric Red, Original, Clarity,
Quizás, Mrs. Mauve, Fuschsia Moon, Wicked One, Azure Mio, Summer InThe City, I Just
Called, Skinny Rose, IAm Loco, Fuchsia Fever, Neon Purple, Purplelicious,Tomato, Ruby
Sunday, Cream, Poppy Field, CrazyWays, On MyWayTo Mars, B-A-B-Y,This Is L.A, Electric
Submarine, Shock of Blue,TealTales & Power.
ACESSÓRIOS
Pincéis
6 pincéis disponíveis:Small Blush Brush,Large Powder Brush,Large Shader Brush,Smudge
Brush, Lip Brush & Flat Shader Brush.
Os produtos de Zara Beauty nunca são testados em animais.

Sobre Diane Kendal:
Diane Kendal é uma das mais aclamadas maquiadoras em todo o mundo.A britânica residente
em Nova Iorque, criou looks de passerelle para os mais ovacionados desfiles de moda da indústria em Nova Iorque, Paris e Milão, e trabalha com fotógrafos de renome como Collier Schorr,
Tyler Mitchell,Annie Leibovitz, Steven Meisel, David Sims, Craig McDean e Mario Sorrenti. O
seu trabalho foi capa das revistas Vogue italiana, francesa, japonesa e americana, W Magazine,
Allure Magazine e Interview Magazine, entre outras.

