Visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal
que revela a personalidade de uma pessoa, levando em conta suas características físicas, seus hábitos, tom de pele, cabelos. Essa arte é dominada
por poucos, mas Ana Paula e Synara HR, proprietárias do salão John HR conseguem desvendar
os mistérios de uma maquiagem e corte perfeitos.

A perfeita simetria entre
a forma e a beleza
Quem nunca quis ter o cabelo da Angelina Jolie ou da
Gisele Bündchen e se decepcionou com o resultado? Na
busca por uma nova entidade, mulheres acabam cometendo verdadeiras derrapadas quando insistem em cortes, cores e penteados que nada tem a ver com o seu biotipo, sua
personalidade e sua rotina.
Para ajudar mulheres a descobrir o corte, a cor e a
maquiagem ideal e até quais alternativas têm quando
quiser radicalizar, surgiu na França na década de 1930 o
Visagismo. A técnica vem sendo usada por profissionais
treinados quando se trata de reformular a imagem.
As visagistas Ana Paula e Synara HR estão no mercado há 12 anos e há 2 abriram o salão John HR para trazer
a técnica à Sorocaba. Com formação na área (Ana Paula é
formada em Visagismo e Terapia Capilar pela Faculdade
Anhembi Morumbi e Synara é formada em Visagismo pelo
Instituto Jean Claude Colliard, na França, e pela escola Pivot
Point, na Espanha) as duas profissionais fazem reciclagem a
cada dois anos na Academia Toni & Guy, na Inglaterra. “Essa
academia é conhecida mundialmente e é responsável por
apresentar as tendências em corte e cor de cabelos todos os
anos para o mundo inteiro. Todo esse conhecimento é aplicado no John HR”, explica Ana Paula.

Corte e Consultoria
Synara explica que todas as clientes que vão até o salão para um novo corte, coloração, maquiagem ou um novo
penteado passam por uma pequena entrevista para que as
profissionais possam conhecer os hábitos diários da cliente, seu trabalho, sua personalidade. Elas também avaliam
os contornos corporais e postura. “De nada adianta criarmos um corte elaborado, que exija um pouco de trabalho,
a uma pessoa que tem uma vida muito agitada, que passa
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o dia na rua de reunião em reunião. Além
disso, prestamos atenção em detalhes,
como ombros largos, que não combinam
com cabelos curtos.”
Todo esse estudo é aplicado, segundo
Ana Paula, em todas as clientes que vão
ao salão para corte ou tintura. “A consultoria em Visagismo, faz parte do atendimento do nosso dia a dia. Não é um atendimento à parte porque temos a preocupação de que a imagem que ela ou ele irá
transmitir será aquela que combina com
sua personalidade”, garante ela.
Mas o John HR é mais que o corte,
maquiagem e tintura. Com uma equipe
fixa que atua nas áreas de estética facial, corporal, dia da noiva, penteados,
maquiagem, mega hair, o salão pode ter
sua capacidade de atendimento dobrada ou triplicada para atender a grandes
eventos. “Temos um staff extra de profissionais renomados que nos dão suporte
quando temos atendimento a noivas,
madrinhas, família. Com isso, não temos
atrasos, garantindo maior conforto no
atendimento às clientes”, diz Synara.
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