Conhecendo a Kinéplastie de Françoise
Morice em Paris
Dica boa a gente não pode deixar de repassar de forma alguma, mesmo com
um pouco de atraso rs. E esse é o caso do post de hoje.
Como vocês sabem, eu sou muito cuidadosa com a pele. Mesmo com 25
anos, eu acredito que a prevenção e o cuidado desde cedo é o segredo
para uma pele linda não só agora, mas em todas as idades – e fico super
feliz quando recebo elogios, viu? Hehehe.

Quando eu estava em Paris na semana de moda, eu recebi um convite muito
legal: conhecer o tratamento Kinéplastie da Françoise Morice.

A consultora de imagem (e uber chic!) Cris Pinheiro Guimarães já havia me dito
maravilhas sobre esse tratamento facial, e eu como total “pele freak” não
pensei duas vezes e decidir conhecer.
Quem fez o convite foi a querida Bianca Bigeard, embaixadora exclusiva da
marca no Brasil. Para quem não sabe, o Institut Françoise Morice existe
desde a década de 40 e está localizado no “Triangle D’or” parisiense, o
coração do bairro 8éme.

Mas, afinal, o que é a Kinéplastie? É um tratamento personalizado, e por
isso pode ser feito por mulheres de todas as idades e diferentes tipos de
pele. O objetivo é estimular a pele a lutar contra as marcas de
expressão, reativando a beleza natural, refrescando, combatendo as marcas
de expressão, reativando a microcirculação e ajudando na troca e renovação
das células. Ou seja, produto estilo “trago homem amado em 10 dias“, tudo de
bom.

A esteticista da Françoise Morice avalia sua pele na hora, e assim escolhe
quais produtos vai usar e quais movimentos vai fazer para garantir um
resultado conforme a necessidade de cada cliente.

Roubei essa foto do blog Paris Me Chama para vocês verem como é feita a massagem

Por exemplo, no meu caso ela focou em hidratação e revitalização dos
tecidos, pois depois de umafashion week de muita make, poucas horas de
sono, e com o tempo seco de Paris, minha pele estavabeeem ressecada e
sem viço.
Além de aplicar e borrifar uma série de produtos (com aromas deliciosos, vale
dizer!), a esteticista também fez uma série de manobras manuais, o grande

diferencial do tratamento.
A principio eu queria decorar cada passo do procedimento que ela fez em
mim para contar depois, mas a “massagem facial” estava tããão boa

e tããão relaxante

que

eu apaguei

nos

45

minutos.

Juro,relaxei

profundamente como há tempos não fazia.

Minha pele sem filtro, sem qualquer retoque, após o tratamento.

Sai de lá a-pai-xo-na-da pelo tratamento. Foi instantâneo! Minha pele estava
outra, como se tivesse recebido uma bomba de hidratação – e recebi mesmo
rs.

Não a toa, eu fiquei sabendo depois que celebridades francesas como a
musa Inés de la Fressange (que escreveu o livro A Parisiense) e Catherine
Deneuve são adeptas da Kinéplastie.

Meu conselho para todas vocês é: agende uma sessão, seja em Paris ou
no Brasil. Sim, você leu certo rs, é possível fazer aqui no Brasil a
kinéplastie também.

Essa é a Bianca, fofa que já virou minha amiga de whatsaap rs.

A Bianca faz o tratamento em seu centro de estética La Parisienne em São
Lourenço, onde mora atualmente, e também está sempre por São Paulo, BH

e Rio atendendo suas clientes em casa. É só entrar em contato com ela
para ver a disponibilidade de agenda.

Bom meninas, quem ama cuidar da pele como eu, não pode deixar de marcar.
Eu tenho certeza que vai amar também. Há tempos que não fazia algo tão
bom e que desse um resultado assim imediato no rosto.
Endereço em Paris: 58 bis Rue François 1er, 75008
Telefone para contato: +33 1 42 25 58 88
Contato da Bianca Bigeard no Brasil: contato@institutolaparisienne.com.br

