Anitta- Antes dos lábios,
mudou seios e nariz; veja a
transformação
Anitta mostra o novo bocão nas redes sociais – Foto:
Reprodução/ Instagram
O procedimento feito por Anitta para ficar com os lábios mais
carnudos está dando o que falar. Após mostrar o resultado nas
redes sociais, a artista foi duramente criticada até pelos fãs
mais fervorosos. Diante dos comentários apimentados, Anitta
resolveu se manifestar: “Eita, mas como tem gente chata no
mundo, hein”.
Logo após completar 18 anos,a cantora fez cirurgias no nariz e
colocou silicone – Foto: Reprodução/ Orkut/ Divulgação
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Logo após completar 18 anos,a cantora fez cirurgias no nariz e
colocou silicone – Foto: Reprodução/ Orkut/ Divulgação
Antes de ficar com esse bocão, no entanto, Anitta já havia
feito outros procedimentos estéticos para mudar os seios e o
nariz, pouco antes de estourar com o hit Show das Poderosas.
Em 2014, a artista voltou para a mesa de cirurgia, e
aproveitou para tirar a gordura dos culotes, da barriga, da
cintura e mudar a prótese de silicone.
Segundo noticiou o jornal Extra nesta terça-feira (22/3),
Anitta deve ter gasto em torno de 100 mil reais em cirurgias e
procedimentos estéticos. Para a maioria dos fãs, a mudança não
agradou.
“O que ta acontecendo com essa mulher gente. O dinheiro compra
tudo menos a sanidade”, “Te falei amor, não defendo ela mais
não…”, “Horrível! Minha filha, você já á bonita e esta se
destruindo… Vai gastar seu dinheiro em coisas mais úteis meu
bem” e “Anitta, gosto muito de ti, mais tá muito feio”, foram
algumas das críticas.
No meio disso tudo, teve gente que defendeu que a poderosa
pode tudo:
“Não liga para esse recalque todo não. Você pode ficar como
quiser, o rosto é seu, o corpo é seu e o dinheiro também. Para
mim o que importa é seu talento, e você continua arrasando”,
“Parem de falar das mudanças delas, vão lavar louça, seus
bobões” e “Como tem gente que é mal amada, meu Deus”, foram
alguns comentários de defensores.
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