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MALAGUETA –
Pimentas De Cabrón
da Casa Mangabeiras

ME
AQUEÇA
– Cardigã
da Triton
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Pai pra tod
Comemore o dia
dele e escolhao
presenteperfeito
LadyCampos
lcampos@hojeemdia.com.br

DEGRADÊ
Óculos Chilli
Beans

desvantagem de não ter passado
por treinamento para ser pai –
como faz a maioria das mães
que, ao longo da vida, brinca de
boneca, dando banho e mamadeira – é compensada por uma participação cada vez mais ativa na
vida dos filhos. Eles dão colo e
banho, contam histórias, brincam, vão às reuniões da escola e aproveitam ao máximo a apertada agenda ao lado dos rebentos.
O envolvimento com as obrigações paternas
não deixa de ser um despertar de emoções, com
direito a doses de angústia, frustração e estresse,

A

FRESCOR
– Xampu
cabelo e
corpo da
Adcos

mas altamente gratificante diante do um sorriso
fácil ou das primeiras palavras balbuciadas.
Pais de verdade, de carne e osso, são assim:
guardam ações de super-herói e se apresentam
como seres incompletos, mas não menos interessa n t e s , a t é mesmo quando nos fitam sisudos
ou dão ensinamentos com ar de reprovação.
Todos os vivas para você, papais de primeira
viagem ou veteranos. Para o rei do pedaço, o
próximo domingo, dia 10, deve incluir café da
manhã na cama com bandeja de delicinhas que
ele adora, almoço com família reunida e muitos,
muitos abraços e beijinhos.
Para ficar ainda melhor, reserve um tempinho
para escolher “aquele presente”. Uma seleção de
mimos, de camisas de algodão egípcio e com modelagem clássica, como as da marca Dudalina,
que recriou versão para o filhote, ao conforto das
peças da Hering. O ator e modelo Márcio Garcia,
convidado como estrela da campanha “Pai à Moda Hering”, posou em clima de cumplicidade ao
lado dos filhos Pedro, Nina e Felipe.
Pais guerreiros merecem ainda descanso com
pijamas de fibras naturais como bambu, modal e
algodão da Água Fresca. Com hashtag “Deixe seu
pai descansar”, a marca tem modelito para pais
e filhos. O melhor da história: é possível concorrer a um par de ingressos Cinemark, a
um pijama ou a um jantar especial na compra de produtos com tarja Água Fresca
Lingerie. Também não dispense os curingas como boa calça jeans (Damyller), blazer de cor neutra (C&A), camisa xadrez
(Riachuelo) e bermuda (Triton) da hora. Acrescente ao look relógio da Vacheron Constantin modelo Overseas. e joias
com design de ferramentas da Uber 47
(www.uber47.com.br) l
FAMÍLIA REUNIDA –
Campanha Hering De Dia
dos Pais com Márcio
Garcia e filhos

JEANSMANIA
Calça
Damyller

DANILO BORGES

100%
ALGODÃO –
Da Trussardi,
roupão Stile
Uomo

Abra seu

coração
para

Ele

BOM DE
GARFO Da Copa
& Cia, avental “Meu Pai é
Demais”, em sarja 100%
algodão

CHEIROSO – Kit Malbec de O
Boticário com case para
notebook ou tablet

