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Blocos de rua, micaretas, escolas de samba, frevo… festas de Carnaval têm para todos os gostos, mas o conforto é
essencial em qualquer ocasião. As farrinhas carnavalescas
pedem looks leves, fáceis de usar e, claro, estilosos. Durante essa época é possível (e aconselhável) usar roupas chamativas para cair na folia, podendo variar com peças brilhantes e até as mais divertidas. Também vale abusas dos
shorts coloridos, das camisetas engraçadas e dos vestidos
estampados. O importante é se sentir bem e aproveitar a
curtição!

Novo rosto da Arezzo
A atriz Camila Pitanga é o novo rosto (pé?) da Arezzo.
As fotos, feitas por Gui Paganini, foram produzidas em
um cenário inspirado na estética das casas da década de
50 - com suas
cores fortes e
saturadas. Esse
foi o primeiro
trabalho de Camila com a marca. A campanha
só começa a ser
veiculada
em
março, mesmo
período em que
a atriz estreia
sua protagonista
na nova próxima novela da Globo, 'Babilônia', de Gilberto
Braga e Ricardo Linhares.

Queridinho do verão
Entre os calçados que são sucesso neste verão, o tênis
iate certamente ganhou um destaque especial nos pés da
mulheres mais antenas...e as meninas não ficam para trás.
A coleção da Marisol e da Lilica Ripilica foi repagina e está
lindíssima. Os tênis iate da Marisol chegam bem coloridos
e descolados. Com estampas de flores em tons vibrantes
ou animal print. Já na coleção da Lilica Ripilica, os modelos
são brilhantes e com aplicações de pedras. Em prata, rosa
e jeans.
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espelhados
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Lentes que fizeram muito sucesso na
década de 80 estão de volta e em muitos
tons, o que garante um toque moderno
Secy Braz

As lentes espelhadas fizeram
sucesso na década 80, já foram
considerados kitsch, ou seja,
adquiriram o status de brega e
exagerados. Atualmente, vivemos um revival nas multicores
espelhadas. Rosa, amarelo, azul,
prateado ou dourado, existem
em muitos tons intensos que
dão um toque moderno. “Eles
são incríveis e completam praticamente todas as produções.
A Absurda chegou com esse
modelo e atraiu muitas adeptas dos óculos chamativos. Era
apenas óculos de surfista e em
comparação com os de veludo
ele demorou um pouco a ser
aceito. Cada vez mais surgem
mais modelos com as lentes
espelhadas”, ratificou Gabrielly
Cabral, blogueira de moda.
Um marco da aparição no
cinema dos óculos espelhados
foi com a atriz Sarah Jessica Parker, que utilizou um modelo de
armação e lentes espelhadas na
cor dourada para interpretar a
personagem Carrie Bradshaw,
no filme 'Sex and de City 2'. A
partir disso, os óculos espelhados deixaram de ser vistos como
sinônimo de brega e passaram
a ser acessórios indispensáveis

para destacar qualquer estilo.
A marca Ray Ban é a que
lidera os espelhados, em vários formatos e tamanhos os
aviadores são os ‘queridinhos’
de muitas mulheres. Nos blogs
e instagrans das fashionistas é
possível ver a cada clique uma
cor diferente de metalizados
em rosa, verde, azul, amarelo,
em neon e chock. O ambiente
mais cobiçado para se usar os
coloridos espelhados é a praia.
Esse tipo promete marcar o verão e a moda praia, até mesmo
porque é quase impossível se
deparar com uma foto de alguém na praia sem um óculos
de sol espelhado.
Além de espelhado, chamativo e glamoroso, com todos os
significados que esta última palavra pode representar, o So Real
da grife francesa Dior é um dos
óculos mais cobiçados e caros
do momento. Visto no rosto
das mais belas celebridades e
blogueiras como Marina Ruy
Barbosa, Bruna Marquezine e
Thássia Naves, a preciosidade
custa em torno de R$ 2 mil.
Prateado, dourado ou simplesmente na cor preta, o modelo ousado da Dior foi criado
com objetivo desconstruir um
modelo clássico de óculos e

CASUAIS. Óculos espelhados ficam bem com jeans, shorts e túnicas

misturar com harmonia linhas
arquitetônicas e uma pegada
couture. O resultado da ousadia
virou desejo absoluto e instantâneo.
Se a praia é o lugar escolhido pelas mulheres para se usar
o espelhado colorido, a blogueira Gabrielly Cabral conta como
utilizar o colorido nas lentes
sem tornar o visual ‘over’ e pesado com a mistura de cores.
Uma dica bem bacana é
usar os óculos em um tom que
está em foco no biquíni, se o

biquini for bem colorido, mas
a cor em foco for azul, aposte
em um espelhado azul. "Não
tem erro em deixar o visual
mais limpo! Quanto aos acessórios, sem muita mistura de
cores", mencionou a blogueira
de moda.
Óculos espelhados são casuais, por isso, use roupas condizentes. "Óculos espelhados
ficam legais com calça jeans e
blusas, com shorts e túnicas,
com minissaia e t-shirt’, concluiu, Gabrielly Cabral.

BASTA SABER COMBINAR

Refrescância para
os dias quentes
Nativa SPA começa o ano com
novas opções de fragrâncias. As
mulheres que gostam da leveza e
do tradicional frescor da lavanda
vão encontrar em Águas de Banho
Lavanda & Lima da Pérsia. Por serem refrescantes e confortáveis,
as águas de banho podem ser
usadas em diferentes momentos do
dia: pela manhã, antes sair para o
trabalho e também ao dormir para
acordar com uma leve perfumação.
Outra novidade de Nativa SPA é a
colônia Senses Celebrando a Delicadeza do Amor. Inspirada em um
buquê de frésias.

Peças com brilho podem ser
usadas em qualquer ocasião
Não só em festividades de
ano novo, ou em eventos noturnos, usa-se brilho em roupas, acessórios e maquiagens.
O glamour das peças douradas, prateadas, com paetês ou glitter está em alta e
pode ser usado em todas as
ocasiões, mas é preciso saber
combinar com outras peças
para que o look fique harmônico e fashion.

Maria Inês Borges da Silveira, consultora de Comportamento Profissional, Etiqueta Social e Internacional,
Cerimonial Público e Privado
e Marketing Pessoal, acredita
que hoje o brilho passa a fazer
parte do look diurno se usado
com bom senso e sem exageros. “Eu já compus camiseta
nude e sem estampa com um
detalhe brilhoso na cintura e

fui num almoço de aniversário. É tudo uma questão de
styling; se misturar com básicos a produção fica automaticamente com cara de dia”,
indica a consultora.
Existem combinações bem
interessantes como malhas e
brilhos, tecidos rústicos com
brilhos, roupa sóbria e discreta usada com bolsas douradas ou cravejadas com brilho.

Peças básicas quebram o excesso do brilho e equalizam o
produto.
Maria Inês repassa dicas
importantes quanto aos acessórios. “Os saltos com ares de
festa, bolsas pequenas como a
miniaudiere ou clutches com
brilho, joias ou bijoux opulentas, ou roupas inteiras de paetê é aconselhável somente depois das 18 horas”, completa.
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Para amantes do crochê
Quem acompanha o Instagram das famosas já deve ter
reparado que para deixar o bronzeado em dia, elas andam
abusando de um modelito que causou frisson nas redes
sociais, o biquíni de crochê. Celebridades como Giovanna
Ewbank e a top model Bar Rafaelli, são exemplo de nomes
que já aderiram à essa moda. O modelito em lycra e crochê, com detalhes em neon, que é assinado pela estilista turca Ipek Irgit, não são vendidos no Brasil, mas o Elo7
(elo7.com.br) tem sugestões em diversas cores.

HARMÔNICO. É importante usar o

bom senso antes de montar o look

