
DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 29 E 30 DE MARÇO DE 2020 07

MODA DEUSIANE LADEIRA
deusi.ane@hotmail.com

Diário Fashion

COLABORADORA: IZABELLA ASSIS

O lenço é um dos acessórios mais versáteis e isso 
já é fato sabido aqui entre nós. Por isso mesmo 
viemos te mostrar mais algumas opções de como 
usar esse acessório no seu dia a dia renovando 
seus looks, já que todo mundo tem uma opção 
no guarda roupa, e é super fácil de acrescentar à 
produção!

Amarração inspirada na moda europeia das cam-
ponesas mas que também já transitou por vários 
estilos. Como, por exemplo, no mundo hippie nos 
ano 70 ou com os roqueiros não anos 90. A verda-
de é que a amarração é um charme e transita por 
vários estilos.

Quando usado no cós da calça o lenço pode tra-
zer um charme a mais para aquele look basiquinho 
sem contar que também pode substituir um sinto.

Para dar um charme a mais no bom e velho rabo 
de cavalo, vale super apostar em um lenço amarra-
dinho no cabelo arrematando de vez seu look.

A primeira coisa que a gente pensa ao passar 
por um período assim é lagar tudo, e ficar de pija-
ma e descabelada! Pode parecer muito divertido 
nos primeiros dias, mas é a receita para a pro-
crastinação depois. Uma dica muito importante é 
manter a sua rotina de cuidados, como hidratar 
o cabelo e fazer a limpeza de pele por exemplo!

Tem coisa mais di-
vertida do que ex-
perimentar coisas 
novas? E quando 
falamos de produ-
tos de beleza não 
é diferente! Esse 
tempo é perfeito 
para tirar aquele 
produto novo que 
você ainda não 
experimentou da 
gaveta! E se não 
tem nenhum pro-
dutinho guardado 
por aí, as receitas 
naturais com pro-
dutos caseiros es-
tão bombando na 
internet... mãos a 
obra!

Eu tenho certeza que 
todo mundo tem algu-
ma coisa pra organi-
zar em casa! E orga-
nizar os produtos de 
beleza sempre fica no 
fim da nossa lista de 
prioridades! 
Aproveite esses dias 
para organizar suas 
makes, jogar fora o 
que não está mais na 
validade, separar para 
doar o que não com-
bina mais com você. 
Outra coisa importan-
te é lavar os pincéis: 
é suepr importante 
mantê-los higieniza-
dos. Um pincel sujo 
pode ser o motivo de 
uma pele rebelde!

Se você gosta de maquiagem, se sente bem fa-
zendo esse processo todo dia, por que parar? Se 
olhar no espelho e se sentir bem com você é um 
passo importante para manter a saúde mental 
nos dias em casa! 

Esses dias em casa podem ser entediantes! 
Por outro lado, que tal tirar um tempo pra cuidar de você e das suas coisas? 
Fica de olho nas dicas para tornar esses dias mais leves!

MANTENHA SUA ROTINA

EXPERIMENTE PRODUTOS

ORGANIZE O SEU CANTINHO DE BELEZA

MAKE SIM!

BELEZA NA QUARENTENA ACESSÓRIOS:
LENÇOS

CAMPONESA

CÓS

CABELO PRESO


