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As plumas não se contentaram em enfeitar sa-
patos e bolsas! O delicado ornamento já ganhou 
espaço nas barras das calças, as mangas dos 
quimonos e adornam  golas de vestidos e blusas. 
Delicado e fashion!

No mundo da beleza você pode se jogar, mas há 
quem não seja muito familiarizada com todas as op-
ções desse mercado incrível! A gente já falou por 
aqui como montar uma nécessaire básica, ou para 
iniciantes. Mas não importa a sua categoria: tem 
três itens atemporais que valem o seu investimento!

A máscara está entre os produtos preferidos des-
se universo! Capaz de mudar completamente a pro-
dução, basta uma camada bem aplicada nos cílios 
para um olhar muito mais revigorado e marcante!

É rara uma produção para um edi-
torial ou passarela sem a presença 
do blush. Ele merece um lugar espe-
cial nos kits de maquiagem por ser 
um produto super versátil, pois pode 
ser usado até como sombra!. Varian-
do tanto em sua forma de aplicação 
como os tons, o blush cai bem em 
todo mundo e é ótimo para dar o up 
naquele make em um dia preguiçoso!

A base é quase obrigatória na né-
cessaire! O importante é descobrir o 
seu acabamento preferido, matte ou 
com efeito mais luminoso por exem-
plo, e apostar em uma pele perfeita 
e pronta para qualquer ocasião.

Um look com-
binando cores 
muito próximas, 
até mesmo em 
tons terrosos 
por exemplo, 
tem seu valor, 
e que valor! É 
sofisticado, ele-
gante e cheio 
de estilo. A pro-
posta também 
ajuda a sair do 
óbvio, alonga a 
silhueta e uma 
ótima opção 
para

Que o preto é nosso queridinho no inverno não 
é novidade e se você é mais básica ele pode ser 
seu grande aliado. Peças pretas são excelentes 
para servirem como plano de fundo no seu look, 
deixando espaço pra se jogar no brilho, nas co-
res, e texturas, como os casacos de pelo, bolsas 
coloridas ou pashminas exageradas por exemplo.

 A terceira peça tem o poder de arrematar o 
look, mas já pensou em usá-la para ser protago-
nista? O metalizado dá um charme a mais em 
qualquer produção!
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CORES: TENDÊNCIAS E COMBINAÇÕES PARA O INVERNO 2020!
Já falamos por aqui que os tons terrosos estão com tudo nesse inverno e agora vamos te dar algumas 
dicas para se inspirar nos dias mais frios, entre cores, combinações e texturas!

A tendência em combinar cores vibrantes em uma mesma 
produção é super atual. É excelente para dar um ar descon-
traído ao look, e aproveitar ainda mais o armário: roupa boa é 
aquela que dura por várias estações.


