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Felizmente, o tema sustentabilidade está cada 
vez mais em alta, na moda não é diferente. 
Estamos vivento um tempo diferente de tudo 
que já esperamos, e a moda não fica de fora 
de nada que impacta a sociedade! E a maneira 
como nos relacionamos com nosso armário e 
com as compras que fazemos nesse momento 
é importantíssima!

 O consumo consciente também é válido quando 
o assunto é sobre pequenas atitudes podem fa-
zer total diferença, como por exemplo conhecer 
seu guarda-roupa.

Sabendo quais peças você tem é muito mais fá-
cil de se fazer uma compra útil e que realmen-
te valerá a pena. A rotatividade das peças que 
você já não usa mais também é importante, seja 
por meio de doações ou vendas, as peças que 
não são mais úteis para você, podem ser para 
alguém. Outra dica legal é saber a procedência 
das peças que você usa, se sua intenção for real-
mente um consumo consciente, é super válido 
fazer uma pesquisa sobre marcas que se preo-
cupam com a responsabilidade social e usam de 
artifícios para diminuir os impactos que a produ-
ção pode ter ao meio ambiente e à economia. 

Amar a moda também significa usar a moda como 
aliada da sociedade em todos os momentos!

Uma das coisas 
que podem me-
lhorar nossos dias 
em casa é colocar 
a leitura em dia! E 
para os amantes 
de moda, opções 
não faltam!

Camila Morton tirou a biografia do seu espaço co-
mum nesse livro! Ela conta a história de Christian 
Lacroix , uma dos maiores estilistas franceses de 
todos os tempos, através da ótica do clássico “A 
Bela Adormecida”, transformando mulheres em ver-
dadeiras princesas através dos vestidos do criador!

Quando o assunto é conforto, a calça legging é 
uma das mais cotadas. Apesar de geralmente 
ser usada para atividades físicas, ela é uma óti-
ma saída para o home office, ou até mesmo para 
as atividades diárias de casa. Muitos ambientes 
de trabalho não permitem ou não são os ideais 
para as calças leggings, então é o momento per-
feito para tirá-las do armário!

Macacões soltinhos podem ser uma ótima pedi-
da, além de confortáveis, eles também são super 
práticos e ótimos aliados para as vídeo chamadas 
de home office. E o maior benefício no macacão: 
é super prático! Uma peça única é perfeita para 
os dias de preguiça criativa na hora de se vestir!

O frio está chegando cada vez mais! E os dias 
em casa podem ficar mais aconchegantes com 
moletons estilosos. Vale colocar o estilo esporti-
vo em prática para aplica-lo ao look de trabalho 
quando tudo voltar ao normal!

Como já falamos por aqui, investir um tempinho para montar um look, ainda que 
para ficar em casa, pode te deixar mais animada e produtiva. Por isso vamos te dar 
algumas dicas de como fazer isso sem abrir mão do conforto.
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