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BLACK FRIDAY: PRECISO 
MESMO COMPRAR?

COLABORADORA: EMÍLIA SOARES
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O quadrado é decote da vez. O queridinho do momento tem o 
poder de alongar o pescoço, valorizar quem tem muito e pouco 
busto, além de dar sustentação para os seios volumosos. Com 

as mangas bufantes, alçinhas e manga três quartos trazem um estilo a mais para a peça.
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Nós temos a mania de esperar essa data 
porque sempre tem preços bons, mas temos 
que ficar atentos com os atos consumistas. 
Você pensa antes de comprar roupas, calça-
dos e acessórios em promoção ou agem por 
impulso? Antes de comprar o produto, o ideal 
é que você saiba a utilidade que ele vai ter em 
seu guarda roupa, se ele permite combinações 
com o que você já tem, se é do seu tamanho 
ou combina com o seu estilo pessoal. Isso vale 
para qualquer tipo de compra (até mesmo fora 
da promo). Fiquem em alerta para não se dei-
xar levar por tanto apelo promocional e com-
pras de maneira consciente.

Sabe aquela estampa atemporal que nós 
amamos? Horizontais, verticais, grossas, fini-
nhas, coloridas, preta e branca. Sim é a estam-
pa listrada que estou falando. Para aqueles que 
tem dificuldades de usar estampas e querem 
alongar a silhueta, essa é  ideal.

Carol existe regras na moda? Eu não pos-
so usar dois estilos diferentes no mesmo 
look? Já vou falando que a moda perdeu 
as regras impostas. Estamos no século 21 
somos livres para usarmos o que nos faz 
bem. Pode misturar estilos, estampas e co-
res Libere sua criatividade, use tudo aquilo 
que deseja e seja feliz.
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