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Hábitos Fashion

HANDMADE PARA APOSTAR 
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A nostalgia está na 
moda! Em tempos difí-
ceis tendemos buscar 
lembranças que nos 
acolham e nos tragam 
uma sensação de acon-
chego. A materialização 
dessa saudade, neste 
verão, está sendo repre-
sentada pela tendência 
chamada de Kidcores. 
O hit que veio para ale-
grar e simbolizar os mo-
mentos que passamos 
nos anos 90 /2000. 

E os maiores respon-
sáveis por trazer essa 
onda nostálgica, foram 
os criativos e nada con-
vencionais jovens da 
geração Z, que apos-
taram todas as suas fi-
chas nessa trend. Atra-
vés de vídeos no TikTok 
e fotos no Instagram, 
vemos roupas e aces-
sórios coloridos, tictacs, 
miçangas, bordados, tê-
nis confortável,  estam-
pas fofas que carregam 
fortes referências nos 
personagens e brinque-
dos que eram febre nes-
sa época.

KIDCORE A TENDÊNCIA 
CHEIA DE COR E NOSTALGIA 
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Seu corpo pode até mudar, mas perder o 
estilo jamais. Sabemos que uma série de 
transformações acontecem nesse período, 
mas você pode adaptar o que você já tem no 
seu guarda roupas e ser uma gravidíssimas, 
bem fashionista. Se inspire!

BABY A CAMINHO 
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As peças feitas a mão, handmade, con-
quistam cada vez mais espaço no mundo da 
moda. Elas possuem valor único, são ricas 
em detalhes e expressam as raízes culturais 
do local onde foram confeccionadas.

A valorização dessas peças que apostam 
na sustentabilidade, criatividade, experiência 
única, garantem muito estilo e exclusividade. 
Aposte sem medo em peças de crochê, ma-
cramê, e bordados se você gosta desse es-
tilo e quer se manter fashion nessa estação. 
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ÓCULOS ESCUROS COMO PROTAGONISTA
Você pode até estar com 
um look mais básico, 
mas não quer passar 
despercebid@? Invis-
ta nos óculos escuros. 
Armações estampadas, 
brancas com as lentes 
muito escuras, coloridas 
e degradê são algumas 
opções disponíveis no 
mercado. Há ainda mui-
tas variedades de forma-
tos e modelos: hypetech-
no, gatinhos, retangular 
e os redondos, de vários 
tamanhos e formatos.
Escolha aquele que mais 
combina com seu estilo 
e formato de rosto para 
arrasar!
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