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As formas pontiagudas ajudam a alongar a si-
lhueta, e quando falamos de sapatos, não é di-
ferente!
O bico folha está em alta, e vai bem pra todo 
mundo! E o melhor: o efeito desejado não depen-
de do salto, rasteirinhas são muito bem vindas e 
confortáveis, inclusive para compor os looks de 
carnaval.

Os cintos são um dos itens de moda mais vendi-
dos. A moda gosta da cintura marcada e não tem 
modelo específico. Fica bem em todos os bioti-
pos. Pode ser mais fino ou tipo faixa por cima de 
vestidos ou camisas. O que importa é arrematar 
o look!

Uma excelente notícia chegou para as amantes 
de maquiagem! A Hermès vai lançar sua própria 
linha de maquiagens pela primeira vez na histó-
ria! São mais de 180 anos de marca, e os lança-
mentos começam com um batom recarregável!
Os batons serão inspirados em um arquivo com 
mais de 70 mil amostras de seda e 900 tons de 
couro, resultando em 24 cores diferentes.

Uma das épocas mais aguardadas do ano está chegando 
e com ela muito glitter, purpurina e paetês! Nós vamos te 
dar algumas dicas para arrasar nesse carnaval!

BICO FOLHA

CINTOS

CINTOS DE CORRENTE

BELEZA HERMÈS
CARNAVAL

BEACHWEAR
A moda praia promete vir com tudo para os looks de car-
naval, seja com biquínis, hot pants ou maiôs. Para uma 
proposta mais confortável, é super válido arrematar o 
look com quimono, além de deixar super charmoso.

Sucesso dos anos 2000, os cintos de corrente es-
tão de volta e podem deixar seu look super cool. 
Caem muito bem com calças jeans e vestidos.

ACESSÓRIOS DE CABEÇA
Um recurso ótimo para as fantasias! Além de acessível, é 
uma boa opção para levar em viagens e ter várias opções 
durante todo o carnaval.

Além disso, vão ser produzidos com ingredientes 
naturais e com o recurso do refil, eles são feitos 
para durarem até 2 anos!
Fica a dica: cosméticos são uma boa opção para 
ter um item da sua marca queridinha. Dá pra en-
comendar da amiga que está viajando, é mais 
fácil comprar pela internet e é o item de menor 
investimento!

TRENDS
NEON: como usar de forma mais sofisticada?
O neon tem ensaiado uma volta já há algumas esta-
ções. Mas muitas pessoas não adotam os tons super 
vibrantes por conta das combinações. 
Geralmente em um look, o item neon já se torna o 
protagonista do look. Vale combiná-lo com jeans por 
exemplo, que é uma das principais apostas. Mas uma 
combinação tem ganhado espaço entre as fashionis-
tas: neon + nude!

O nude é perfeito em ocasiões em que você não sabe o 
que colocar com aquela peça difícil, e com o neon, fica 
super elegante! Os tons de nude trazem a suavidade 
que o look precisa com uma cor tão chamativa.

POCHETES
Aposte em pochetes como complemento do seu look, 
além de dar um charme a mais, é uma opção prática e 
segura para guardar seus pertences e arrasar nas festas.
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