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Diário Fashion

A QUANTIDADE DE PEÇAS

OS 7 ITENS  ESSENCIAIS

COLORIDOS BRINQUINHOS

ESTILO MINIMALISTA E 
GUARDA-ROUPA EUROPEU

Geralmente um 
guarda-roupa euro-
peu ou armário cáp-
sula tem em média 30 
peças que combinam 
bem entre si, mas aci-
ma de tudo, ele deve 
se adequar às ne-

Como falamos aqui, 
acessórios tem muita das 

1. Calça reta
2. Jaqueta de couro
3. Jaqueta jeans
4. Camisa branca

Duas tendências tem ganhado cada vez 
mais espaço na moda: o estilo minimalista ao 
se vestir e a preferência pelo guarda-roupa 
europeu! E não são apenas tendências de 
moda, mas de comportamento também!

As duas coisas podem estar ligadas ou 

Um dos maiores de-
sejos fashion é ter as 
unhas perfeitas! Para 
algumas pessoas pa-
rece impossível alcan-

Proteger as unhas 
é fundamental para o 
crescimento saudá-
vel. E essa proteção 
vai além de usar lu-
vas na hora de lavar 
a louça por exemplo, 
como as bases e es-
maltes com proteção 

A nossa primeira 
reação é querer tirar 
100% das nossas cutí-
culas, mas devemos 
lembrar que elas estão 
lá por um motivo: pro-
teger a base das unhas 
de fungos e bactérias, 
mantendo assim o 
crescimento e forma-

O cuidado externo é 
um complemento, por-
que as melhores recei-
tas de beleza começam 
na nossa alimentação. 
Por mais que existam 
vários produtos incrí-
veis, nenhum deles 

çar esse objetivo sem 
procedimentos estéti-
cos, mas algumas di-
cas simples podem te 
ajudar nisso.

UV. Principalmente no 
verão, as unhas ficam 
expostas aos raios 
solares, sal do mar 
e cloro da piscina, e 
sem o devido cuida-
do e proteção podem 
ficar ainda mais que-
bradiças.

to das unhas! Então 
anote aí: cutículas hi-
dratadas são importan-
tíssimas na saúde das 
unhas. E essa hidrata-
ção começa de dentro 
para fora, tome muita 
água e complemente 
esse hábito com ceras 
e cremes hidratantes.

traz um resultado tão 
eficiente quanto uma 
boa nutrição. As unhas, 
assim como pele e ca-
belos, precisam direta-
mente desses nutrien-
tes e ficam com aspecto 
muito mais saudável.
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não. Nem sempre um armário cápsula pre-
cisa ser sóbrio, com peças super clássicas e 
sem estampas diferentonas. Mas pra quem 
curte o visual minimalista na moda, ele é 
aquele formato de guarda-roupa que facilita 
a vida!

BEAUTÉ
UNHAS PERFEITAS

PROTEJA AS UNHAS

HIDRATE AS 
CUTÍCULAS

ALIMENTAÇÃO

ACESSÓRIOS TREND 
ALERT

cessidades de quem 
vai usufruí-lo. Então o 
ponta pé inicial para 
montar o seu armário 
capsula ideal é eleger 
as suas peças essen-
ciais. Algumas delas 
são universais:

vezes o poder de arrema-
tar o look, do mais básico 
ao mais chamativo a es-
colha deles pode interfe-
rir diretamente no resul-

Acessórios coloridos 
são uma ótima pedida 
para as mais básicas, 

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

Para dar um charme a 
mais, a aposta é uma ore-
lha cheia de brinquinhos. 
Vale apostar em argoli-
nhas e até piercings fa-

5. Vestido básico
6. T-shirts
7. Sapatos coringas

tado final. Nós vamos te 
mostrar alguns acessó-
rios que estão super em 
alta e que podem mudar 
completamente seu look.

além de ser uma das 
grandes tendências do 
verão, cai super bem nos 
looks básicos e de cores 
sóbrias.

kes, isso mesmo, se você 
não é das mais corajosas 
para furar toda a orelha, 
os piercings de pressão 
são sucesso.

CINTOS DE CORRENTE


