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Diário Fashion

No mundo da 
beleza você pode 
se jogar, mas há 
quem não seja 
muito familiari-
zada com todas 
as opções desse 
mercado incrível! 
A gente já falou 
por aqui como 
montar uma né-
cessaire básica, 
ou para inician-
tes. Mas não im-
porta a sua ca-
tegoria: tem três 
itens atemporais 
que valem o seu 
investimento!

PEIXES

MÁSCARA DE CÍLIOS

BLUSH

BASE

A máscara está en-
tre os produtos prefe-
ridos desse universo! 
Capaz de mudar com-
pletamente a produ-

Padronagens 
e estampas são 
super bem vin-
das, e o segredo 
para não ficar 
over é apostar 
em cores só-
brias. O xadrez 
é um grande hit 
da próxima es-
tação e fica bem 
moderno!

Conjuntos colori-
dos são ótimos para 
aquelas pessoas que 
amam um monocro-
mático e também aju-
dam a dar um ar mais 
descontraído à produ-
ção. Deixam o look jo-
vem, leve.

O preto ainda é o 
clássico queridinho 
de todo mundo e fica 
super bem vindo é 
quando usado com 
tênis traz um  ar des-
pojado que ajuda a 
desconstruir aquela 
cara de escritório e 
ainda possibilita um 
look confortável e 
elegante ao mesmo 
tempo.

É rara uma produ-
ção para um editorial 
ou passarela sem a 
presença do blush. 
Ele merece um lugar 
especial nos kits de 
maquiagem por ser 
um produto super ver-

A base é quase obrigatória na né-
cessaire! O importante é descobrir o 
seu acabamento preferido, matte ou 

Há alguns anos 
atrás quando se fa-
lava de conjuntos de 
blazer e calça de al-
faiataria logo se pen-
sava em algo careta e 

ção, basta uma cama-
da bem aplicada nos 
cílios para um olhar 
muito mais revigorado 
e marcante!

sátil, pois pode ser 
usado até como som-
bra!. Variando tanto 
em sua forma de apli-
cação como os tons, 
o blush cai bem em 
todo mundo e é ótimo 
para dar o up naquele 
make em um dia pre-
guiçoso!

com efeito mais luminoso por exemplo, 
e apostar em uma pele perfeita e pron-
ta para qualquer ocasião.

voltado para o traba-
lho, mas agora o bom 
e velho conjuntinho 
voltou repaginado, po-
dendo ser usado em 
diversas ocasiões. 
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As piscianas são a nossa referência fa-
shion do mês! Criativas, emotivas e muito 
sonhadoras, têm um estilo super eclético 
e cheio de tendências. 

O signo de peixes combina com aces-
sórios chamativos e t-shirts divertidas!
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