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O melhor investimento
Invista nas peças clássicas, atemporais. Pense 
nas cores, na modelagem, e nas demais peças 
que você tem para combinar. Vestidos fluidos 
nunca saem de moda, e podem funcionar até em 
uma produção de inverno.

Como aproveitar as liquidações que chegam cada 
vez mais rápido ao mundo da moda
O calor está com tudo, mas as liquidações de ve-
rão tem tomado as vitrines. E você pode aprovei-
tar ainda melhor essa oportunidade investindo da 
forma certa, uma boa oportunidade para dar um 
up no guarda roupa.

SAlE:DEtOx DE CArnAvAl: 
MAkE SEM bASE!

CORES:
Tendências e combinações que estão surgindo 
no pre fall de outono inverno 2020!

Ainda estamos vivendo os dias mais quentes 
do ano! Mas muitas marcas já colocaram seus 
lançamentos de inverno nas passarelas e nas 
vitrines, e já dá pra gente ver o que vem por aí!

O Carnaval está chegando ao fim, e com isso, vamos 
priorizar uma make mais simples, para fazer aquele 
detox dos glitters e sombras mega coloridas!
Uma boa saída para deixar a make mais leve é não 
usar base. No verão esse truque é ainda mais fácil de 
incorporar ao visual, caprichando em uma pele com 
bronze fake, feito com blush ou lip tint! O truque é 
instantâneo, fácil e muito democrático.

Preto
Que o preto é nosso queridinho no inverno não 
é novidade e se você é mais básica ele pode ser 
seu grande aliado. Peças pretas são excelentes 
para servirem como plano de fundo no seu look, 
deixando espaço pra se jogar no brilho, nas co-
res, e texturas, como os casacos de pelo, bolsas 
coloridas ou pashminas exageradas por exemplo.

Foco na terceira 
peça
A terceira peça tem o poder de arrematar o 
look, mas já pensou em usá-la para ser prota-
gonista? O metalizado dá um charme a mais 
em qualquer produção e está super em alta nos 
desfiles de lançamento!

Color Block
A tendência em combinar cores vibrantes em 
uma mesma produção é uma realidade. É ex-
celente para dar um ar descontraído ao look, 
e aproveitar ainda mais o armário: roupa boa é 
aquela que dura por várias 

Monocromático
Um look combinando cores muito próximas, 
até mesmo em tons terrosos por exemplo, tem 
seu valor, e que valor! É sofisticado, elegante e 
cheio de estilo. A proposta também ajuda a sair 
do óbvio, alonga a silhueta e uma ótima opção.

A tendência que você 
ainda não se rendeu
As tendências do verão 2020 estão super inte-
ressantes: animal print, neon, brilhos, tons ter-
rosos... E uma trend que vale a aposta são as 
peças cor de rosa! O tom continua muito forte 
nas próximas estações!

De olho na próxima 
estação
Algumas das cores vibrantes inclusive conti-
nuam na outono/inverno 2020. Como o amarelo, 
o roxo, vermelho, laranja e rosa, por exemplo. 
Nada melhor do que já deixar o armário pronto 
pra próxima estação com um preço melhor ainda.
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