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Imagem 
deslumbrante 
no Natal e Ano 

Novo

Consultoria de imagem 
pessoal e profissional

A época natalícia é sinónimo de alegria e de convívio, a 
criar momentos especiais com os entes queridos e passar 

tempo com pessoas que não víamos há muito tempo. 
Devido às imensas tarefas preparatórias que esta altura 
exige, sofremos de mais stress para arranjar tempo para 
nós e pensar nos conjuntos que queremos usar nos dias 

festivos torna-se mais difícil.

P orém, é importante também 
pensar em si própria, pois só 
pode trazer alegria à vida dos 
outros se cuidar bem da sua 

mente e corpo. Dedicar um tempo à sua 
imagem, aos seus looks e à sua maquilha-
gem certamente far-lhe-á sentir-se melhor 
e mais valorizada.

Look certo para si
Pense já com antecedência no que quer 
vestir nos dias especiais, inspire-se com as 
revistas e blogues de moda e leia aqui as 
nossas dicas para criar o look certo para si.

 Se durante o ano temos de ter cuidado 
para não exagerar, agora pode usar os vários 
acessórios ao mesmo tempo (brincos, 
colar, pulseiras, etc.). Se tem joias es-
peciais da sua família, use-as agora, pois 
ainda dão um sentimento mais especial. 
Se gosta do estilo vintage, não tenha medo 
de usar as joias antigas da sua avó e fazer 
combinações originais!

consultório de imagem



mais. Se tem pouco peito, não exagere com 
a profundidade do decote, pois faz com que 
o peito pareça mais pequeno.
• Combine o vestido com um salto elegante, 
de preferência, o mais alto possível!
• Tenha em atenção o comprimento do 
vestido, pois o vestido (ou saia) nunca deve 
acabar no ponto mais largo da sua perna. 
Pessoas mais baixas ficam mais elegantes 
com vestidos até aos joelhos. Se optar por 
um vestido comprido, escolha com pouco 
volume na parte da saia para não ‘reduzir’ 
a sua altura.

Desejamos-lhe um Natal colorido e um Ano 
Novo cheio de alegria, amor e saúde!

Colour me Beautiful
manon.alves@cmb.com.pt
www.cmb.com.pt
www.facebook.com/ColourMeBeautiful-
Portugal

Manon Rosenboom Alves 

 Pode usar e abusar das suas peças 
prateadas e douradas nesta altura. Como 
o brilho é uma das tendências nesta estação, 
estas peças são fáceis de encontrar. Mas, 
cuidado, aplique o brilho nas zonas que 
quer acentuar, junto ao rosto e no decote, 
mas não nas zonas que quer disfarçar (por 
exemplo, a barriga ou as ancas). Se tem 
uma pele dourada, o dourado nas peças e 
acessórios criará mais harmonia e beleza; 
se tem uma pele mais branca/rosada, o 
prateado trará essa beleza, principalmente, 
usado perto do seu rosto.

 Se gosta de um estilo mais dramá-
tico, está com sorte, pois os padrões de 
animal, peças com pelo e texturas como 
o brocado são uma das tendências. Se 
gosta deste estilo, mas se não quer exagerar, 
aplique estes padrões em acessórios como 
malas e sapatos. 

 Se gosta mais do estilo romântico 
e feminino, opte por peças em veludo, 
uma das novas tendências, ou com ren-
da - tendência que está presente desde há 
alguns anos, pelo que é bem provável que 
já constem do seu guarda-roupa!

 Cores quentes e que mostram um 
certo luxo, como o roxo, cor de vinho e 
beringela são uma outra tendência que 
pode combinar em conjunto (ou seja, com-
binar vários tons de vermelho) ou misturar 
com peças em preto, dourado ou prateado. 

 Se está a pensar em comprar um 
vestido de gala, tenha em consideração 
os seguintes aspetos:
• Cores mais escuras fazem o corpo mais 
elegante, cores claras aumentam o volume. 
Há mais cores indicadas além do preto. Já se 
imaginou num vestido azul índigo/escuro 

ou em turquesa escura? Estas cores ficam 
lindíssimas a qualquer mulher e mostram 
mais originalidade do que o preto.
• Tenha cuidado com os padrões; só nas 
zonas que não precisa de disfarçar e tenha 
em atenção o tamanho do mesmo. Se é 
uma pessoa baixa, opte por um padrão 
mais pequeno; se é alta, pode usar um 
padrão maior.
• Se tem pernas bonitas, não tenha medo 
de escolher um modelo com uma racha 
profunda ou um vestido curto. É agora que 
pode mostrar as partes bonitas do seu corpo! 
Se gosta, mas não está completamente à von-
tade, então combine com collants escuros.
• Cuidado com o decote. Se tem um peito 
volumoso, um decote em V ou U favorece 
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Vouchers Colour me Beautiful 

Quer oferecer uma prenda original aos seus entes queridos? Um voucher 
personalizado da Colour me Beautiful (CMB) é uma boa alternativa! É uma 
prenda diferente e pode ser de qualquer valor a partir de 25€. Pode oferecer 
à sua mãe, ao seu marido/mulher ou à sua melhor amiga(o) qualquer um dos 
nossos serviços (consulta de cor, estilo, automaquilhagem, personal shopping, 
análise de guarda-roupa) ou produtos cosméticos, livros e lenços de alta 
qualidade da marca CMB.
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