emoção

4. CHakra cardíaco
Verde  Coração  Ar  Amor incondicional  Quartzo Rosa  Yam  Rosa

dicas

Moda

Tendências
Outono-Inverno 2015
No mundo da moda
costuma-se dizer que
as tendências mais
significativas de cada
década são evidentes a
meio caminho, portanto,
2014 é uma boa altura para
escolher as suas tendências
favoritas.

►Pele – Pêlo – Penas

Cada vez mais os estilistas mostram as
suas preocupações com o sofrimento
desnecessário dos animais e começam
a usar peles e pêlos artificiais. Uma tendência divertida que pode aplicar num
colete, casaco ou mala e cria assim um
look sofisticado e descontraído.

►Ponchos e capas
se vê nesta altura do ano. Podemos contar
com muitas cores vivas, como o vermelho,
cor-de-rosa choque e caqui. Escolha a
tonalidade que se adequa melhor ao seu
tom de pele, cabelo e olhos.
As malhas estão presentes nas camisolas, mas também na parte inferior (saias e
vestidos). Faça uma combinação original
com malhas e peças transparentes. Prefira as cores neutras para apostar neste
material.
Já começámos a ver estas peças no Verão e
vamos continuar a vê-las no Inverno. Tenha
em atenção o tipo de sapato e a cor das
meias que vai usar. Se tem pernas curtas,
opte sempre por algum salto e use a mesma
cor nas calças/culottes e nas meias.

Para quem gosta do brilho, esta estação
aposta novamente nas peças douradas e
metálicas, como look total. Se isto é brilho
a mais para si, opte por detalhes dourados
numa peça ou aplique em acessórios (por
exemplo, mala) ou sapatos.

►Calças capri e culottes

P
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sempre a nossa prioridade. Contudo,
podemos identificar certas tendências
que são mais evidentes e que encontrará,
sem problemas, nas lojas. Use-as para se
inspirar, para completar roupas que já
tem e para experimentar algo que nunca
usou antes!

►Cinzento

Neste Outono e Inverno, o cinzento é
uma das cores predominantes nas lojas.
Para algumas mulheres, o cinzento é mais

versátil e menos austero do que o preto.
É uma cor que se torna facilmente chique
e haverá sempre uma tonalidade que
lhe ficará bem. Dado o facto de ser uma
cor fria, se tem uma coloração quente ou
se é morena, combine-a com vermelho ou
laranja. Se tem uma coloração num tom
mais frio, o hot pink fica muito bem.

►Outras cores

Felizmente, não é tudo cinzento neste Inverno, ao contrário do que normalmente

►Padrões

Neste Inverno, continuamos a ver o padrão
floral, mas numa forma mais madura e com
cores mais escuras. Especialmente linhas
corporais mais femininas ficam bem com
este padrão. Se tem um corpo mais direito,
experimente os padrões geométricos (por
exemplo, em preto/branco). Tenha sempre
em atenção a sua altura e estrutura óssea
quando escolhe o tamanho do padrão para
criar um look harmonioso.

►Malhas

orém, se analisarmos as tendências propriamente ditas dos
últimos anos, podemos concluir
que não houve muitas novidades.
A verdade é que com a era digital existe
uma oferta tão alargada de estilos e cores,
que cada pessoa pode escolher as peças
com as quais se identifica mais. Roupas
que assentem bem, que reflictam a nossa
personalidade e que complementem
a nossa coloração natural, devem ser

mais contemporâneo.

►Casacos XL

Já visto no ano passado, o casaco largo
e solto é para ficar! Especialmente ideal
para esconder alguns quilos a mais, mas
cuidado, por ser tão largo pode fazer parecê-la mais larga.

►Anos ‘60

Quem gosta do estilo vintage vai adorar voltar a ver esta tendência! Vestidos simples
e curtos ou mais compridos e fluídos,
os padrões típicos desta altura voltam em
tecidos mais luxuosos para dar um toque

►Dourados e metálicos

Uma alternativa ao casaco tradicional e
ideal para estações intermédias. Sofisticado e original!

►Sapatos rasos

A tendência dos sapatos sem salto continua neste Outono/Inverno, certamente
uma alegria para muitas mulheres! Felizmente, hoje em dia, é possível encontrar
modelos sofisticados, femininos e confortáveis ao mesmo tempo. Mas, se prefere
um modelo mais robusto, haverá escolha
suficiente também. Ao escolher o sapato
baixo ideal, tenha em conta a forma da sua
perna e tornozelo. Um sapato mais aberto
cria sempre mais elegância.
Se tem dúvidas sobre alguma tendência ou
se quer saber o que lhe fica bem, contacte
uma das nossas consultoras de imagem
Z
para a ajudar!

Manon Alves
Consultora de Imagem
Colour me Beautiful – The Image
Consultants / www.cmb.com.pt /
info@cmb.com.pt
(Informações sobre workshops
de Imagem
Profissional através do site)
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