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Tendências
outono-inverno
Nesta altura do ano vemos que o verão está
mesmo a acabar e que a estação mais fria está
à porta. Felizmente, em Portugal, podemos
desfrutar ainda de muitos dias com Sol e
temperaturas agradáveis, apesar da mudança
na roupa que já começa a ser necessária.
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Analise em primeiro lugar o seu corpo
para escolher as peças que acentuam as
partes bonitas e que
refletem melhor a sua
personalidade

,,

N

as lojas encontramos as tendências
que os designers escolheram para
esta estação, que por norma
são um reflexo das tendências no mundo em geral, a nível emocional, político
e económico.
Se analisamos as tendências que se encontram atualmente nas lojas, podemos
concluir que muitas tendências das estações anteriores mantêm-se neste outono/
inverno. A verdade é que com a era digital
existe uma oferta tão alargada de estilos
e cores, que cada pessoa pode e deve escolher as peças com as quais se identifica
mais. Roupas que assentem bem, que
refletem a nossa personalidade e que
complementam a nossa coloração natural
devem ser 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. Combine as roupas em várias
camadas para dias mais frios. Os inúmeros
sites de moda dão uma oportunidade tremenda para encontrar peças diferentes e criar
looks surpreendentes!

Curso de Personal Stylist & Consultora
de Imagem
Inscrições abertas para o Curso de Personal Stylist & Consultora de Imagem
(Início a 17 de outubro. Uma boa conclusão do curso dá direito a um
Certificado internacional.)
Para mais informações, consulte o site em http://cmb.com.pt/formacao-2/
consultora-de-imagem/ ou contacte-nos pelo e-mail info@cmb.com.pt.

Toupeira
Nas consultas notamos que esta cor, uma
mistura entre cinza e bege não é uma cor que
muitas pessoas conhecem. Adoramos esta
cor que fica bem com todas as colorações e
é uma alternativa mais quente para o cinza.
No entanto, se tem uma coloração escura
(cabelo escuro e olhos escuros), combine
esta cor com um tom mais vibrante como
o vermelho, verde ou preto.
Verde
Talvez uma surpresa esta cor no inverno,
mas certamente um tom que nos torna
mais positivo e com energia nos dias frios
e chuvosos!

Tendências nas cores

Tendências no vestuário

A nível das cores, escolha em primeiro
lugar as cores que criam harmonia com a
sua coloração natural, ou seja, com a cor da
sua pele, cabelo e olhos. Faz bem quebrar as
regras, mas tente sempre criar este equilíbrio
para estar deslumbrante. As principais cores
são as seguintes:

Analise em primeiro lugar o seu corpo
para escolher as peças que acentuam as
partes bonitas e que refletem melhor a
sua personalidade. Veja também sempre
as restrições que possam haver no local de
trabalho, de forma a não prejudicar a sua
imagem profissional.

Azul
Vamos encontrar alguns tons de azul-escuro
nas lojas e são uma ótima alternativa para
o preto, que pode ficar pesado no inverno
quando estamos com menos cor. Também
o azul claro é uma das tendências, ideal para
quem tem uma coloração clara (cabelo loiro
e pele e olhos claros).

Estilo romântico
Se gosta de um estilo feminino e romântico, vai encontrar várias tendências para
transmitir este look. Camisas e vestidos
florais, com laços e rendas vão novamente
dominar as lojas. Uma tendência nova são
as peças em veludo. Vai encontrar casacos,
vestidos e calças neste tecido, que podem
ser combinados entre eles ou serem combinados com uma peça mais estruturada,
por exemplo, com calças de ganga.

Cinza claro
Cinzento é uma cor que sempre volta no
inverno. É também uma boa alternativa para
o preto e muito versátil. Para quem fica bem
com tons quentes, pode combinar esta cor
com laranja, vermelho ou amarelo mostarda,
outra tendência de cor neste inverno. Quem
fica bem com tons frios pode combinar o
cinza com roxo, lilás ou azul claro.

Sofisticado
Se deitou fora os seus fatos formais por
não haver mais necessidade de usá-los no
trabalho, vai arrepender-se disto agora! Os
fatos são umas das tendências com casacos e
calças que podem variar em comprimento.

Na escolha desse comprimento, tenha em
atenção as proporções do seu corpo e o tipo
de sapato que vai usar.
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. Outros padrões que voltamos
a ver são os padrões étnicos (desenhos
chineses, brocados e marroquinos). Tenha
sempre em atenção a sua altura e estrutura
óssea quando escolhe o tamanho do padrão
para criar um look harmonioso.
Metálicos
Os metálicos continuam a brilhar nesta
estação e são ótimos para dar um pouco de
luz aos dias cinzentos. Pode usar numa saia
ou camisola ou simplesmente num acessório
para dar um toque de brilho e sofisticação.
Plissados
Já tínhamos visto, mas as camisas e saias
plissadas estão agora com mais presença
nas lojas. Se quer experimentar uma saia
plissada, verifique o tipo de tecido, pois
algumas criam bastante volume em zonas
Z
onde talvez não queira.
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