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O segredo para
vestir-se bem:
conheça o seu corpo

Se quer saber qual é o tamanho e a altura ideal para uma mulher ser ‘perfeita’, basta abrir
uma revista de moda ou ver um desfile internacional de moda. É fácil de perceber que os
modelos, ao longo dos últimos 40 anos, têm vindo a diminuir no tamanho e a aumentar
na altura. Porém, os corpos reais são muito diferentes, com mais peso e com alturas mais
baixas, no entanto saudáveis!

I

nfelizmente, os media influenciam
de forma drástica como as mulheres se vêem, e desde a infância as
raparigas são confrontadas com
imagens de corpos femininos considerados perfeitos, o que pode influenciar
o desenvolvimento para uma mulher con54 ZEN ENERGY Março 2014




fiante e feliz consigo mesmo. Felizmente,
já há sinais de mudança, como podemos
ver no Fashion Week Berlin no passado
mês de Janeiro, onde houve pela primeira
vez na história um desfile chamado Curvy
is Sexy, que mostrou mulheres bonitas e
confiantes com o tamanho XL.

Dicas para se vestir
sempre bem
Neste artigo, damos alguns conselhos
para se vestir de forma bonita e feminina, independentemente do tamanho
que tem.

consultório de imagem

1

Esqueça os tamanhos das modelos famosas como referência e
conheça melhor o seu próprio corpo.
Olhe de forma neutra para o seu corpo
e identifique as zonas bonitas que tem.
Todos os corpos têm! Pode ser a barriga, as pernas, os ombros, os braços e/
ou o decote. Veja também o que gosta
menos, normalmente as mulheres têm
mais problemas com as suas coxas ou
com a barriga.

2

Acentue as zonas que são bonitas,
para chamar a atenção, e desvie a
atenção das zonas onde não quer que
as pessoas olhem. Se tem, por exemplo,
um decote bonito, use camisolas ou tops
mais abertos e use um colar ou alfinete
que chama atenção para aquela zona.
Se tem pernas bonitas, mas uma barriga
mais volumosa, use saias, vestidos ou
calças mais justas que mostram as pernas
bonitas que tem. Disfarce, neste caso, a
barriga com materiais lisos, sem padrões
chamativos só nessa zona e com tecidos
mais fluidos.

3

Quando adquire uma peça de
roupa nova, escolha com muito
cuidado o tamanho. Roupas demasiado
apertadas mostram gorduras localizadas
que chamam logo à atenção. Se tem roupas
demasiado justas no seu guarda-roupa,
seja honesta para consigo própria, favorecem mesmo ou é melhor guardá-las?
O contrário também é verdade: roupas
demasiado largas ‘escondem’ o seu corpo,
a sua silhueta e em vez de emagrecer, dãolhe alguns quilos adicionais. Se precisa
de usar, por exemplo, uma camisola larga
para esconder uma barriga mais acentuada,
combine-a com um par de calças ou saia
mais justa para equilibrar o look.
Importante é também não se deixar influenciar pelo número escrito na peça, pois
este número é muito relativo e pode variar
muito entre as várias marcas e mesmo
dentro da própria marca. Escolha o número que lhe fica bem, sem ser demasiado
grande ou demasiado justo. Quando vai
experimentar uma peça nova, leve mais
do que um tamanho para entender bem
a diferença entre os tamanhos e para ter
uma escolha mais acertada.

4

Use a magia da cor para acentuar
e para disfarçar. Nas zonas onde
quer que as pessoas olhem, use cores claras
ou mais vivas. Azul eléctrico, vermelho ou
amarelo são cores excelentes para quem
quer mostrar confiança. Nas zonas que
quer disfarçar, use cores escuras, como o
preto, azul escuro (umas das cores desta
estação), ou verde escuro. Atenção, para
ficar mais elegante, não precisa de vestirse numa cor escura da cabeça aos pés! Se
quer disfarçar um peito grande, combine,
por exemplo, um top escuro com um
blazer numa cor mais alegre para criar
um look mais interessante.

5

A escolha dos tecidos é essencial
também. Um corpo tem certas características e os tecidos também. Se não
houver harmonia entre os dois, o resultado nunca pode ser um look elegante
ou sensual. Regra base: quanto maiores
as curvas, mais fluidos e leves devem ser
os tecidos (por exemplo, seda ou jersey).
O contrário também se aplica: quanto
mais direito o corpo, mais rígidos devem
ser os materiais. Pense, por exemplo, em
ganga ou tweed.

6

O salto alto é um must para quem
quer criar um look elegante e
feminino. Gostamos do salto, porque
faz a perna parecer mais comprida, o que
dá mais elegância ao corpo. Andar com
sapatos de saltos altos dá sensibilidade e
confiança a uma mulher. Hoje em dia, há

cada vez mais marcas que vendem sapatos
com saltos altos que são também confortáveis, algo que há uns anos era difícil de
encontrar. Para quem não quer mesmo
arriscar com um salto alto, pode optar por
sabrinas, mas certifique que as calças são
bem compridas ou que a bainha da saia
termina num ponto elegante na perna.

7

Por fim, não deixe que as tendências ditem o que deve constar no
seu guarda-roupa. Escolha peças que
respeitam as características do seu corpo,
pois ficam muito mais deslumbrantes do
que uma peça que aparece nas lojas, porque
alguém decidiu que devia ser a tendência
desta estação.
E, não há dúvida, que o que torna uma
mulher bonita e sensual é a confiança que
mostra, que se consegue apenas quando se
Z
ama o corpo que tem e o respeita.
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