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Aprenda com os looks de Morena
A gata do Alemão não fica para trás e desfila pelo morro de salto alto e muito bem vestida
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12 de fevereiro de 2013
Por Mayara Castro
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Em menos de cinco meses nas telinhas, Salve Jorge já conquistou f ãs em todos os cantos do
país. Há quem diga que isso tenha ocorrido por mostrar a verdadeira mulher brasileira:
guerreira, cheia de problemas e desaf ios, mas f eliz! Morena, personagem de Nanda Costa,
transmite bem quem é através dos seus looks e tem f eito muito sucesso com a mulherada.
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Foto: João Miguel Júnior / TV GLobo

Apesar da condição f inanceira mais baixa, a gata do Alemão não f ica f ora da moda: segue o
estilo das celebridades olhando as vitrines chiques e garimpando nas liquidações. Isso mostra
que para se vestir bem, não é necessário muito dinheiro… e sim bom gosto!
Segundo a equipe de f igurino de Salve Jorge, comandada no início das gravações por Emilia
Duncan e, desde setembro, por Helena Gastal, o estilo de Morena é marcado por regatas
coladas ao corpo, calças e shorts jeans, vestidos e muitos acessórios como pulseiras,
colares de couro, f aixas de tecido e cintos usados na cintura. A gata é bem ousada,
abusando das roupas curtas e dos esmaltes coloridos.
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P l u g -i n s o ci a l d o Fa ce b o o k

Conversamos com T hais Lee, designer de moda, e ela nos garantiu que “as f ast f ashion são
boas opções para quem procura novidades e quer se manter sempre antenada”. Elas são
ótimas para comprar aquelas peças que todo mundo está usando por preços super em conta.
Porém, é preciso tomar alguns cuidados na hora de se render às modas de vitrine. A
consultora de moda Tatiana Vianna alerta que “é preciso ter personalidade e tomar cuidado
para não se tornar vítima da moda. Selecionar da moda apenas peças que tenham a ver com o
seu estilo pessoal e de vida e, que valorizem o seu tipo f ísico”.

** Já curtiu o Facebook da Guia Astral? Corre lá que tá bombando!

g_astral: Betty Faria curte tarde em praia carioca
com a neta. Veja: http://t.co/KqhzBpYn
15 de Fevereiro de 2013 · reply

g_astral: Pra manter o relacionamento saudável,
é preciso não deixar cair na rotina. Confira 15
dicas para incendiar na cama:
http://t.co/IeTyMvnM
PDFmyURL.com

14 de Fevereiro de 2013 · reply

Revist a Guia Ast ral
Like

T witter @ g_astral

16,013

** Aproveite e vote no seu artista pref erido para aparecer nos posters da Guia Astral!
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