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Quando o verão chega, o bom é aproveitar os dias de calor para curtir a piscina ou até mesmo
a praia. Mas nem sempre é fácil conhecer todas as novidades quando o assunto são os
biquínis. Saiba como aproveitar as tendências do mundo da moda que podem te deixar ainda
mais bela nesse verão!
Em alta na estação
As cores que estão com tudo nesse verão também vão para a moda praia. Os tons de azul,
coral, mix de cores vivas e as cores neon estão com tudo para quem quer arrasar. Vale
também ousar e abusar do contraste entre as cores.
Já os modelos estão mais democráticos. Para a consultora de moda Tatiana Vianna, o que
estão em alta são os modelos “tomara que caia” com torção na região do busto. “Eles estão em
alta e valorizam o corpo das mulheres que têm pouco busto”, afirma ela.
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Outro modelo que está fazendo sucesso é o com babados em volta da costura, tanto na parte
de cima, quanto na parte de baixo. A consultora de moda Tatiana Dumenti afirma que esse
modelo é bom para quem quer valorizar as curvas. “Esse tipo de biquíni valoriza quem tem
pouco busto, pois cria volume e a parte de baixo cria a ilusão de um bumbum maior”, dá a dica.
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As estampas que mais chamam a atenção são as abstratas e tropicais. Outras, com folhas e
frutas também aparecem com tudo! Algumas coleções também apostaram na lavagem tie dye,
que são as de estilo degradê.
Os maiôs voltaram
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Os maiôs são clássicos e voltam nessa estação com uma nova roupagem e várias releituras.
Segundo Tatiana Dument, maiô de manga longa é o grande hit praia da estação. “Todas
podem usar, pois maiôs ficam bem para qualquer tipo de corpo”, ressalta. Por isso, você pode
se jogar nessa sem medo.
Para não errar
Quer inovar na hora de usar os biquínis, mas tem medo de ousar e fugir da moda? Tatiana
Vianna dá dicas:
- A principal dica para quem tem medo é escolher entre o modelo que está em alta ou as
estampas. Assim, sem tentar combinar as duas coisas, a chance se errar é bem menor.
- Opte por modelos lisos, ou seja, sem estampa, mas que sejam da moda, como um “tomara
que caia” torcido de uma única cor, por exemplo.
- Estampas florais ou de folhas são atuais, mas ao mesmo tempo clássicas.
- Ainda tem medo de errar? Opte por usar um maiô! Ele é clássico e fica bem em qualquer
corpo!
Consultoria: Tatiana Vianna, Consultora e Redatora de Moda e Comportamento;
Tatiana Dumenti, consultora de moda.
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** Já curtiu o Facebook da Guia Astral? Corre lá que tá bombando!
Revista Guia Astral
Like 225,232

** Aproveite e vote no seu artista preferido para aparecer nos posters da Guia Astral!
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Jeferson Fernando ·
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VAI TER UMA SURPRESA É DE ARREPIAR. ARREPIEI-ME. ASSIM QUE FIZ ESTA ORAÇÃO,
NÃO PASSOU NEM 5 MINUTOS ELE LIGOU-ME DIZENDO QUE ESTAVA LOUCO PARA ME
VER.
FUNCIONA MESMO. PODE FAZER. NÃO ACREDITEI QUANDO ELE ME LIGOU. É SÉRIO
MUITO RESPEITO.
ORAÇÃO FORTE E PODEROSA DE SÃO CIPRIANO. INFALIVEL! A PESSOA QUE PUBLICOU
ESTA ORAÇÃO
DISSE ISSO E EU (jfs)FAÇO TAMBÉM PARA SER ATENDIDA. Pelos poderes de São Cipriano
(alra)
virá agora atrás de mim (jfs). Ligará agora pedindo desculpas. Vai vir de rastos,
apaixonado, cheia de amor e tesão por mim (jfs) o mais rápido possível. São Cipriano,
eu terei esse poder, que ELE (alra) deixe de vez todas Os OUTROS HOMENS E QUE AME
A MIM (jfs)
COMO NUNCA AMOU NINGUEM EM TODA A SUA VIDA e assuma para todos o que sente
por mim (jfs).
São Cipriano afaste qualquer HOMEM ou amigos QUE QUEIRAM A NOSSA ... Ver mais
Responder · Curtir · 15 de fevereiro às 09:46
Ednna Alvim · Trabalha na empresa Complexo de Lazer Tôa Tôa
adorei as dicas estão simplesmente de mais....
Responder · Curtir · 9 de fevereiro às 18:27
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