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A vez do Nail Ring
GLIT T ER & T V
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As unhas cont inuam em f oco no mundo
f ashion. Depois dos esmalt es holográf icos,
f locados, craquelados, met álicos, cheios de
glit t er, ef eit o f osco, f urt a cor e duo chrome,
das unhas caviar e de pelúcia, e da moda de
dif erenciar uma unha das demais, agora são
os anéis para unhas que ganham espaço no
Brasil.
No f inal de 2010 e início de 2011 eles já
começaram a aparecer no cenário fashion
int ernacional e, agora aparecem cada vez
mais em edit oriais de moda e unhas de
f amosas, do Brasil e do ext erior. No ent ant o,
ainda não é algo que se veja com f acilidade
nas mãos das brasileiras. Por aqui, pelo
menos por enquant o, o anel para unha é uma
t endência que vem ganhando f orça e parece
t er t udo para virar moda.
Os modelos est ão disponíveis para t odos os
gost os e est ilos, variando de bem grandes,
t ambém chamados de “garras” ou, em inglês,
“claw”, a discret os cobrindo soment e a unha
como um esmalt e.
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A cantora Fergie usando o modelo garra

Os nail rings podem ser usados em t odas as
unhas ou para “dar um charme” em uma ou
duas; dependerá do est ilo e do grau de
ousadia de quem f or usar.
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Modelo de garra grande, ideal para quem curte um visual
ousado

Modelo básico que cobre somente a unha e substitui a
aplicação do esmalte, quando usado em todas as unhas
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Um anel para cada unha

Os
esmalt es
claros,
os
f amosos
“branquinhos”, são et ernos, mas t êm dado
espaço para os coloridos e cheios de ef eit o.
Como o f oco já est á nas unhas há algum
t empo, prepare seus esmalt es claros para
volt ar a usá-los, porque t udo indica que,
muit o em breve, eles volt arão com t udo. Além
disso, os nail rings f icam lindos t ambém em
unhas pint adas no t om nude.
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Imóveis Brasil Brokers
Breves Lançamentos de Imóveis, Conte com a
Brasil Brokers. Acesse!
BrasilBro kers.co m.br/Lancamento s

Vai de Visa e Cadastre-se
Visa está sorteando 120 Mil Reais p/ Mês,
Ganhar é Muito Fácil. Veja
www.Pro mo co esVisa.co m.br

Mais anúncio s

LEIA TAMBÉM
Nova temporada do
"Tenha Estilo" abordará
outros temas

Post de apresentação:
Novo "Glitter & T V"
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Fernanda Lima usa lingerie “da vovó” e diz que
apiment a a relação
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Renat a Freit as, Repórt er do TV Fama, most ra suas
curvas em ensaio
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Gerusa, de Gabriela, t em novas fot os divulgadas
de seu ensaio sensual
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