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Inspire-se no visual das
famosas
VEST INDO-SE BEM
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MAXICOLAR

Giselle Batista durante o Primeiro Prêmio Contigo de
Música

Giselle Bat ist a, a Isadora de “Cheias de
Charme”, acert ou em cheio: os maxicolares
cont inuam em alt a e são ideais para
t ransf ormar o visual. Uma camisa básica f ica
com out ra “cara” quando acompanhada de
um desses colares. Além disso, o visual f ica
moderno e at ual.
Dica: não usar com blusas cheias de
det alhes; deixe o maxicolar reinar absolut o.

BRILHOS NA MEDIDA CERTA
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Emanuelle Araújo

A at riz e cant ora Emanuelle Araújo, no ar em
“Gabriela”, opt ou por um modelo com brilhos
e paet ês e acert ou ao escolher uma
maquiagem impecável, que não compet ia
com os brilhos do vest ido. Out ro pont o
posit ivo: a at riz não usou acessórios
chamat ivos que t eriam deixado o visual
pesado.
Dica: Ao usar peças ricas em bordados e
paet ês, evit e os excessos para valorizar a
peça escolhida.

ESTAMPAS GRANDES
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Camila Pitanga

Camila Pit anga escolheu um modelo ideal
para o seu biót ipo: vest ido com est ampas
largas. A at riz que é magra e alt a pode
abusar das est ampas largas.
Dica: est ampas largas podem criar a ilusão
de “est ar mais cheinha”; para quem est á
acima do peso, o ideal é pref erir est ampas
pequenas.
Twe e t ar
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T at iana Vianna
@tatianavianna
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Imóveis Brasil Brokers
Cuidamo s de Tudo para
quem Pro cura
Apartamento s. Acesse e
Co nfira!
Bras ilBro ke rs .c o m.b r/

Empreendiment os Cyrela
Apartamento s co m saúna,
piscina, spa e espaço
fitness. Co nheça!
Cyre la.c o m.b r/Lanc ame nto s

Mais anúncio s

LEIA TAMBÉM
Emanuelle Araújo muda
visual para viver
prostituta em "Gabriela"

"Lado a Lado" mostrará o
surgimento das primeiras
f avelas no Rio

Globo estreia nova
temporada do "Som
Brasil" nesta sexta

Camila Pitanga grava
primeiras cenas de "Lado
PDFmyURL.com

a Lado"

Ligue p/ cel. no Brasil
Pague menos nas suas chamadas Apenas
0,08 ¢ p/ min. para celular
www.local03.com/8-cent-to-Brasil

PDFmyURL.com

ÚLTIMAS
28/08

Fernanda Lima usa lingerie “da vovó” e diz que
apiment a a relação
28/08

Renat a Freit as, Repórt er do TV Fama, most ra suas
curvas em ensaio
28/08

Gerusa, de Gabriela, t em novas fot os divulgadas
de seu ensaio sensual
28/08

Confira as audiências de segunda-feira, 27/08
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