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Moda Masculina: as 5
dicas fundamentais para
não escolher a meia
errada
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DICAS FUNDAMENT AIS

É muit o comum os homens t erem dúvidas na
hora de escolher a cor ou est ilo da meia que
irão usar, mas com as cinco dicas at emporais
abaixo t udo f icará mais f ácil:

Meias longas para que nenhuma parte da perna apareça
ao se sentar
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1. Nunca mist ure est ilo social com esport ivo,
ou seja, t ênis e demais sapat os esport ivos
não ornam com meias sociais, assim como
sapat os sociais não “conversam” com
meias brancas e ou coloridas;
2. Ternos pedem meias longas para que
nenhuma part e da perna apareça ao se
sent ar. Port ant o, nada de meias curt as;
3. Sapat os pret os “pedem” meias pret as;
4. Sapat os marrom escuro f icam bem com
meias de cor marrom, de t om igual ou
similar;
5. Sapat os caramelo ou marrom claro
combinam com meias de cor bege ou
próximas ao t om do sapat o.
Twe e t ar
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Reynaldo Gianecchini
quer ter um f ilho

Com Reynaldo
Gianecchini, "Mais Você"
perde para o "Fala Brasil"

Gianecchini terá que
pintar os cabelos para
"Guerra dos Sexos"

Reynaldo Gianecchini
está enxergando o
mundo com outros olhos
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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
PDFmyURL.com

28/08

Confira as audiências de segunda-feira, 27/08

22:42
Twit t er
Facebook
Orkut
Formspring
Yout ube
RSS
EQUIPE

ANUNCIE

CONTATO

©RD1 Audiência 2008-2012 - Todos os direit os reservados.

PDFmyURL.com

