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Os looks usados por
Natália Dill em Avenida
Brasil
ANÁLISE
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Os looks da personagem Débora de Avenida Brasil

Campeã no quesit o est ilo, a personagem
Débora de “Avenida Brasil”, int erpret ada por
Nat ália Dill, est á sempre ant enada com a
moda.
Seu est ilo fashion vem f azendo a cabeça das
t elespect adoras que est ão sempre ent rando
em cont at o com o CAT (cent ral de
at endiment o ao t elespect ador) da Rede
Globo para descobrir onde encont rar as
peças, acessórios e maquiagens usados por
Débora.
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Colete com franjas

SHAMBALLAS
Inspiradas em t erços budist as, essas
pulseiras da moda, são conf eccionada com
pedras redondas, bolinhas de strass e cordão.
Ficam ótimas quando usadas em parceria
com outras de igual modelo ou dif erente.
SAIA LONGA & T RANSPARÊNCIA
Est ão super em alt a e, ao cont rário do que
muit a gent e pensa, t êm compriment o
perf eit o para as mulheres baixas porque
“alongam”. Débora sempre opt a por modelos
leves,
f luidos. Os
modelos
com
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leves,
f luidos. Os
modelos
com
transparência, onde o f orro f az apenas
uma minissaia, devem ser usados com
cautela, porque podem achatar a silhueta
das mulheres baixas.

Saia longa com transparência

FRANJAS
Elas est ão volt ando! Seja em bolsas ou na
roupa. Mas é preciso saber usar para não
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parecer que você está indo para uma
f esta de rodeio.
CINT OS & T-SHIRT S
Os cint os com f ivelas cheias de est ilo dão
aquele t oque a mais à produção.
A s t-shirts usadas pela personagem sempre
t êm a gola recort ada, para dar aquele ef eit o
caído no ombro, est ampas dif erenciadas
(muit as vezes abst rat as) e modelagem mais
just a do que uma camiset a t radicional e mais
ampla do que as baby looks (que já f oram
moda).
Twe e t ar
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T at iana Vianna
@tatianavianna

Service plus TV repair
Free Est imat es-Same day service
Serving Phila and Sout h Jersey
www.s e rvic e p lus tvre p air.c o m

Acces to Brazilian TV
Has never been easier. With T V Globo
www.myg lo b e tv.c o m

Produtos Brasileiros
O maior distribuidor de CD's, DVD's Livros,
Biblias, e NAT URA nos EUA
www.g o s p e lg lo b o .c o m

LEIA TAMBÉM
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Conf ira o que vai
acontecer hoje (17/04)
nas novelas

Record cutuca Globo em
chamada de "A Fazenda"

Globo volta atrás e libera
partida para a Band

Novela: Carminha tem
crise histérica; veja vídeo
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Ligue para o Brasil
por 8 cents/min para celular Ligue Agora!
www.local03.com/8-cent-to-Brasil
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Amist oso ent re Brasil e Iraque eleva audiência da
Globo

12/10

Quem mat ou o Max, Brasil?
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Assassinat o de Max garant e 42 pont os à Globo

12/10

Reprises da t arde do SBT bat em o “Programa da
Tarde” no Ibope; “Maria Mercedes” fica pert o da
liderança
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