64K

9K

Buscar...

NOTÍCIAS

TELEVISÃO

FAMOSOS

Buscar

FLAGRAS

CONTATO

Home » Colunist as »

GLITTER & TV
20/09/2012 às 0:45 - Da Redação

Os melhores looks do
Prêmio Multishow 2012
ANÁLISE
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Muit os f oram os looks que passaram pela 19ª
edição do Prêmio Mult ishow, mas Dani
Mont eiro e Nat halia Dill merecem dest aque.
Conf ira o que deu o t oque especial à
produção de cada uma.

Dani Monteiro (AgNews)

A repórt er do Video Show, Dani Mont eiro,
acert ou ao escolher um scarpin pret o clássico
para usar com o vest ido. Esse modelo de
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sapat o é at emporal e coringa (aquele que
todo mundo tem que ter mesmo!), e
conf ere muit o mais elegância do que
qualquer sandália ou peep toe. Dani t ambém
acert ou ao escolher o pent eado da moda e
os brincos (que não pesaram ao serem
usados com o vest ido que já t inha brilhos,) e
ao dispensar o uso de colar.

Nathalia Dill (Agnews)

Já Nat halia Dill escolheu um vest ido verde,
com det alhe est ampado, que realçou ainda
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com det alhe est ampado, que realçou ainda
mais a cor dos seus olhos, t ambém verdes.
Nat halia parece já conhecer um dos t ruques
para escolher a roupa certa quando se
está na dúvida: pref erir peças que sejam
ou lembrem a cor dos olhos, porque ajuda
a criar um visual harmônico. Vale lembrar
também que tons de verde e pêssego
estão com tudo nas coleções de verão.
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T at iana Vianna
@tatianavianna

Service plus TV repair
Free Estimates-Same day service Serving
Phila and South Jersey
www.serviceplustvrepair.com

LEIA TAMBÉM
Após declarações de
Nicole Bahls, noivo de
Viviane Araújo f ica irritado
e responde a peoa
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Banda "Rebeldes" grava
participação no "Ídolos
Kids"

"Prêmio Multishow" terá
novo esquema de
escolha dos vencedores

"Jornal Nacional"
concorre ao Emmy pela
oitava vez
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