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Não faz muito tempo que
nos despedimos da moda
Neon e ela já voltou! Você
gosta dessa moda? Ou
tem receio de usar?
GLIT T ER
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Mirela Santos

Febre nos anos 80, a moda neon est á mais
uma vez de volt a. Em 2010 t ivemos a f ebre
neon e f lúor, depois, veio a moda Candy
Colors, mais delicada e menos chamat iva. Em
seguida, o Color Block, e agora o neon est á
de volt a e aparece, nem que seja em um
det alhe, em t odas as vit rines e coleções.
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Ana Maria Braga usando neon em pauta sobre o tema em
seu programa

A boa not ícia, para quem t inha aderido a
essa moda há 2 anos at rás, é que agora
poderá t irar do armário suas peças
“iluminadas”, mas para quem não t em peça
alguma nas cores da moda, convém seguir
algumas dicas para não se arrepender e
f azer a compra valer a pena:
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Detalhe discreto em neon no look de Ana Maria Braga

Se você é do t ipo que acha meio est ranho
usar peças t ão chamat ivas, convém opt ar
por t oques sut is de neon. Como? Usando
esmalt es da cor (o invest iment o é mínimo e
você pode remover com f acilidade se não
gost ar), adereços (est ilo chaveiro) para
bolsa, cint os f inos para dar apenas um
t oque de cor e acessórios (colares, brincos
e pulseiras);
Caso você ache legal a volt a do neon e não
saiba como usar, invist a em um sapat o,
bolsa, ou blusa lisa na cor, para começar a
se acost umar;
Se você t em est ilo ousado e criat ivo, não
t enha medo de usar peças maiores (saia,
vest ido,…) na cor;
Maquiagens (sombras e at é mesmo
bat ons) em cor neon devem ser usadas
com bom senso para não criar um “ar” de
carnaval;
Evit e muit os pont os de cor neon no mesmo
look.
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Batom neon

Vale lembrar que a moda neon não aparece
soment e no universo f eminino. Para os
homens exist em, por exemplo, camiset as
com det alhes que variam do sut il ao
ext ravagant e.
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Ticiane Pinheiro e Matheus Maz z afera
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Quem mat ou o Max, Brasil?
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Assassinat o de Max garant e 42 pont os à Globo
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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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Milena, a cant ora mirim e secret ária de palco do
“Programa Raul Gil”, lança seu primeiro CD
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