
ARAUTO | Sexta-feira, 23 de novembro de 201802

FO
TO

S 
D

IV
U

LG
AÇ

ÃO

Lenço: o 
acessório 

mais versátil 
do verão

JÁ É HORA
Sim, já é hora de pensar nos presentes de Natal. Amanhã 

falta exatamente um mês para a data. Se você pensa em 
personalizar, então, está mais do que na hora. Quando temos 
crianças em casa, os presentes para avós, tios, padrinhos e 
pessoas próximas podem ser personalizados com a foto dos 
pequenos. Quem não gosta? Um carinho de recordação. De 
calendários à joias, é possível dar um toque pessoal a uma 
infinidade de itens.

Os acessórios podem mudar 
completamente um look, se 
usados da maneira correta e 
coordenados com o restante do 
visual. Eles podem dar um up 
em uma produção mais básica 
ou complementar aquela mais 
chique. E os lenços são um 
ótimo exemplo disso. Item su-
per básico, que quase todas as 
mulheres têm em seu guarda-
-roupa, o lenço pode compor 
diversos visuais e pode ser 
um aliado para produções em 
instantes. Quer saber como? 
Confere a lista com quatro 
dicas de como incorporar este 
acessório em seus looks.

1 – Lenço como cinto: o look 
básico pode fi car ainda mais 
despojado quando o lenço 
entra em cena. Se você usar ele 
como cinto, amarre-o no seu je-
ans e pronto! Com este truque 
simples, a sua produção ganha 
uma cara completamente nova 
e bem estilosa.

2 – Lenço como acessório 
de cabelo: para dar um up nos 
tradicionais penteados de ve-
rão, como o rabo de cavalo e 
o coque, basta complementar 

a produção com um lenço. 
Amarre-o ou use como tiara, 
fica lindo e bem diferente. 
Outra opção é trançar ele 
junto com os fi os, deixan-
do o penteado ainda mais 
estiloso.

3 – Lenço usado como 
top: esta opção aqui está 
fazendo sucesso entre as 
blogueiras. Se quiser 
ousar e encarar esse 
desafi o, basta dar um 
nozinho na frente e 
improvisar um top 
ousado e único. Pode 
dar um nó na parte da 
frente do busto ou amar-
rar nas costas.

4 – Lenço na bolsa: 
este detalhe sutil pode 
mudar completamente 
o visual da bolsa. E isso 
vale para qualquer bol-
sa, pois combina com 
diferentes estilos. Os 
lenços mais coloridos 
estão fazendo mais su-
cesso, pois dão um up nas 
bolsas mais básicas. É só 
amarrar ele na alça da sua 
bolsa e voilá!
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Já pensou em colocar uma 
foto na bolinha que enfeita 
o pinheirinho? Pode não ser 
propriamente um presente, 
mas fica muito pessoal e 
carinhoso este agrado. Dá 
para incrementar com uma 
bolinha para cada membro 
da família.

Camisetas sempre 
agradam. E há muitos 

modelos para personalizar, 
além da tradicional: polos, 

regatas, baby look. Além da 
foto, você pode pensar em 
uma frase divertida para 
completar.

Que dia não começa muito 
mais feliz quando o café 

da manhã é servido numa 
xícara com uma  imagem 
como essa? Escolha um 
momento representativo, 

que traga uma ótima recor-
dação e agrade na certa.

Blocos, canetas, quadros, copos... há muitas opções es-
perando a sua criatividade para surpreender neste Natal! 
Aproveite para marcar um ensaio fotográfico com o tema 
natalino, da criança ou de toda família. São recordações para 
a vida e que nunca saem de moda!

E para o vovô e a vovó 
matarem a saudade e 
ficarem agarradinhos 

com o neto quando der 
vontade, que tal uma 
almofada? Também 
dá pra caprichar na 

mensagem e encher 
de alegria o coração 

deles.

Também dá pra transformar 
a criança em chaveirinho, 

literalmente. Assim, ela 
acompanha  o dono das 

chaves o dia inteiro. E há 
muitos modelos há disposi-

ção, é só escolher.
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