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Da praia ao 
look urbano, o 

maiô é a pedida 
da vez

FÉRIAS À VISTA
Alguns já estão curtindo o merecido descanso, para outros 

está logo ali à frente. Tendo em vista o período de férias e de  
viagens, a Revista Crescer publicou três dicas interessantes 
para não perder os pequenos na praia, em balneários ou 
mesmo em parques aquáticos, o que pode estragar a alegria 
da família. Por mais que a gente cuide, às vezes é só  um piscar 
de olhos e cadê a criança que estava aqui? Confira:

1. Vista a criança com cor 
para que se destaque na mul-
tidão. Neon é ótimo, alegre e 
está super na moda! Amarelo, 
verde-limão, rosa-pink. A 
criançada vai arrasar e, sem 
dúvida, chamar a atenção.

Engana-se quem pensa que 
o maiô serve apenas para a 
praia ou piscina. Ele pode 
tranquilamente ser incluído 
nos looks do dia-a-dia e até de 
balada, podendo ser reapro-
veitado de diversas maneiras. 
Além de ser super prático 
para as produções de 
verão, podemos criar 
diversas opções 
c o m  a  m e s m a 
peça e o melhor: 
ganhar espaço na 
mala de férias. Se 
você optar pelos 
modelos neutros, 
em branco ou 
preto, fi ca ainda 
mais fácil de 
coordenar o 
maiô com o 
restante do 
visual. Então 
confere as di-
cas para arrasar 
nas produções usando 
uma única peça.

Na praia ou pisci-
na: o maiô é uma óti-
ma pedida para cur-
tir o calor pertinho 
da água. É prático, 
por ser uma peça só, e 
para quem se incomo-
da com as gordurinhas, 
ele pode ser um aliado 
para disfarçar o culote. 
Além, claro, de ser estilo-

so, já que muitas vezes vem em 
modelagens bem diferentes e 
estampas coloridas.

Nos looks: o maiô é o curinga 
para este verão, já que pode ser 
usado como body em qualquer 
produção. Vale complementar 

o visual com shorts, saias ou 
até mesmo calças, para 

os dias em que a tem-
peratura está mais 

baixa. Outra dica 
é usar o maiô 

para a balada, 
já que é só in-
vestir na peça 
e em um sal-
to poderoso. 
Como o maiô 
é uma peça 
mais  jus ta 
ao corpo, ele 
valoriza as 
curvas, sem 
ser vulgar. 
Além dis-
so, pode-se 
apostar nos 
acessórios 
para com-
plementar 
o  visual . 
Os colori-
dos estão 
e m  a l t a 

para 2019 e 
podem dar um up 

em qualquer pro-
dução mais básica.

3. Adquira tatuagens temporárias, há disponíveis na inter-
net, com o nome e o telefone dos pais. Elas saem em poucos 
dias. É importante se certificar da qualidade do produto, para 
não causar danos à pele da criança.

Com estas dicas, dá para curtir bastante com os pequenos 
em qualquer lugar com concentração maior de pessoas. 
Sem esquecer, ainda, o protetor solar, o chapéu ou boné, e 
a hidratação, leia-se água, especialmente importante neste 
período de calor intenso. Boas férias!

Além de ser super prático 
para as produções de 
verão, podemos criar 
diversas opções 
c o m  a  m e s m a 
peça e o melhor: 
ganhar espaço na 
mala de férias. Se 
você optar pelos 
modelos neutros, 
em branco ou 
preto, fi ca ainda 
mais fácil de 
coordenar o 
maiô com o 
restante do 
visual. Então 
confere as di-
cas para arrasar 
nas produções usando 
uma única peça.

Na praia ou pisci-
na: o maiô é uma óti-
ma pedida para cur-
tir o calor pertinho 
da água. É prático, 
por ser uma peça só, e 
para quem se incomo-
da com as gordurinhas, 
ele pode ser um aliado 
para disfarçar o culote. 
Além, claro, de ser estilo-

produção. Vale complementar 
o visual com shorts, saias ou 

até mesmo calças, para 
os dias em que a tem-

peratura está mais 
baixa. Outra dica 

é usar o maiô 
para a balada, 
já que é só in-
vestir na peça 
e em um sal-
to poderoso. 
Como o maiô 
é uma peça 
mais  jus ta 
ao corpo, ele 
valoriza as 
curvas, sem 
ser vulgar. 
Além dis-
so, pode-se 
apostar nos 
acessórios 
para com-
plementar 
o  visual . 
Os colori-
dos estão 
e m  a l t a 

para 2019 e 
podem dar um up

em qualquer pro-
dução mais básica.

2. Compre pulseiras 
resistentes ao cloro e à 
água. Dá para escrever os 
seus contatos à mão ou 
encomendar uma perso-
nalizada.


