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Misturou! A 
tendência é 

usar diversos 
piercings de 

uma vez só
Se você correr o olho pelos 

blogs de moda ou até mesmo 
pelo feed do Instagram, vai ver 
que os piercings de orelha estão 
bombando. Eles conquistaram 
o coração de muitas mulheres e 
podem ser a joia perfeita para 
quem ama minimalismo e deli-
cadeza. E existem diversas op-
ções no mercado, que vão dos 
piercings mais simples até os 
mais sofisticados. Mas o certo 
é que a tendência do momen-
to é criar uma constelação de 
piercings, ou seja, um conjunto 
de peças diferentes que juntas 
criam um aspecto harmonioso 
e elegante.

Mas antes de decidir furar a 
orelha, alguns pontos devem 
ser levados em consideração:

Dor – não vamos nos en-
ganar, furar a cartilagem da 
orelha dói um pouquinho, 
sim! Claro que tudo depende 
da tolerância à dor de cada 
pessoa, mas é certo que uma 
ardência na hora do furinho 
você irá sentir.

Cicatrização – essa parte é 
mais difícil também, já que, 
para muitas pessoas ela pode 
ser dolorida. Mas basta pa-
ciência e os cuidados diários 
com limpeza indicados pelo 
profissional que fizer o piercing 
para que a cicatrização ocorra 

da maneira 
correta. 

E s c o -
l h e r  o 
profissio-
nal cer-
to  para 
aplicar o 
p i e r c i n g 
– escolha 
profissio-
n a i s  q u e 
sejam sérios 
e cuidadosos 
em seu traba-
lho. É importan-
te que o profis-
sional siga todos os 
padrões de higiene 
necessários e que con-
siga sanar todas as suas 
dúvidas.

Se você não se con-
venceu a furar a 
orelha, não se 
preocupe! Exis-
tem diversas op-
ções de piercings 
que não precisam de furos 
para serem usados. Basta pro-
curar nas lojas especializadas 
em acessórios que você irá 
encontrar as peças em diferen-
tes cores e modelos que não 
precisam de furo para serem 
utilizados. E mais uma dica 
para quem não pretende furar 

a orelha: invista na mistura 
de brincos (caso já tenha os 
furinhos para eles). Nesse caso, 
também existem diversos mo-
delos no mercado, basta fazer 
a combinação com diferentes 
peças que combinem entre si. 
Muitas vezes o par de brincos 
já vem em conjunto para serem 
usados de uma vez só.  

FÉRIAS!
É tempo de estar com as crianças em casa, e o que  fazer 

com os pequenos neste período se a família já voltou da 
praia? Haja criatividade! Selecionamos algumas atividades 
simples que podem ser feitas para entreter a criançada.

DIA DA BELEZA
Chame as amiguinhas dela (e as suas também, se você 

quiser) e deixe que arrumem o cabelo uma da outra, pintem 
as unhas, coloquem roupas bonitas, façam maquiagem... E 
ainda pode rolar uma sessão de fotos!

JOGO DE OBSTÁCULOS
Crie obstáculos com almofadas, travesseiros, caixas, ca-

deiras, cobertores e uma linha de chegada. Quem chegar 
primeiro sem derrubar nada, vence. Mas cuidado! Tire todos 
os objetos que possam quebrar ou machucar as crianças, dei-
xe a área bem livre, para não ocorrer nenhum contratempo.

PIQUENIQUE
Junte suas amigas que têm filhos da mesma idade que o 

seu e façam um piquenique. Pode ser na praça perto de casa, 
em um parque ou mesmo no jardim de casa. Vocês podem 
preparar lanchinhos gostosos e saudáveis depois de escolher 
um lugar bem bonito e agradável para fazer o piquenique.

CONTE HISTÓRIAS
Chame alguns amiguinhos, prepare uma bela cabaninha 

no pátio e faça a tarde das histórias. A literatura infantil é 
muito rica, e dá para explorar diversos livros. Incentive as 
crianças a recontarem a história, do jeitinho delas. No quintal 
com barracas e lanternas ou, até mesmo, na sala de casa com 
edredons e travesseiros. Com um pouco de imaginação, este 
acampamento vai ser a maior aventura!

FAÇA UMA HORTA
Essa é outra ideia super legal! Faz tempo que você tem 

a intenção de fazer sua própria horta? Aproveite as férias e 
o auxílio dos pequenos! Além de passar um tempo com seu 
filho, fazer uma horta caseira traz muitos benefícios para ele 
e toda a família!

COZINHE
Vocês podem escolher uma receita ou, até mesmo, fazer 

uma por dia! Pizza, bolo, sanduíches, panquecas! Você vai 
descobrir que cozinhar com os pequenos pode ser um pas-
satempo mais divertido do que você imagina!


