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Está planejando a folia?
Que seja cheia de estilo e diversão

O Carnaval é uma das datas 
mais esperadas pela maioria dos 
brasileiros. Muitas pessoas se 
programam para cair na folia ou 
mesmo descansar durante uma 
semana inteira de diversão. Se 
a sua ideia é curtir a festa em 
toda a sua plenitude em bailes 
e blocos de rua, a fantasia é seu 
uniforme ofi cial para esta festi-
vidade.

Escolher uma fantasia é bem 
divertido, mas pode-se esbar-
rar em alguns fatores como 
alto preço e a falta de tempo 
para encontrar a roupa ideal. A 

única coisa que não pode servir 
de barreira nestes momentos é 
a criatividade, e com ela, você 
pode inventar fantasias muito 
legais usando a praticidade das 
camisetas divertidas personali-
zadas. E se você quer curtir com 
a galera e literalmente colocar o 
bloco na rua, nada melhor que 
produzir os abadás e deixar os 
foliões uniformizados. As peças 
são leves e ótimas para serem 
customizadas.

ALEGORIAS E ADEREÇOS
O Carnaval permite extra-

vasar no fi gurino e usar muita 

imaginação para criar suas 
fantasias. É liberado o uso de 
acessórios extravagantes e ma-
quiagens exageradas. Mas sem-
pre tenha em mente que você 
estará em constante movimento, 
pulando e dançando. Nestes 
casos, priorize as vestimentas 
mais leves. Além das camisetas 
existem vários adereços que 
podem incrementar sua fanta-
sia. Máscara, chapéu, cordão, 
perucas, purpurina, tiaras, ócu-
los. Vale apostar nos itens, saem 
baratinho e enchem de alegria e 
personalidade o visual.

NA MODA

O Carnaval 2019 está chegando e com ele muito brilho, 
glitter, cabelo colorido e acessórios, que prometem 
deixar os dias festivos mais alegres e divertidos. Sem 
falar, é claro, nas tradicionais fantasias.

SAIA COM FRANJAS
Aposte nas saias com franjas para criar um visual carna-
valesco bem moderno. O melhor de tudo é que dá para 
combinar com fantasias específicas ou simplesmente 
sair por aí brilhando sem precisar de muito!

SEREIA
A fantasia de sereia não é nenhu-
ma novidade, mas ela promete 
se manter em alta para o Car-
naval 2019. Vale apostar em 
acessórios ou até mesmo o look 
completo.

GIRASSÓIS
Os girassóis vão aparecer (e 
muito!) neste Carnaval. Vale 
apostar em acessórios de cabe-
ça e fantasias completas.

MULHERES ICÔNICAS
Como não querer se fantasiar de 
mulheres inspiradoras? Carmen 
Miranda e Frida Khalo são algu-
mas das escolhas preferidas!


