opinião - dossier empreendedorismo

Alexandra Lopes
Consultora de Imagem

Réveillon em grande estilo

Com o aproximar da noite mais esperada do ano, surgem sempre algumas dúvidas sobre o que vestir nesta noite tão especial!
O réveillon é uma noite de festa, ideal para podermos arriscar looks um
pouco mais ousados e vistosos. É o momento certo para brilhar, mas sempre tendo em atenção o contexto e eventual dress code aplicável.
Tome nota de algumas dicas para esta noite tão especial:
Para elas:
· Aposte em tecidos com brilhos, lantejoulas, veludo ou pelo. Lembre-se
que menos é mais e o equilíbrio é fundamental, pelo que sugiro que escolha apenas uma – no máximo duas – destas possibilidades.
· Em relação a cores, o dourado e o prateado são as cores típicas da época, mas o vermelho, o preto ou o azul também são excelentes opções.
Se não gostar de nenhuma destas cores, aposte na sua favorita, mas que
complemente a sua beleza e nunca a ofusque.
· A escolha mais óbvia recai num vestido – curto ou comprido, consoante
o dress code da festa ou o seu gosto pessoal – pelo que poderá marcar a
diferença usando um jumpsuit ou até mesmo combinando uma saia ou
calças com uma blusa com rendas ou em cetim.
· Os acessórios são muito importantes para complementar o seu visual:
se optar por roupa mais discreta, escolha acessórios mais vistosos e vice-versa. Colares, pulseiras, anéis, clutch, echarpe… as opções são imensas!
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· O calçado deverá complementar o visual, tendo em atenção o tipo de
festa do seu réveillon. Lembre-se que poderá passar muitas horas de pé
ou a dançar, pelo que recomendo que tenha consigo um par de sapatos
extra muito confortáveis… os seus pés vão agradecer!
· Não esqueça os pequenos grandes detalhes do seu visual: um cabelo
cuidado, uma maquilhagem que destaque os olhos ou os lábios e unhas
impecáveis!
Para eles:
· Evite usar o mesmo tipo de fatos que veste para o emprego, escolhendo um fato mais formal para esta noite do ano. No entanto, se o dress
code for mais informal, opte por umas calças de tecido ou de ganga
(com lavagem escura) combinadas com uma camisa e um blazer ou
trench coat.
· Em termos de acessórios e para complementar o visual, experimente
usar uma echarpe ou um cachecol elegante, combinado com um bom relógio. Os pormenores fazem toda a diferença!
· Quanto ao calçado, preto ou castanho são cores básicas que permitem
uma grande quantidade de combinações de looks e ficam bem em quase
tudo. Se a ocasião permitir algo mais descontraído, a escolha perfeita recai em calçado mais desportivo, mas de qualidade e sempre em excelentes condições.
· Não se esqueça de apresentar uma barba cuidada e cabelo impecável!

