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Toque soﬁsticado
para as mãos
Unhas. Esmaltes e aplicações seguem as tendências das passarelas da moda mundial
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C

om a proximidade do
frio as roupas ficam
mais quentes, os calçados mais fechados e
acessórios como luvas e
cachecóis são resgatados do fundo
do armário. Para não fazer feio na
estação mais chique do ano, as mulheres já estão antenadas com o que
vai ser tendência neste outono-inverno e nenhum detalhe fica de fora.
Nem mesmo as unhas.
– Elas deixaram de ser coadjuvantes e passaram a ser exploradas
como acessório – explica a consultora de tendências Patrícia Lima.
Por isso é fundamental combinar
cores e texturas com o look.
– Tem que tomar cuidado na
composição. Se você vai usar spikes
no sapato é ideal que não use nas
unhas – explica.
Sobre o que está na moda, Patrícia explica que o que vale para
roupas vale para as unhas. Muito
do que foi visto nas passarelas pelo
mundo, acabou nos tapetes vermelhos e foram mais facilmente incorporados ao cotidiano. O MTV Movie
Awards é um exemplo.
Nesse evento, as celebridades
abusaram do nude, esmaltes metalizados e pink. O preto vem como
clássico desse outono-inverno que
incorporou também o verde bem
escuro como uma saída para substituir o cinza chumbo. As artist nails,
segundo Patrícia, também continuam em alta. Especialmente unhas
nude com aplicações.

Cores escuras, como o verde-esmeralda, são o must have da estação, mas os tons clarinhos nunca saem de moda

Exclusividade
Se mesmo com todas essas dicas você ficou em dúvida, Balneário
Camboriú agora conta com um espaço especializado em unhas. Assim
como os amantes de vinho, que têm
as enotecas para se deliciar, a Esmalteria Curitiba é a primeira loja
exclusiva de esmaltes da cidade.
Inaugurada há menos de duas
semanas, a loja vende esmaltes de
40 marcas, entre nacionais e importadas. A atenção especial com as
unhas vai além da oferta de produtos e está também no atendimento.
Os atendentes sabem tudo sobre esmaltes e seus componentes. É possível encontrar esmaltes de grifes
como Dior, OPI e Mavala, além das
tradicionais marcas Révlon, Risqué,
Colorama e Impala, com preços que
variam de R$ 2,10 a R$ 100.

Com cores que vão desde os tradicionais branquinhos até os fluorescentes e os poderosos vermelhos,
a esmalteria fica aberta diariamente
na Avenida da Lagoa, atrás do Atlântico Shopping.

A cidade foi escolhida, principalmente, por que as mulheres são
muito antenadas com a moda.
– Balneário tem muita mulher
passeando e comprando e todas
muito modernas – explica Marisol

Vieira, filha da proprietária.
Além dos tradicionais esmaltes e acessórios, a esmalteria conta
com linhas especiais para crianças
e esmaltes isentos de alguns componentes químicos. Na parte infantil é

possível encontrar, por exemplo, esmaltes laváveis. Na linha especial há
também produtos para tratamento
e fortalecimento das unhas.
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