
Mini textos para fotos de moda: 
 
Toda a versatilidade do pretinho básico em um macacão nada básico, com lindas 
formas e super confortável. Um look que pode se transformar e ir do happy hour com 
as colegas de trabalho até uma elegante recepção, tudo isso só combinando com os 
acessórios certos. 
 
 
A leveza e a descontração da estação estão estampadas neste lindo look floral. Os 
vestidos longos são uma super tendência da moda primavera / verão. O tecido fluído 
e a cinturinha marcada combinam e valorizam vários estilos. 
 
 
Essa blusa é uma paixão! Sensual, sem deixar de ser romântica. Uma peça atemporal 
para compor vários looks no seu guarda-roupas. As aplicações em pedraria, fazem as 
vezes de colar para quem não gostar de carregar muitos nos acessórios. Um estilo 
lindo e leve para você arrasar. 
 
 
Vestidos leves e soltinhos são a cara do verão. Você usufrui de todo conforto sem 
deixar de estar na moda. Um look despojado para você usar qualquer dia da semana 
em qualquer ocasião. 
 
 
É felicidade que fala? Esse conjunto de saia e blusa transmite toda alegria das 
estações das flores e do calor. Do fúcsia ao rosinha, passado pelo lilás, são as cores 
preferidas do closet feminino. Romantismo, conforto e moda em um look só. 
 
 
Estamos apaixonadas pela elegância deste vestido! A cintura bem marcada, define e 
alonga a silhueta. A cor clara dá um tom clássico e deixa é roupa com uma 
versatilidade incrível, podendo ser combinada com diversos acessórios e ser usada 
nas mais diversas ocasiões. 
 
 
Os macaquinhos reinam absolutos no quesito conforto. Esse look floral arrasador é 
para você se inspirar, ele que vai da praia ao campo com muito estilo. Uma linda opção 
para os dias de calor. 
 
 
Quem disse que as palavras beleza e conforto não cabem no mesmo modelito? Esse 
look comprova que o menos é mais quando a qualidade das peças prevalece. O 
conjuntinho de blusa e short é perfeito para um happy hour com as amigas. 
 
 
Gente, o que é essa blusa??? Que arraso! E ainda combinou perfeitamente com essa 
calça flare verde militar. Esse modelo de calça só traz benefícios, pois dá a impressão 
de alongar as pernas e valoriza o corpo de qualquer mulher. 
 
 
Essa blusa parece simplinha, não fosse pelo laço! Um detalhe que faz toda a 
diferença. Os laços se estabeleceram como tendência da temporada nas semanas de 
moda europeias. Muito romantismo e beleza num look único. Se amarre nesse estilo! 



 
 
Quer um look com empoderamento? Aposte no animal print, estampa que nunca sai 
de moda. Combine com peças básicas, como essa blusinha preta, mais acessórios 
poderosos e arrase por onde passar. Não tenha medo, arrisque-se e divirta-se com 
suas roupas. 
 
 
Confira esse lindo vestido atemporal e despojado! Uma ótima opção para o dia a dia 
no calor da estação: um passeio no shopping, uma festa no jardim. Um look para você 
se divertir e ser feliz. 
 
 
O verão pede ombros à mostra! A blusa ciganinha valoriza o colo, este modelos com 
mangas compridinhas afinam os braços e destacam o busto. Completando o look em 
total sincronia temos este short de alfaiataria rosa, romântico e confortável na medida 
certa. 
 
 
O vestido de listras, usado com o sapato vermelho, à traz um ar náutico composição. 
Tendência que nunca sai de moda, as estampas listradas dominaram as passarelas 
da semana de moda de Londres e com certeza estarão no seu o closet nesta estação. 
 
 
Essa blusa conquistou nossos corações! Romântica e frenquinha, você pode 
combinar com diversas peças do seu guarda-roupas, da calça jeans à saia lápis. A 
cintura marcada super valoriza qualquer silhueta. Felicidade em forma de roupa. 
 
 
Eu quero este look para mim? E você? Um vestido super levinho, com listras verticais 
que alongam a silhueta e manguinhas soltas que cobrem os braços de quem prefere 
disfarça-los. Cores clara e comprimento na medida fazem desta peça componente 
único deste verão. 
 
 
Essa elegante blusinha azul é uma opção certeira, ainda mais combinada com a 
saia mídi comportada. Sofisticação, frescor e conforto em um lindo look de verão. 
Novidade que você encontra na Feminina, sua felicidade no jeito de vestir. 
 
 
Sinta-se livre, leve, solta e com elegância, com as novidades da Feminina. Uma loja 
cheia de tendências para vestir você de felicidade. Como esse modelito: colorido, 
fresquinho, a cara do verão. 
 
 
A pantacourt e o macacão são duas apostas das grifes famosas para o verão! Que tal 
uni-las num look só? Esse modelo floral é super indicado para qualquer evento da 
estação, combine com os acessórios certos e arrase por onde passar. 
 
 
Flower power! Não tenha medo de ser clichê, a estação permite toda a graça 
da estampa floral multicolorida. Confira essa muitas outras novidades que chegaram, 
na Loja Feminina. Lindos modelos que vão casar perfeitamente com seu estilo. 


