
Vestido de noiva plus size: 10 dicas para escolher         
o seu 
A moda plus size está em alta e é claro que ela chegou ao segmento dos casamentos.                 
Então, se você está em busca de um vestido de noiva plus size perfeito, você acessou o                 
post certo. 

Muitas noivas plus size ainda têm dificuldades para encontrar seu vestido dos sonhos, mas              
essa realidade está mudando e, com a nossa ajuda, você com certeza vai ter acesso ao                
seu. 

Hoje em dia não devemos mais pensar nos vestidos concebidos para mulheres magras e              
apenas adaptados para o plus size. Agora é a hora em que estão em alta os vestidos de                  
noiva planejados especialmente para valorizar as curvas de mulheres seguras e           
empoderadas.  

Existem coleções de grandes marcas e estilistas que vão até o tamanho 60, apresentam um               
excelente caimento e são totalmente personalizáveis.  

Se você, como a maioria das noivas, é detalhista e não vai aceitar nada menos que o                 
vestido de noiva plus size ideal, veja nossas dicas nos tópicos a seguir. Com elas, você                
com certeza vai alcançar esse objetivo.  

1. Comece sua busca pelo vestido de noiva plus size com           
antecedência 
Selecione os ateliês que mais te agradam e agende visitas o quanto antes. A lógica é a                 
seguinte: a quantidade de modelos disponíveis é proporcional à antecedência com que você             
vai em busca deles.  

Então, se você puder escolher o vestido com um ano de antecedência ou até mais tempo,                
não pense que ainda é cedo. 

Lembre-se de que quanto mais a data do casamento se aproxima, mais ansiosa você fica.               
Por isso, as escolhas antecipadas te deixam mais segura e tranquila.  

Nada como ter tempo para decidir com calma o que você prefere e a definição do seu                 
vestido de noiva plus size não é uma escolha corriqueira.  

Cada detalhe do vestido tem que ser exatamente como você sonhou. Portanto, tomar uma              
decisão às pressas não vai ser legal.  

Não se esqueça de que você também vai precisar de tempo para fazer os ajustes para                
deixar o vestido exatamente com a sua cara e o seu estilo. 

Enfim, a escolha do vestido de noiva plus size deve estar no topo da sua lista de decisões a                   
serem tomadas para o grande dia.  



2. Abra a mente para várias possibilidades 
Muitas noivas plus size se sentem presas a determinados modelos que teoricamente            
“disfarçam a barriguinha” e isso é uma grande bobagem. 

Você é livre para usar o que você tiver vontade, especialmente no dia do seu casamento.                
Então, se você planejou encontrar um vestido com a modelagem X, experimente vários             
nesse estilo, mas dê uma chance aos outros também.  

Mantenha sua mente aberta para todas as possibilidades que você tem não só na escolha               
do modelo, mas também nos detalhes como tipo de decote, aplicações, cauda e acessórios. 

Experimente tudo o que você sentir vontade. Esse é o seu momento. Não se renda a                
jargões do tipo “esse modelo não fica bem em mim”.  

Será que não fica bem mesmo? Um belo vestido de noiva plus size com um modelo                
diferente pode te surpreender e  fazer você se sentir uma diva.  

3. Conheça as modelagens 
Talvez você tenha sonhado com um determinado modelo de vestido desde criança. Mas,             
você conhece as outras possibilidades? 

Se não conhece, você precisa mudar isso. E os profissionais que trabalham com produção,              
venda e aluguel de vestidos de noiva estão aptos a te ajudar.  

Descubra quais modelos valorizam as partes do seu corpo das quais você mais gosta              
e peça ajuda profissional para encontrar o ponto ideal do caimento do vestido.  

No dia do seu casamento, a sua beleza tem que ser exaltada e você precisa estar segura e                  
feliz. E é maravilhoso o momento de explorar as possibilidades.  

4. Vá atrás de inspirações 
A ansiedade para chegar em uma loja de vestidos de noiva e experimentar vários deles               
pode ser grande, mas existe uma etapa anterior a esse passo. 

Busque fotos que te inspiram. Mesmo que o vestido como um todo não tenha te               
agradado, se você gostou daquele decote ou daquela manga, a inspiração já é muito válida.  

Essa dica é muito valiosa para as noivas que têm um gosto eclético pois, ao observar todas                 
as fotos inspiradoras selecionadas por você, será mais fácil traçar um caminho a seguir,              
considerando os detalhes de que você gosta.  

Não há problema algum em ter um gosto variado. Com a busca por inspirações, aos               
poucos, você refina a sua lista e vai chegando a diversas conclusões sobre o que quer.  

É claro que tudo pode mudar. Você pode chegar à loja ou ateliê e se apaixonar por um                  
vestido de noiva plus size completamente diferente das suas inspirações. 

Mas ter referências é sempre uma boa alternativa para começar suas buscas. Procure fotos              
na internet, em catálogos e revistas.  



Os álbuns de casamento também são uma fonte maravilhosa de inspiração porque neles             
você vê noivas de verdade em uma situação real.  

Esses álbuns geralmente são mostrados como portfólio por fotógrafos que trabalham com            
casamentos.  

Como obviamente você também vai precisar de um fotógrafo, já pode fazer uma pesquisa              
dupla: o trabalho do fotógrafo e os modelos de vestido de noiva plus size presentes nos                
álbuns.  

Você não tem que deixar de lado as fotografias da internet e outras fontes. Mas tenha em                 
mente que, para essas fotos, houve uma produção cujo objetivo era somente a fotografia.  

As modelos não permanecem usando o vestido, os sapatos e todos os outros acessórios              
pelo mesmo tempo que uma noiva de verdade permaneceria.  

Por outro lado, ver noivas de verdade sorrindo em seu grande dia pode ser muito mais                
inspirador e encorajador.  

5. Ouça o que outras noivas têm a dizer 
Seguindo a ideia do tópico anterior sobre ver noivas de verdade em seus vestidos de noiva                
plus size, ouvir sobre as experiências dessas noivas também pode ser muito inspirador.  

Converse com as amigas e as amigas das amigas que já se casaram ou vão se casar em                  
breve. Veja se elas têm alguma dica ou recomendação interessante.  

Essa troca de informações pode ajudar na definição do seu vestido de noiva dos sonhos.               
Então, fique por dentro do que tem funcionado para outras mulheres detalhistas como você. 

Obviamente, a sua experiência não será totalmente igual à delas, mas você vai conhecer              
diferentes caminhos já feitos anteriormente antes de traçar e seguir o seu. 

6. Ostente a sua beleza 
A sua concentração deve estar no que você quer mostrar e não no que quer esconder.                
Quais são os seus pontos fortes? 

Com certeza você tem uma beleza única e atributos que merecem muitos elogios.             
Então, foque neles e informe às pessoas que vão te ajudar a escolher o vestido de noiva                 
plus size.  

Ainda que você não saiba muito sobre costura e sobre os modelos ideais para destacar               
cada atributo, quem trabalha no ramo da moda para casamentos vai poder te orientar.  

Portanto, esqueça as partes que você não gosta em seu corpo. Não sinta medo de que elas                 
se destaquem e sim entusiasmo por destacar aquilo que você gosta.  

7. Acrescente detalhes 
Se você gostou de um vestido com mangas longas, mas seu casamento é no verão, mande                
tirar as mangas.  



O seu vestido de noiva plus size deve ter o seu estilo, então acrescente ou retire o que                  
você quiser.  

Você pode encurtar, alongar, colocar aplicações e fazer outras alterações específicas.           
Muitos vestidos já são concebidos pensando nessas possibilidades de         
personalização.  

Lembre-se sempre de que é o vestido que deve se adequar ao que você deseja e não você                  
a ele. Os ajustes são a solução e não o problema.  

Profissionais da área já estão acostumados a atender diferentes pedidos das noivas. Não             
se sinta chata por pedir um simples ajuste.  

Não há nada de errado em ser detalhista com tudo que diz respeito ao seu grande dia.                 
Errado seria fazer escolhas superficiais e sem entusiasmo.  

8. Não se esqueça do conforto 
O tempo de cerimônia de casamento somado à recepção costuma ser bastante longo, já              
que a intenção é comemorar o máximo possível.  

E durante todo esse tempo você deverá se sentir confortável, ou não vai aproveitar o               
momento.  

Por isso, nada de ficar sem conseguir respirar ou se mover direito por conta dos               
detalhes do seu vestido. Não escolha coisas apertadas e que atrapalhem sua locomoção.  

Pense além da beleza. Ela também é indispensável, mas não pode ser uma inimiga do               
conforto.  

Não dá para sair com uma expressão desanimada nas fotos do seu grande dia só porque                
sua roupa não está confortável.  

9. Não escolha o vestido de noiva plus size planejando          
emagrecer 
Parece absurdo, mas esse é um erro ainda muito cometido por muitas noivas em geral, não                
só pelas plus size.  

Mas a ideia de que estar mais magra é o mesmo que estar mais bonita não faz sentido                  
nenhum.  

Lembre-se de que o seu vestido de noiva plus size deve se adequar aos seus planos e não                  
o contrário. 

O período de planejamento do casamento naturalmente gera muita ansiedade e se você             
tiver que lidar com isso incluindo uma dieta drástica em sua rotina, tudo vai ficar               
mais difícil.  

É claro que você deve se alimentar de maneira saudável, para estar bem no grande dia,                
mas não estabeleça metas em relação à balança.  



Se você amou um vestido e ele ficou um pouco apertado, peça que sejam feitos alguns                
ajustes para que você, do jeito que você é, consiga usá-lo confortavelmente.  

Como já sabemos, beleza e conforto precisam ser aliados. Além disso, você é linda,              
então não se entregue às paranoias.  

10. Leve todos os ângulos em consideração 
Analisar um vestido de noiva olhando apenas a sua imagem de pé na frente do espelho é                 
um erro tremendo.  

Você precisa olhá-lo por todos os ângulos. Peça que alguém faça fotos suas usando o               
vestido de costas, de lado, sentada e como for necessário para saber se ele realmente é o                 
ideal.  

Pense também no conforto. Você pode caminhar, pular e dançar usando o vestido, para              
saber se ele não vai atrapalhar seus movimentos no grande dia.  

A missão de ser uma noiva diva, segura e linda passa por todas essas etapas. Se                
você vai se casar em breve e gostou do nosso artigo sobre a escolha do vestido de noiva                  
plus size, conte-nos nos comentários qual das dicas é a sua preferida e se você               
acrescentaria mais alguma à nossa lista.  

 

 

 
 
 


