Conheça os estilos universais
Expressar-se com roupas e acessórios é bastante comum, mas oque muitas vezes não
sabemos é que existem 7 estilos universais, que podem ou não influenciar em como
você se veste.
Conheça agora esses estilos.

Estilo Romântico
Um estilo mais leve, feminino, delicado e doce. Laços, rendas, estampas
florais ou cores mais claras e um colorido no tom pastel, estão presentes nas peças
como saias, vestidos rodados.
É usado por pessoas mais delicadas e românticas, com uma personalidade firme, não
segue tendências, sem tomar cuidado pode esbarrar no infantil, geralmente
personagens de filmes de comédia romântica tem esse estilo.
Usando muitas vezes vestidos na altura da coxa e saias godê, shorts e calças de
cintura alta e marcada. Também camisas e blusas com golas arredondadas, laços,
babados, bordados, rendas e fitas.
Com cores suaves e delicadas, conhecidas como candy, inspirado nas cores dos doces
como o marshmallow e algodão-doce.

Estilo Clássico ou tradicional
Usando por pessoas mais profissionais, por transmite confiança e credibilidade, com
cores mais neutras, quando usam estampas são mais discretas, com peças de alta
costura e tecidos mais encorpados acabam sendo mais duráveis.
Comum entre pessoas com alto cargo em corporações e que precisam passar
credibilidade em suas carreiras.
Com formas mais retas e geométricas, ombros marcados sem muita fluidez,
características mais discretas.
Blusas e regatas com tecidos finos como seda, cetim e camisas sociais são bastante
usadas, com modelagem ampla.

Calça de alfaiataria clássica, calças pantalona, Pantacourt e calças jeans reta, são as
categorias de calças usadas, já as saias são a lápis e mídi, quando se usa short é com
corte de alfaiataria.

Estilo Elegante ou sofisticado
Muitas vezes confundido com o Clássico, o estilo elegante tem peças mais
sofisticadas de grife e caras, podem até passar aquela imagem de “nariz em pé”.
Mas geralmente é algo natural das pessoas, que optam por peças mais elegantes,
independente do estilo que ela use, assim passa uma imagem de alguém mais
sofisticado.
Com cores compostas por tons terrosos e neutros, azul-marinho e preto e looks com
a mesma cor.
Valoriza-se o corte e caimento perfeito, por isso o uso de alta costuras, tecidos nobres
e sofisticados, com fibras naturais como e seda.
Tem peças em comum com o estilo clássico, como blusas e camisetas sociais e blazers
elegantes.
Também as calças pantalonas e pantacourt, calças flare, jeans de corte reto e escuro,
e as saias lápis.
Usa-se acessórios discretos, porém, luxuosos, como jóias, semi jóias e bijuteria.
Também lenços e cintos de couro.

Estilo Casual
Um estilo mais despojado que prioriza o conforto e praticidade, cores básicas e
tecidos de algodão, às vezes com padrões de listras e xadrez, passar aquela imagem
de alguém mais divertido.
Usa-se peças claras e simples, que combinam com tudo, tonando-se mais fácil
montar um look. A Mistura do preto também é usada, pois o preto também combina
com tudo.
Calças e shorts jeans são peças bastante versáteis, por isso são bastante usadas. Saias
também são uma ótima aposta para conforto e praticidade.
Peças também bastante confortáveis, são camisas, vestidos e roupas feitas de tricô,
podendo usar o Preto & Branco ou outras cores neutras.
Para as peças de sobreposições temos o blazer, as jaquetas e os coletes jeans.

Estilo Sexy
Chegou a vez de falar do estilo mais feminino e sensual, o estilo sexy, usado por
mulheres fortes e que gostam de valorizar seu corpo.
Usa-se peças com tecidos transparentes e renda, também couro e animal print estão
presentes nas peças.
Não pode faltar, saias lápis, mini saias e calças jeans justas, para passar
sensualidade.
Também vestidos justos, tomara que caia e com fendas, para mostrar bem o desenho
do corpo.
Blusas decotadas ou com tecidos transparentes e croppeds, são ótimas peças.
Costuma-se usar brincos maiores e mix de colares, também chokers (Gargantilhas) e
acessórios para o corpo.

Estilo Criativo
Com muitas cores, estampas e texturas diversas, este estilo se destaca por às vezes
ser fora do comum e passa a imagem de alguém muito criativo, sem se preocupar
com a opinião dos outros.
Mulheres usam roupas no estilo criativo, adoram estampas diversas, como japonesa,
animal print ou inspiradas em alguma cultura.
Usam acessórios diferentes, brincos grandes, anéis, cintos destacados e fivelas
trabalhadas, sem faltar, uma bolsa diferente.

Estilo Moderno
O preto é muito utilizado com cor base para a mistura de cores, com peças diferentes
e exóticas.
Com o uso de peças assimétricas, formas geométricas, modelagens diferentes e
minimalismo, por isso o uso de poucos acessórios.
Além do preto, usam cores fortes e tons contrastantes, também peças em couro.

É normal você perceber que se identificou com mais de um estilo, ter roupas variadas
no armário só mostrar que sua personalidade é única, apesar de existirem padrões,
você não necessariamente precisa se eles.

Geralmente mulheres tem 3 estilos base, mescla estilos é algo completamente
comum, desde que combinem, sintam-se livres para vestir o estilo que quiserem.

