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O GUIA COMPLETO PARA ORGANIZAR O CASAMENTO

NOIVA
NOIVO
CONVIDADA
ORGANIZAÇÃO
CASAMENTOS REAIS
LUA DE MEL

5€

PUBLICÇÃO SEMESTRAL

MIA RELÓGIO

Há sempre
tempo para
amar
Vestido Gio Rodrigues · Joias FR Jewels

Noiva
Local Hotel The Oitavos · Fotografia Fotolux Wedding Photography ·
Direção criativa e styling Regina Martins – Wendy Creating Moments
· Cabelos e maquilhagem Tânia De Sousa - Beauty Concept ·
Modelo Sara Monteiro – Allure Model Management

Uma noite
para recordar
Dama de Copas
Gilda & Pearl

Kiki de
Montparnasse

Gio Rodrigues

Fleur Du Mal

Dama de Copas

Pinko

La Perla

Triumph

Karl Lagerfeld

Poirier

As noivas não se devem preocupar
apenas com o vestido. A lingerie
merece também uma atenção especial e tem de ser bem escolhida. Afinal
depois da festa segue-se uma noite de
núpcias que deve ser memorável! O
importante é que se sinta confortável
e, acima de tudo, confiante!
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Fato Roberto Vicentti
Óculos Optocentro
Roupa Interior Dama de Copas
Joias Romantis
Sapatos Luís Onofre
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Lua de Mel
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O QUE NÃO PODE FALTAR NA
MALA DA lua de mel

on
m

Je
lly
in
Lanv

Rio
de
S

herm
Biot

Val
en

tino

Eisenberg

PROTETOR SOLAR E CREME
A exposição ao sol pode prejudicar
a pele e não vai querer que isso
aconteça. Para evitar possíveis
danos, faça-se acompanhar de um
bom protetor solar e de um creme
pós-exposição solar.
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Depois do tão esperado dia do
“sim”, vem outro momento igualmente especial: a lua de mel. Se por
um lado a lua de mel é um momento
maravilhoso, perfeito para criar
memórias inesquecíveis, por outro
pode implicar tarefas que não são
assim tão bem vindas como fazer
as malas. De forma a facilitar esta
tarefa e a garantir que não vai faltar
nada, eis algumas sugestões que
achamos essenciais:

CHAPÉU E ÓCULOS DE SOL
Se o local de destino for quente,
existem ainda mais dois elementos
essenciais que deve levar consigo. O
chapéu e os óculos de sol, para além
de a protegerem da insolação, conferem-lhe um ar elegante, mesmo num
ambiente mais descontraído.
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MALA
Uma mala vem sempre a calhar! Há
sempre algo que precisa de andar
consigo e, por isso, é uma peça
fundamental!
FATO DE BANHO OU BIQUÍNI
Por fim, não pode faltar um bom fato
de banho ou biquíni para se divertir
ao máximo! Esta peça deve, sem
qualquer dúvida, fazer parte das coisas
essenciais a levar para a lua de mel.
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