Como Escolher Vestidos de Noiva Ideais para o
Seu Corpo
Veja dicas para a escolha do vestido de casamento certo
para cada corpo

Noivas mais altas ou baixas, magrinhas ou gordinhas, cada
tipo de corpo pede um vestido de noiva que disfarce alguns
pontos e valorize outros. Veja dicas para escolher o modelo
ideal para seu corpo
As primeiras coisas em que uma mulher pensa na
hora de planejar o seu casamento são os diferentes
modelos de vestidos de noiva. A escolha pode ser
demorada e, sem dúvidas, o melhor vestido será
aquele de sua preferência e que faça você se sentir
mais confortável e bonita. E levar em conta seu tipo
físico poderá ajudar bastante nessa decisão.

Veja os melhores vestidos de noiva
para seu corpo
Veja algumas dicas que podem ajudar a escolher o
vestido ideal para cada tipo de corpo, facilitando
bastante na sua decisão.

Noivas mais altas
Os decotes que mais valorizam o seu corpo são aqueles que vão de ombro a
ombro, estilo princesa ou alcinha. Evite os decotes em V, pois eles alongam a
silhueta.
Outra ótima dica é utilizar faixas que dividem o vestido na cintura.

Para as mais gordinhas, os vestidos de noiva com mangas transparentes podem
ajudar a disfarçar as gordurinhas a mais. Invista em decotes discretos.
Para as magras, uma ótima sugestão é o corte no estilo sereia, que define
bastante a silhueta.

Noivas baixinhas
Se você se sente desconfortável com alguns quilinhos a mais, vale a pena
escolher um vestido que marque a cintura, pois ele disfarça esses detalhes.
Mangas que cobrem os braços também podem ajudar.
Para as magrinhas, o ideal são vestidos de noiva que se ajustam ao corpo, com
uma cauda discreta. Tecidos leves ficam ótimos e drapeados ajudam a alongar a
silhueta.

Quadril largo
As noivas de quadril mais largo que os ombros podem investir sem medo nas
saias retas, que minimizam essa diferença. Evite modelos justos demais.

Corpo ampulheta
O ideal para esse tipo de corpo é evitar que a noiva fique muito “sensual” ou que o
vestido faça com que pareça gordinha. A modelagem deve valorizar as curvas
naturais de seu corpo, sem ser muito justa. Deixe de lado bordados e babados.

Triângulo invertido
As mulheres que possuem a parte de cima do corpo maior que o quadril devem
investir em vestidos de noiva que destaquem a parte inferior. Para isso, escolha
vestidos com saia mais volumosa.
Leia mais em: Dicas para escolha do vestido de noiva
Guia de Casamento
http://www.guiadecasamento.com.br
© Todos os direitos reservados

