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beleza. Tif’s mostra tendências para quem quer subir ao altar cheia de estilo 

A primavera é das noivas
O início da primavera é o novo 
queridinho das noivas. O clima 
é bom – nem muito quente, nem 
muito calor –, com poucas pos-
sibilidades de chuva e as flores 
são naturalmente mais bonitas. 
Além disso, essa época é menos 
concorrida do que o clássico mês 
de maio, fazendo com que haja 
mais opções gerais de fornece-
dores, ofertas, disponibilidade de 
datas e locais. Isso influencia até 
mesmo na lua de mel, especial-
mente para quem planeja viagens 
internacionais, já que se trata da 
baixa temporada.

Para celebrar a primavera das 
noivas, o Tif’s acaba de reali-
zar uma edição especial de seu 
“Bureau de Estilo”, apontando 
as tendências de beleza da tem-
porada. “A noiva atual é mais 
natural, com beleza que exalta 

a singularidade física e também 
o perfil psicológico de cada mu-
lher. Nas tendências, está em alta 
a naturalidade com toque retrô e 
romântico e um certo clima bou-
doir. A pele é muito importante e 
a da noiva Tif’s é cuidadosamen-
te trabalhada em quatro passos: 
limpeza, tonificação, reposição 
de água e hidratação à base de 
óleos. Só depois disso é que re-
cebe a maquiagem. Flores natu-
rais no cabelo fica lindo, além de 
combinar com a estação”, explica 
Ana Assis, expert e coordenadora 
do Bureau do salão.

Noivinhas interessadas em sa-
ber mais sobre tendências e pa-
cotes de beleza para o grande dia 
podem entrar em contato com o 
Tif’s na unidade de sua preferên-
cia. Os contatos estão em www.
tifs.com.br. Fotos leca novo

Onde?
Tif’s Alameda da Serra

Alameda Oscar Niemeyer, 1.369, loja 18 – Vila da Serra. Tel.: (31) 3589-5555
Tif’s Mangabeiras
Av. dos Bandeirantes, 1.536 – Mangabeiras. Tel.: (31) 3287-3132
Tif’s Savassi
Rua Tomé de Souza, 371 – Savassi. Tel.: (31) 3225-8085


