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Chame aquela amiga que
você divide e empresta suas
roupas - eu sei que você tem!
-, ela com cer teza conhece
seu estilo e vai te ajudar se
rolar uma indecisão, assim
fica mais fácil comprar. - ps:
mas que seja amiga mesmooo, hein? Sem falsianes -.

Vão sem pressa, esqueça do
relógio, para fazer boas comprar vocês precisaram procurar bem.

As lojas de depar tamento
são suas melhores aliadas.
Então SIM, vão à Renner, Riachuelo, Marisa, C&A, Cotton,
Forever ou alguma outra de
sua preferência. As promoções dessas lojas costumam ter aquele precinho <3.

4
Corra para as Araras de promoção e últimas peças, é
incrível como as coisas ficam
baratas quando os estoques
estão quase acabando.

7
Dê uma espiada no setor
masculino, você pode encontrar peças diferentes e unissex do seu gosto, ou até
mesmo uma promo pro seu
boy (pra fazer aquele
agrado).

5
Aproveite as trocas de
coleções, esse é o momento
de ir naquela loja cara que
você a-m-a, quem sabe
aquele look caríssimo não
está pela metade do preço?
Vale a pena conferir!

8
Amou aquela brusinha e não
tem seu número? Experimente peças maiores ou
menores, geralmente as
peças que estão em promo
não possuem muito estoque.
Então
permita-se
uma
blusinha mais larga ou mais
agarrada, pode te surpreender.

10
Capricha nos acessórios. Aquele look jeans+camiseta branca
mudam completamente com um colar e brincão. É tudo caro?
Então corre pra 25 de março ou pra José Paulino, que a gente g
a r a n t e:Tem muita coisa barata e linda. Se você procurar bem!

B O M G A RI M P O P R A VO C Ê S < 3

6
Experimente! Sabe aquela
peça que você não dá nada
olhando? Mana, você precisa
experimentar. No corpo as
coisas mudam MUITO!

9
Monte looks! Combine peças
e se apaixone por aquela que
você não dava nada.

11
Se você não tem muito saco
pra isso tudo, segue a gente
lá no insta @_garimpeiras. A
gente garimpa e te fala onde
tem tudo!

