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A novela “A Lei do Amor” está chamando a atenção das mulheres. Além da história, a personagem Helô,
interpretada pela atriz Cláudia Abreu , está arrasando com o figurino.  E se você quer investir em algumas
tendências mostradas pela mocinha da trama, te daremos dicas de como utilizar cada item no seu visual.

A Helô investe em brincos pequenos, especialmente ear cuff. Com os cabelos curtos da personagem, o acessório
ganha destaque no look.
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Brinco ear cuff com cristais branco folheado em ródio

A Helô usa peças mais modernas, fugindo do básico. Isso cria uma harmonia com o restante do visual. A
personagem prefereacrescenta acessórios minimalista nas mãos, deixando o destaque para as peças do pescoço
e os brincos.

Bracelete duas barras Tiffany T inspired folheado em ródio

A personagem é fã de macacão. Ainda sobre a peça, ela investe na variedade, como cortes de alfaiataria ou tons
terrosos.
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ANEL CUBOS VAZADOS FOLHEADO EM OURO 18K

Talvez pela personalidade de Helô ou o fato dela ser a mocinha da trama, a maquiagem é leve. Os olhos e boca
não são marcados e geralmente os tons são discretos. As unhas seguem a mesma característica.
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Brinco argola fina com zircônias folheado em ouro 18k

Essas foram algumas dicas para você usar o estilo da Helô como inspiração para o seu visual. Seja criativa e siga
sua personalidade. Respeitando seu estilo, você fica ainda mais linda, independente da peça.

E por falar em ficar mais linda, já se cadastrou para receber as promoções do Black Friday? Clique aqui e receba
as ofertas exclusivas em primeira mão!
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