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A área da saúde, seja

qual for, geralmente

pede tons bem claros,

como branco e off-

white, mesmo se a

profissional usa jaleco.

Algumas não, podem

usar roupas normais e

jalecos por cima.

Seja qual for sua

especialidade, é

interessante usar cores

claras, pois trás a

sensação de limpeza e

cuidado.

E não venha me dizer

que look total branco

engorda, porque é

mentira!
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Uma professora

infantil sabe que o que

ela mais precisa é

conforto.

Pois trabalhar com

crianças pequenas além

de ser um dom, é algo

totalmente diferente de

monótono.

Então use suas roupas

confortáveis, como

jeans com elastano,

pantacourt de malha e

um moletom bonitinho.

Faça combinações

legais com eles!
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A área do ensino tem

diversas nuances, mas a

de mestre é a mais séria

e que deve passar mais

autoridade.

Pois seu público já não

é mais criança e

adolescente, são jovens

adultos ou nem tão

jovens assim, pessoas

que já sabem alguma

coisa da vida e estão ali

para se desenvolverem

para o seu futuro.

Você será seu guia e

não amiguinha.

Então abuse de cores

escuras, alfaiataria e

sapatos fechados.
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Aqui mora a dúvida de
toda a treinadora física
que eu conheço: como me
vestir melhor e não só
roupa de academia.

Uma coisa é trabalho,
outra coisa é vida social.

No seu trabalho existe um
dresscode e ele é roupa
fitness.

Agora quando você sai da
academia e vai pro boteco,
ou pro shopping, ou pra
um jantar, você não é seu
trabalho e aí, tem que
descobrir seu estilo.

Para você não entrar em
desespero, coloquei umas
dicas de looks pra sair da
academia depois do
trabalho, mais
"arrumadinho".
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