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5 ideias para fazer no quarto estilo indie
Já ouviu falar na tendência de quarto indie? A
decoração indie é criativa e
aprecia o desconhecido. É
um estilo inovador, que foge
do convencional, boêmio e
atemporal.
Muitas vezes, o indie está
diretamente ligado à música.
Então pôsters de bandas,
discos de vinil e coleções
de CDs são perfeitos para a
composição do espaço.
O ponto alto de investir
no quarto estilo indie é que
não têm regras. O importante é decorar o ambiente com
elementos que transmitam a
sua personalidade. Quanto
mais a sua cara for o quarto,
mais aconchegante ele fica.
Mas se você ainda tem dúvidas sobre como fazer um
quarto estilo indie, confira
nossas dicas e sugestões de
como fazer um quarto indie
incrível!
Como fazer um quarto
indie?
Se você ama usar a criat i v i d a d e p a ra t ra n s fo r m a r
um item de decoração em
a l g o c o m p l e t a m e n t e d i fe rente, então o quarto indie
é o estilo perfeito para você.
Isso porque a criatividade é
essencial para que o quarto
tenha sua personalidade em
cada detalhe. Fãs de arte,
por exemplo, podem fazer
um mural de ilustrações (feitas por você mesmo ou de
artistas independentes) no
lugar da cabeceira. Ou você
mesmo pode pintar a porta
para transformar o quarto.
Tudo é possível para ter um
quarto estilo indie.
5 ideias para fazer no
quarto estilo indie
1. Inove nos enfeites
Não tenha medo de exagerar nos enfeites espalhados pelo quarto. Você pode
encher a parede de fotos,
artes e pôsters de artistas.
Ter uma estante cheia de
livros e coleções de cds, e
pendurar luzes no teto também. Use sua criatividade
para transformar os enfeites
em algo totalmente novo.
Um tapete vintage pode ser
u s a d o c o m o c a b e c e i ra d e
cama, por exemplo. Inclusive, muitos artistas independentes vendem artes lindas
para usar desta forma. Outra
dica é comprar plantas artificiais para usar na parede ou
pendurar no teto. Fica lindo!
2. Misture estilos
Outra característica da decoração de quarto indie é a
mistura de estilos. Não precisa focar apenas no vintage,
aproveite para colocar uma
estante espelhada no quarto
com cama de palletes. É uma
mistura inusitada mas que

funciona muito bem com a
variedade de enfeites.
Uma forma de conseguir
misturar estilos na decoração indie é comprar móveis
separados. Não precisa faze r u m q u a r t o p l a n e j a d o.
Compre uma penteadeira
antiga, uma cama box, faça
você mesmo uma cabeceira
e d e c o re a s p a re d e s c o m
fotos incríveis. Pronto! É a
receitinha perfeita para um
quarto com decoração indie
e barato.
3. Invista no DIY
Você gosta de desenhar
e criar peças artesanais?
Qualquer tipo de artesanato
se encaixa na decoração de
quarto indie.
Mesmo que você não tenha habilidades manuais,
procure artistas independentes para ajudar na decoração
do ambiente. Compre quadros, tapetes, enfeites feitos
à mão, macramê… Encontre
peças únicas!
4. Luzes neon
A luz neon é linda para
destacar a beleza do quarto.
Você pode investir na forma
m a i s s i m p l e s , c o m o l u ze s
no teto ou comprar letreiros
luminosos com frases criativas. Outra ideia é comprar
uma luz neon de várias cores. As coloridas em rosa e
azul são as mais indicadas
para ter um estilo de quarto
indie sensacional.
5. Personalize seu espelho de chão
O espelho de chão é um
item indispensável para o
estilo de quarto indie, mas
para fugir do tradicional, a
dica é personalizar as bordas
do espelho. Uma maneira
simples é colocar luzes ao
redor da moldura. Mas você
também pode fazer colagens
com adesivos variados, usar
fotos de polaroid ou plantas.
Escolha a opção que mais
combina com seu estilo de
quarto indie.
Quais as melhores cores para quarto indie?
Como uma das maiores
características da decoração indie é a variedade de
enfeites, fotos e artes, então nossa dica é pintar as
paredes do quarto em tons
claros e suaves, como branco, off white ou azul claro.
Nos enfeites, as cores podem
ser mais vibrantes e coloridas – até mesmo neon. Isso
deixa o indie quarto alegre
e estiloso.
Mas, caso a ideia seja
ter um ambiente moderno
e delicado, use imagens e
quadros nas paredes em tons
claros, como os tons pasteis.
Isso ajuda a suavizar e padronizar a paleta de cores da
sua decoração indie quarto.

Já pensou em ter uma árvore DICAS DE
de natal branca? Veja modelos DECORAÇÃO
O clima natalino envolve toda a família, essa época
do ano é um momento de fé e esperança pelo novo
ano que se aproxima e também é um momento de
reflexão sobre tudo o que aconteceu no ano que está
acabando. A decoração da casa nessa época do ano é
algo super necessário para trazer esse clima natalino
aos ambientes e para isso, que tal investir em uma
linda árvore de natal branca decorada.
Aqui você vai conferir algumas dicas de como
enfeitar uma árvore de natal branca e também vai
poder se inspirar com muitos modelos de árvore de
natal branca para decorar e encantar o seu lar.

excessos. Além disso, procure posicionar sua árvore
de natal branca pequena em cima de um criado-mudo
ou cômoda para que a mesma se destaque na decoração do ambiente.

Qual a data certa para montar a árvore de Natal?
Sem dúvida a árvore de natal é um dos principais
itens decorativos para as festas de final de ano, e segundo a tradição católica, a árvore de natal simboliza
a vida. Muita gente tem dúvidas de quando montar
a árvore de natal, mas de acordo com a tradição
cristã ela deve ser montada no primeiro domingo
do Advento, isso seria, o quarto domingo antes do
nascimento de Cristo, 25 de dezembro.
Também é aconselhável que a casa seja preparada
aos poucos para a chegada do natal, isso quer dizer
que apesar de você saber quando montar a árvore
de natal, não é necessário que você coloque todos os
enfeites de natal de uma só vez, isso pode ser feito
aos poucos e o mais legal é poder reunir a família e
ir decorando a árvore juntos.

Decoração com árvore de natal branca e
vermelha
O vermelho com certeza é uma das cores mais
tradicionais para a decoração de natal, e se você quer
manter a tradição essa cor não pode ficar de fora.
A decoração de árvore de natal branca e vermelha
também pode mesclar outras cores como o também
tradicional verde ou mesmo tons de dourado para
que ela fique ainda mais sofisticada.

Como decorar a árvore de Natal branca?
Há muitas formas de como enfeitar árvore de natal
branca, tem como deixá-las mais modernas utilizando
cores como azul e prata, ou quem sabe uma árvore
de natal branca mais delicada utilizando enfeites
natalinos em tons de rosa, rose gold e dourado, mas
uma dica que vai te ajudar muito na hora de enfeitar
a árvore de natal branca é organizar os enfeites.
Algumas pessoas preferem enfeitar a árvore de
natal com poucos enfeites, se esse for o seu caso,
com certeza separar os enfeites natalinos vai ser uma
tarefa fácil, mas caso você seja daquelas pessoas que
adoram utilizar muitos enfeites de natal, é importante ter um tempo para separá-los, pois, assim você
consegue separar tudo o que possui, jogar fora os
enfeites que estiverem quebrado ou mesmo os que
não quer mais e finalmente decidir quais enfeites você
vai utilizar na sua árvore de natal branca decorada.

Decoração com árvore de natal branca e
dourada
A árvore de natal branca decorada com itens dourados é sinônimo de elegância e sofisticação para a
decoração natalina. Os enfeites dourados podem ser
as tradicionais bolas de natal ou mesmo lindos laços,
fitas e também sinos, estrelas e flocos de neve.

Decoração com árvore de natal branca e
rosa
Para quem quer fugir do óbvio e dar um toque
delicado e leve para a decoração natalina, nada
melhor que investir em uma árvore de natal branca
decorada com enfeites rosa. O rosa é conhecido
por levar feminilidade aos ambientes, para quem
quer algo mais chamativo é interessante investir em
enfeites natalinos com tonalidades mais vibrantes
como o pink.
Agora, se o seu objetivo é uma decoração delicada, a árvore de natal branca decorada com itens
em tons de rosa claro ou mesmo pastel é a melhor
escolha, e é importante lembrar que o rosa também
fica perfeito se combinado com enfeites de natal
dourados ou prateados.

Decoração com árvore de natal branca e
prata
Assim como o dourado, o prata também é responsável por levar leveza e muita sofisticação para
a decoração de natal. Super discreto, os enfeites de
natal na cor prata deixam a árvore de natal branca
super delicada e elegante. O tom pode estar presente
em vários enfeites natalinos como bolas, sinos, festão,
laços entre outros. Outras cores que também podem
Uma dica muito importante de como enfeitar a ser usadas para incrementar a decoração da árvore
árvore de natal branca, colorida ou as tradicionais de natal branca e prata são o verde, azul e rosa.
verdes é em relação ao pisca-pisca. É sempre importante começar colocando o pisca-pisca na árvore
Decoração com árvore de natal branca com
de natal antes de colocar os enfeites, porque assim enfeites coloridos
você consegue espalhar bem as luzinhas de natal
A árvore de natal branca decorada com enfeites
sem ter os enfeites para atrapalhar, o que acaba até natalinos fica super divertida e é perfeita para casas
deixando a árvore de natal mais harmônica e também com crianças ou para quem quer levar um toque mais
com uma iluminação mais bem distribuída.
leve e alegre para a decoração. Nesse caso é muito
importante não cometer exageros, afinal, a árvore
Também é importante ter cuidado com o excesso de natal branca decorada com itens coloridos pode
de informação na árvore de natal branca decorada. ficar sobrecarregada, principalmente se os enfeites
Claro que no mercado a gente consegue encontrar de natal possuírem cores muito vibrantes.
enfeites de natal que são lindos, porém, é importanTambém é importante lembrar que nesse tipo de
te seguir um padrão para que a sua árvore de natal decoração natalina você pode escolher manter um
branca decorada fique mais bonita.
padrão de cor, como investir em enfeites de natal
em tonalidades pastel, por exemplo. Você pode se
Árvore de natal branca pequena
inspirar logo abaixo na decoração de uma árvore de
Nem todo mundo quer ou tem espaço para uma natal branca com muitas bolas de natal coloridas.
árvore de natal grande, por isso, muita gente acaba
optando por uma árvore de natal pequena. Além da
Decoração moderna com árvore de natal branca
tradicional sala de estar, a árvore de natal branca
Para quem busca um toque contemporâneo na
pequena também é muito utilizada para decorar decoração natalina, é interessante investir em uma
espaços que já são habitualmente menores, como árvore de natal branca com cores mais sóbrias ou
quartos e home office.
mesmo uma árvore de natal branca com nenhum ou
Quando for enfeitar a árvore de natal branca pe- com bem poucos enfeites natalinos, dando bastante
quena é muito importante escolher enfeites menores destaque a iluminação, fica super charmosa e é pere mais delicados, assim ela fica mais bonita e sem feita para a decoração de ambientes minimalistas.

Arandelas Externas:
dicas para acertar na
escolha
Ter ambientes bem
iluminados com as
arandelas externas é
super importante para
valorizar seu projeto
e decoração. Possivelmente você se preocupa em deixar seu
quarto, cozinha, sala e
banheiro claros e belos,
certo? Mas e a área
externa, lembrou dela
na hora de fazer seu
projeto luminotécnico?
Aqui vamos falar sobre
uma peça muito útil
para esses locais, as
arandelas externas.

o uso das áreas externas mesmo durante a
noite.

As arandelas externas para muro ou paredes podem também ser
usadas para destacar
algum detalhe, como
plantas, itens decorativos e até mesmo o
número da casa, facilitando a identificação
da mesma.
Qual a distância entre arandelas externas?
Por padrão, a altura
de instalação das arandelas externas deve
Esse tipo de lumi- ser proporcional ao pé
nária de parede pode direito do imóvel, por
ser usada tanto dentro isso como dica procure
quanto fora de casa, fixar as arandelas enseja ela de veraneio tre 2m e 2,20m para
ou até mesmo uma pé direito entre 2,50 e
casa de praia, porém as 2,70m.
arandelas externas são
feitas com materiais
Como escolher
mais resistentes, já que arandelas externas?
elas ficarão expostas a
Atualmente é fácil
variações de tempera- encontrar os mais ditura e climáticas. Para versos tipos de aranconhecer mais sobre delas externas para
esse tipo de ilumina- muros e paredes. A
ção, leia nosso texto variedade de formaaté o final e confira as tos, modelos, estilos,
inspirações que sepa- tamanhos e aplicações
ramos para você capri- é mesmo incrível! Se
char nos seus projetos por um lado toda essa
de casas!
diversidade é algo bom,
por outro pode acabar
Tudo o que você dificultando a escolha
precisa saber sobre do que usar na sua
arandelas externas casa. Nossa dica é:
A primeira coisa que pense no estilo de devocê tem que saber coração usado no local
sobre a arandela ex- onde você vai colocar
terna é que ela é uma sua arandela externa.
iluminação de apoio e Para escolher entre
indireta. Ou seja, não uma arandela externa
dá para depender ape- colonial e arandelas
nas dela para deixar externas modernas que
sua área externa, como são ótimas para casa
corredores, jardins, fa- container, imagine a
chada, varanda, terraço peça instalada e se
ou áreas de piscina, as- questione se ela combisim como, churrasquei- na e se adequa ao seu
ra, super iluminada.
projeto.
Entretanto, se o que
você quer é dar um toque especial e cheio de
charme para as fachadas de casas, as arandelas externas podem
ser a escolha perfeita!
Elas proporcionam um
tipo de iluminação leve
que torna luminoso
seu entorno. Por isso,
o formato da arandela
externa influencia bastante no efeito que será
alcançado.

Também é interessante pensar se você
quer dar destaque às
suas arandelas em área
externa ou não. Afinal
de contas, elas podem
também ser elementos
decorativos. Caso queira destacar as arandelas externas, prefira um
modelo mais chamativo
ou em cor diferente da
usada no muro ou no
revestimento de parede como uma arandela
rose gold ou quem sabe
Dependendo do for- uma vermelha. Caso
mato das arandelas contrário, dê preferênexternas, a luz pode cia às arandelas exterficar na vertical ou em nas mais discretas e em
formato circular, por tons mais próximos ao
exemplo. Se elas con- da superfície.
tarem com dois fachos,
então, você terá lumiPor fim, antes de
nosidade para cima e instalar sua arandela
para baixo ou para os externa colonial, suas
dois lados.
arandelas externas modernas ou a que tiver
Por serem uma for- escolhido, verifique se
ma de iluminação in- há tubulações e fiação
direta, as arandelas no local escolhido. Para
externas dependem isso, você precisará
de uma superfície para consultar a planta da
refletir sua luz. Essa casa ou, caso seja aluforma de iluminar deixa gado, o dono do imóo ambiente agradável, vel, o condomínio ou
aconchegante e facilita ainda a imobiliária.

Mármore Cinza:
conheça os tipos
Sempre falamos por
aqui sobre como o mármore é um material
luxuoso. Mas você sabia
que a cor dele influencia
diretamente no estilo
do projeto? Não é porque você está usando a
pedra natural que o ambiente é clássico. A opção de mármore cinza,
por exemplo, traz um ar
moderno e minimalista
para a decoração.
O mármore cinza
tem variações de tonalidades que vão do mais
claro, branco com veios
e manchas em cinza claro, até os mais escuros.
Para você conhecer os
tipos de mármore cinza
mais bonitos para revestir seu projeto, hoje
vamos falar tudo sobre
essa cor e dar dicas de
como usar na decoração
moderna. Confira e se
inspire!
Cores e tipos de
mármore cinza
Os tipos de mármore cinza podem ser
classificados de acordo
com a tonalidade. Como
cada pedra é única, prepare-se para escolher
modelos e cores que
mais combinam com
sua decoração. Alguns
modelos possuem veios
delicados em branco,
enquanto outros têm
detalhes em dourado
que transformam o ambiente.

comum é na bancada e na pia, mas você
também pode revestir
as paredes e o piso
com mármore cinza
claro. Porém, para ter
um banheiro mármore
cinza prefira os modelos em tons escuros,
pois facilitam na higienização do ambiente e
não mancham. Use os
revestimentos claros em
ambientes compactos
para ajudar a “ampliar”
o espaço. Também vale
a pena usar o banheiro
mármore cinza apenas
em detalhes do espaço,
como deixar apenas
uma parede do box de
mármore e o restante
de porcelanato ou cerâmica.
Bancada mármore
cinza
A bancada mármore cinza é super prática para o dia a dia.
Geralmente ela é feita
na cozinha, mas você
também pode fazer no
lavabo ou no hall de
entrada, para impressionar qualquer pessoa
que entre na sua casa.
A vantagem de investir
na bancada mármore
cinza é a versatilidade.
É uma cor que combina
com diferentes estilos
decorativos e paletas
de cores. Você tem uma
bancada por anos, sem
precisar trocar.
Lareira de mármore
Outro lugar para
revestir com a pedra
de mármore cinza é a
lareira. As opções são
infinitas. Você pode revestir toda a parede
ou apenas a parte da
lareira. É possível inovar no projeto por meio
das cores e texturas.
Dica: experimente usar
a textura mármore cinza na lareira de canto
e fazer um painel mais
claro para destacar o
mármore na decoração.
Fica uma combinação
sensacional!

Mármore cinza claro
O mármore cinza
claro também pode ser
encontrado no mercado
como mármore branco.
Isso porque o fundo do
mármore costuma ser
branco, mas os veios e
manchas são em cinza
claro. Essa mistura de
tons é perfeita para
quem precisa adicionar
um toque suave de cor
na decoração. Evite usar
a textura mármore cinza
claro no piso e bancada
de mármore na cozinha
em que é feito a preparação de alimentos,
pois ela pode manchar
em contato com líquidos
Granito x Mármoescuros, como o café, re
molhos e vinho.
Muitos confundem o
mármore com o graniMármore cinza es- to. Mas é sempre bom
curo
lembrar que existem diEmbora não seja a ferenças entre os mateprimeira opção para riais. A maior diferença
decoração, se você quer está na porosidade dos
investir em ambientes materiais. O granito é
chiques, a dica é re- menos poroso que o
vestir sua casa com o mármore, isso faz com
mármore cinza escuro. que ele seja mais reA vantagem de ter o sistente e não manche
mármore cinza escuro com facilidade.
na decoração é que os
veios e manchas costuJá sobre a aparência,
mam ser feitos em tons o mármore tem uma coclaros, como branco ou loração mais uniforme,
bege. Procure pela com- com veios definidos e
binação que mais com- longos, enquanto o grabina com seu ambiente. nito é manchado, com
Além disso, você pode pontos e aspecto textuaproveitar para fazer rizado. O preço do máruma mesa de mármore more cinza, no entanto,
cinza. É uma mesa que é mais elevado que o
dura anos em perfeito granito cinza. Portanto,
estado!
se você está procurando
por um mármore cinOnde usar a pedra za absoluto, saiba que
de mármore cinza?
ele está disponível em
O mármore pode granito ou silestone. A
ser usado de diferentes mesma coisa vale para
formas na decoração quem gosta do mármodo banheiro. A mais re cinza andorinha.

Lettering na parede: como
fazer?
Você já conhece o lettering na parede? O
lettering é a arte de desenhar letras com contornos, sombras e volumes para personalizar
uma parede, quadros ou enfeites da casa. Geralmente são utilizados diferentes tipos de letras
e ilustrações lindas para criar uma composição
original e divertida.
Qualquer frase pode ser utilizada para compor um lettering na parede. Poemas, frases de
livros, trechos de músicas românticas ou frases
divertidas… O importante é que seja uma frase
que transmita a essência da sua família com
uma mensagem inspiradora. Se você gosta
deste tipo de arte e quer transformar seus
cômodos com frases incríveis, confira nossas
dicas de como fazer lettering na parede, ideias
de frases e inspirações lindas que separamos
para você se apaixonar por essa arte. Veja!

na hora de passar a arte na parede é ligar um
projetor com o esboço feito no papel para você
conseguir riscar a parede mais rápido e sem
errar no traço!
4. Pinte a parede
Agora é só pintar a parede com ajuda de um
marcador à base d’água ou com um pincel e
tinta para parede. Fica lindo! Ajuste os detalhes,
verifique se está tudo no lugar certo e pronto!

Lettering na parede do quarto
O lettering na parede do quarto fica lindo
acima da cama de casal, feito com frases de
músicas românticas e poemas. Porém, o quarto
infantil é outro ambiente que combina muito
com o lettering na parede do quarto. Você pode
fazer perto dos brinquedos e até deixar um giz
por perto para as crianças brincarem de lousa
Como fazer lettering na parede
na parede. Depois é só passar um pano úmido
O ideal é contratar um artista de lettering para limpar.
para fazer o trabalho. Mas, se você gosta de
colocar a mão na massa, siga nossas dicas de
Lettering na parede da cozinha
como fazer lettering na parede:
Escolha um espaço vazio para fazer um
lettering na parede da cozinha. Aqui é o local
1. Faça um esboço da arte
perfeito para escrever frases criativas e divertiDesenhe no papel o que você quer colocar na das, pois a cozinha é um ambiente descontraíparede. É a hora de usar a criatividade para co- do. Artes de comidas também são ótimas para
locar elementos, frases e caprichar no projeto. complementar o lettering na parede da cozinha.
Use sua criatividade!
2. Prepare a parede
Pinte a parede com a tinta que será o fundo
Lettering na parede da sala
da arte. Geralmente o lettering tem o fundo
Caso você esteja procurando por uma arte
preto, mas você também pode usar o fundo mais suave para a sala de estar, a dica é fazer
branco ou de outras cores.
um lettering na parede branca e utilizar cores
suaves para os detalhes, como verde claro ou o
3. Desenhe sua arte com giz
rose. Além da parede do sofá, vale a pena fazer
É sua primeira vez fazendo lettering? Então uma lettering na parede branca logo na entrada
não comece pintando direto na parede. Faça de casa, no hall. Escolha frases inspiradoras
um esboço com giz de lousa para não errar na e que transmitam logo de cara a essência de
hora de passar a tinta. Outra dica que facilita toda a família.

Outubro Rosa: 3 tendências para decorar
a casa com flores
Outubro Rosa é uma campanha mundial para conscientização de lembrar dos valores da campanha.
das mulheres para a importância do exame preventivo contra o
câncer de mama. Para você fazer a sua parte no movimento e
Orquídeas e lírios: Dê um toque rosa para o jardim
deixar a casa muito mais bonita, criamos uma série de dicas com
Outro ambiente ideal para decorar com a temática do Outubro
as principais tendências de decoração com flores com o tema Rosa é o jardim. Seja ele mais amplo ou a varanda do apartamenOutubro Rosa. Confira!
to, o que não falta é espaço para usar a criatividade e combinar
diversas espécies de flores.
Outubro Rosa: Comece pela escolha das flores
Para apostar em uma decoração com o tema do Outubro Rosa,
Um jeito simples para deixar o ambiente com o tema da camo primeiro passo é escolher quais flores usar. Aqui não há muito panha é apostar em vasos de flores plantadas como orquídeas e
segredo, basta escolher a sua espécie de flor favorita que tenha lírios. Basta combinar flores de tons diferentes e colocar espalhapétalas rosas e dar asas à sua imaginação. Veja algumas sugestões. das pelo ao longo do jardim. Além de deixar a casa mais bonita,
eles são uma ótima maneira de levar a mensagem do Outubro
A tradição e o sofisticação das rosas
Rosa para os vizinhos!
Uma flor tradicional que é ótima para criar uma decoração com
o tema do Outubro Rosa são os tradicionais botões de rosas. EnFlores secas: Tendência para quartos e banheiros
contrada em pétalas em diversos tons, ela é perfeita para criar
Os quartos e o banheiro são ambientes que demandam um
uma decoração delicada em diversos cômodos da sua casa.
pouco mais de cautela na hora de criar uma decoração com flores.
Uma ótima ideia para não deixar a data passar em branco, é usar
A versatilidade de orquídeas e lírios
botões de rosas e flores secas.
Para quem deseja criar uma decoração especial sobre o Outubro Rosa e procura uma opção diferente, a melhor escolha são as
Para fazer uma decoração perfeita, você precisará apenas de
orquídeas. A grande vantagem dessa flor, é que ela combina tanto um potinho de vidro ou embalagem de perfume vazia. Coloque os
com ambientes internos como sala estar, quanto com pequenos ramos de flores secas dentro do vasinho improvisado e pronto!
jardins em ambientes externos.
Agora é só escolher um lugar discreto e seguro para elas. ImA beleza e o aroma das flores do campo
portante: Se a opção for por botão de rosas, não se esqueça de
Uma ótima opção de flor para uma decoração rústica dos am- colocar água no vasinho e trocar a cada dois dias.
bientes são as flores do campo. Uma boa dica é combinar, por
exemplo, lírios e astromélias em tons diferentes de rosas. Com
seu visual único, elas são ideais para dar um toque de elegância
a qualquer decoração.
Outubro Rosa: Tendências para decorar a casa
Agora que você já conhece algumas sugestões de flores para
criar uma linda decoração com temática do Outubro Rosa, veja
algumas sugestões para decorar a casa. Com certeza, temos a
sugestão ideal para você tornar qualquer cômodo da casa muito
mais bonito com as cores da campanha.
Rosas: Uma tendência charmosa para decorar a sala
Um ambiente que é muito fácil de decorar é a sala de estar.
Para deixá-la caracterizada com o tema da campanha, você precisará apenas de vasinhos, águas e flores nos tons de rosas que
você mais gosta.
Para criar um ambiente perfeito, pegue as flores, monte pequenos arranjos de flores combinando espécies e tons de rosa. Feito
isso, espalhe os vasos pelos principais pontos da casa. Uma boa
sugestão é colocá-los em locais como: mesinha de centro, criado
mudo e mesa de jantar. Essa é uma maneira delicada e especial

