CÂNCER
O signo mais afetivo do
zodíaco é amável, intuitivo e íntimo. Ao se vestir,
escolhe looks românticos,
com toques de clássicos,
como peças acinturadas.

LEÃO
Os leoninos valorizam muito o estilo e
têm o dom de ser notado. Eles escolhem peças ousadas, cheias de atitude.
Orgulhosos, os leoninos não dispensam
cores da realeza, como dourado.

ESCORPIÃO
Quem é regido por este signo tem um magnetismo natural, mesclada com uma necessidade de
controle, receita para looks marcantes e intensos.
Seus looks podem evocar sensualidade de forma
sutil. Suas cores são o preto e o vermelho escuro.

VIRGEM
Virgem é sinônimo de
organização. Detalhista e até
metódico, tem um senso crítico muito apurado quando
se trata de moda. Gostam de
peças que passem uma sensação de ordem e planejam
seus looks cuidadosamente.
Tons terrosos e claros são
uma necessidade.

SAGITÁRIO
Cheio de energia, o sagitariano precisa de roupas
confortáveis para enfrentar as
aventuras que o seguem. A liberdade faz com que expanda
seus horizontes, sendo capaz
de apostar em looks mais ousados, ainda que esportivos.

LIBRA
O libriano precisa sentir que suas ações
promovem o equilíbrio na terra e em
sua própria mente. Escolher um look
pode ser difícil para esses indecisos,
mas seu estilo é mutável, podendo
variar de situação para situação. Visuais
andróginos são uma boa pedida e suas
cores são o rosa e tons pastéis.

CAPRICÓRNIO
Sério e racional, o capricorniano prefere roupas sóbrias,
que representam seu senso
de responsabilidade. Seus
looks podem ser poderosos
ou casuais, sempre planejados. Verde-militar, preto e
prata são suas cores.

AQUÁRIO
O excêntrico do zodíaco é o
que lança tendências. Seus
looks são sempre originais
e fora da caixa. Inovadores,
eles são os que mais ousam
e saem de sua zona de conforto. Estampas em xadrez
trazem um ar de rebeldia.

PEIXES
Delicado e subjetivo, piscianos usam a intuição para se
vestir, o que pode resultar
em misturas consideradas
estranhas. Para aproveitar a
fluidez e o amor pela fantasia,
podem mesclar tecidos. Suas
cores são verde-água e violeta.
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