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Guia de compras
Sabia que um armário bem arrumado é o princípio para evitar compras desnecessárias? Sabia também que a maioria
das mulheres usa apenas 20% da roupa que possui?
Se pensava que ir às compras é uma tarefa fácil, desengane-se! É um processo que deve ser pensado e que requer
organização e trabalho prévio, isto se quiser fazer compras
de forma inteligente.
Primeiro que tudo comecemos pelo seu armário pois esse
deve ser o primeiro sítio onde vamos ‘comprar’ e por isso
deverá estar SEMPRE arrumado!
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Closet
• Arrume o seu armário como se de uma loja se tratasse.
Um armário bem arrumado elimina grande parte dos
problemas e facilita a coordenação. Assim conseguirá
visualizar tudo o que tem e o acto de vestir-se torna-se-à uma tarefa prazerosa todas as manhãs.
• Coloque uma peça por cabide e utilize cabides específicos para cada tipo de roupa.
• Agrupe as roupas por categorias. Por cada tipo de peça
pode também dividir por cores. Dica: comece sempre
do preto para o mais claro.
• Arrume as camisolas em escadinhas, se as colocar em
prateleiras, ou em rolinhos, se ficarem nas gavetas, assim consegue ver tudo o que possui. Pode fazer este
processo para calças, t-shirts.
• Separar pijamas, roupa desportiva, roupa interior! Tudo
deve ter o seu devido lugar.
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Reutilize e transforme as
peças que já não usa!!!
Recorra a acessórios:
• cintos sobre casacos,
• usar colares grandes sobre peças básicas
• Lenços,
Desta forma, e como tudo isto, poderá modificar uma peça
e torná-la mais interessante, sem gastar mais nem perder
tempo.
Por exemplo: Tem um blusão de ganga que já não usa?
Coloque aplicações, corte as mangas e faça um colete - são
inúmeras as opções para transformar uma peça que já não
usa e dando-lhe uma nova vida!
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Compras
Comprar roupa deve ser sempre um processo pensado, mas
não penoso. Temos de ser objectivos e evitar ao máximo as
compras por impulso.
A compra precipitada leva muitas vezes a peças esquecidas
no armário, muitas vezes ainda com etiquetas e quase sempre raramente usadas.
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Antes de ir às compras deve ter
em atenção a alguns detalhes!

Pense quantas vezes foi às compras e veio de mãos a abanar
ou cheia de sacos com coisas que muitas vezes nem sequer
precisa?
Faça uma lista do que precisa! Antes de ir procure nos
websites das marcas o que precisa: veja preços, materiais, corte da peça, assim quando chegar à loja já tem
uma ideia do que quer e as compras são mais focadas;
Pense na roupa que vai vestir nesse dia! Se levar um
vestido com 20 botões com certeza que vai chegar o
momento em que não lhe vai apetecer experimentar as
peças e vai levar para casa roupa que não vai vestir. Leve
roupa e sapatos confortáveis;
Experimente sempre a roupa! Os tamanhos variam de
loja para loja, não existe o tamanho certo e nunca se esqueça que caso precise de ajustes, faça-os logo na loja;
Durante o processo de compra deve ter em consideração
alguns detalhes.
A peça que está a comprar é tendência? Se sim, pense que
estas peças rapidamente saem de moda, mas se mesmo assim quiser comprar, opte por comprar marcas mais baratas.
Analise a qualidade da peça! Veja se os botões estão bem
costurados, vire a peça do avesso e veja se as costuras estão bem feitas e se não têm linhas e caso a a peça tenha
aplicações verifique se as mesmas estão bem costuradas. Ao
ter em conta estes detalhes na altura de comprar, consegue
avaliar se a peça é ou não de qualidade e se a mesma se irá
danificar rapidamente.
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Depois das compras!
Arrume as suas compras nos cabides, mas não tire logo as
etiquetas a não ser que vá vestir de imediato a peça. Pode
arrepender-se da compra que fez e assim ainda vai a tempo
de trocar – mas lembre-se de por um lembrete no telemóvel
para não acabar com as famosas peças que referi há pouco.
Faça conjuntos com a roupa que já possui e com a roupa
nova! É uma boa forma de dar vida as peças que já possui e
fica com novos coordenados já pensados.
São dicas simples que deverá pensar sempre que for às compras já que minimiza o desperdício de dinheiro e evita comprar mais do que realmente precisa. No final... a sua carteira
agradece!
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Meu site: www.rlmlifeconsulting.com

Instagram: www.instagram.com/rutelopesmascarenhas
Facebook: rlm life consulting

