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Sobre mim



Ser mãe não é um ser 
que dá a luz ao nascer,
Mas exerce a função de 
ser a luz para vida toda.

Patrícia Cassol



Introdução

Olá! Seja muito bem vinda à esta leitura que foi 

preparada especialmente com muito carinho para as 

mães. Se você recebeu este e.book é porque está na 

minha lista e isto já a faz muito importante para mim. 

Divirta-se!

Se existe uma espécie que adora se abandonar e doar 

tudo de mais precioso (seja seu tempo, sua energia, sua 

dedicação) para os outros é a tal da mãe, porém toda 

esta entrega acaba em um ou outro momento nos 

deixando um tanto abandonadas por nós mesmas, ou 

mesmo cansadas e sem disposição para nos dar um 

pouco de cuidado. E o objetivo deste material é te trazer 

dicas simples e facílimas que podem te ajudar a colocar 

mais estilo e auto estima na sua rotina.

Você também é responsável por si mesma, e a maneira 

com que se cuida é como demonstra que seus filhos 

devem tratar a si mesmos quando adultos, afinal, a gente 

ensina com exemplos, pense nisto.



1 Tenha um kit de primeiros socorros.

Quando você sai com seu filho geralmente leva um ou 

outro item para prevenção, certo? Seja um brinquedinho 

básico ou uma bolsa de bebê super recheada. A ideia 

aqui é que você pense em alguns poucos itens que a 

façam se sentir bem: um batom numa cor específica, 

uma pulseira fácil de usar e que combine com tudo e um 

blush cor de saúde, por exemplo e armazene-os junto 

das coisas das crianças ou num local de muito fácil 

acesso. Assim sempre que precisar você pega sua 

nécessaire com seus favoritos e mesmo na correria 

acaba conseguindo acrescentar um charminho no seu 

dia.



2 Fotografe os looks que deram certo.

As vezes um look acaba rendendo elogios a mais do que os outros e nosso cérebro pode simplesmente apagá-lo da 

memória. Por isto, criar uma pastinha no Pinterest ou na galeria de fotos do seu celular pode te salvar num dia mais apressado 

ou numa ocasião inesperada. Você também pode ter uma pasta com looks montados da internet e que sejam fáceis de 

reproduzir com suas próprias roupas.



3 Associe o espelho à boas sensações.

Este é um exercício que sempre faço com minhas 

clientes: Cole uma frase motivadora no espelho em que 

você mais se vê, alguma que te faça feliz, sentir-se 

motivada ao autocuidado e que tenha o poder de te dar 

energia.

Escolha uma autora poderosa e inspiradora, de 

maneira alguma alguém ou alguma palavra que te faça 

sentir menos importante. 

Perca de uma vez por todas o hábito da autocrítica e a 

cada vez que se ver descubra uma nova qualidade ou se 

deixe um elogio.



4 Tenha um cronograma de looks.
Monte atividades de estilo para a semana, é como se cada dia você exercitasse um tópico interessante, por exemplo:

• Segunda-feira: Look monocromático.

• Terça-feira: Caprichar nos acessórios.

• Quarta-feira: Maquiagem menos básica.

E por aí vai... Assim não existe o risco de ficar repetitiva e caindo sempre nos mesmos recursos.



5 Misture acessórios delicados.

Você coloca um colarzinho e não tira nunca mais? 

Aquele fininho que quase não dá pra ver de longe? Então 

aproveite eu já se acostumou com algo no pescoço e 

acrescente mais alguns. Mix de colares são sempre 

atuais e dá aquela impressão de que seu look é 

descolado. Podem ser colares com cores diferentes, 

metais prata e dourados usados juntos, o importante é ter 

comprimentos diferentes. Isto vale para anéis também. 

Faça um mix que tenha a sua cara e permaneça com ele 

o tempo que preferir.



6 Use e abuse dos lenços.
Os lenços tem o poder de transformar seu look e de maneiras incontáveis. 

Caso você tenha disposição e tempo, é possível criar formas incríveis de usá-

los, mas se precisa de praticidade eles também podem te servir muito bem!

• Use como cinto (deixe já amarrado no cós da calça quando 

for guardar no armário).

• Renove o coque nosso de cada dia amarrando um lenço 

para dar acabamento.

• Amarre na bolsa e tenha um ponto a mais de cor no look.

• Use no pulso como bracelete.

• Como tiara.

• Com um lacinho em um passador da calça.

• No pescoço como chocker.



7 Pratique o desapego.

Quando a gente tem coisas demais é muito mais difícil 

criar produções interessantes e o desapego é uma das 

melhores soluções. 

Como muitas vezes fazer um 

closet cleaning exige muito 

tempo foque em desapegar 

daquilo que não te serve mais e 

está lá só te judiando.

Esquece tudo aquilo que não te faça sentir muito bem.



8 Siga perfis de “moda real”
A gente pode ter o dia mais insano do mundo, mas mesmo assim não está fora das redes, não é mesmo? E isto geralmente é 

a causa de crises internas e pode gerar uma queda de auto estima graças ao mundo perfeito em que a maioria das pessoas 

vive em seus perfis, quem dirá então as influenciadoras focadas nos temas moda e estilo, acaba sendo demais para quem tem 

um lifestyle muito diferente do que é publicado por elas. Não estou dizendo que você deve parar de seguir as grandes 

influenciadoras, mas descubra aquelas que se assemelham mais ao teu estilo de vida e que possam te mostrar que é possível 

ter estilo em meio à maternidade. E não esqueça de sempre olhar para dentro antes de olhar para fora, você pode ser sua 

própria inspiração.



9 Perceba as alterações do seu corpo.
Após a maternidade, o corpo da mulher pode tomar 

novas formas e não voltar mais ao que era antes, e isto é 

mais do que comum, e é de extrema importância a sua 

percepção sobre isto. Quais são os detalhes novos que 

surgiram e podem ser valorizados, qual o foco da sua 

nova beleza?

Eu, por exemplo, sempre gostei muito do meu cabelo e 

era extremamente apegada à ele, até que após dois anos 

da chegada do Chico eu percebi que desde o parto ele 

estava fraco, sem brilho, sem vida e não era nem de 

longe meu ponto forte, e por mais que eu tentasse, o 

tempo não me permitia ter todos os cuidados exigidos por 

ele, devido ao comprimento. Depois de muita reflexão, 

cortei e passei a focar minha segurança em regiões do 

meu corpo que eu mal dava bola e deu tudo certo! Como 

ganhei peso, também costumo pensar bastante na 

composição dos meus looks para que valorizem as 

mudanças. 

ACEITE-SE! Receba seu novo corpo com amor.



10 Escolha peças com significado.
Lembra quando a joalheria Pandora lançou sua pulseira de berloques, 

ou mesmo a Vivara aqui no Brasil estourou com a LIFE? Isto tem muito 

a ver com o significado que fica contido nas peças. Escolher pingente 

por pingente, que tenham a ver com sua história é delicioso. Proponha-

se a ter peças com este significado, que transmitam a sua mensagem e 

quem você é ou quer ser no mundo. Algumas mães carregam o 

primeiro dentinho do filho, outras preferem tatuagens, estas são ideias 

muito comuns, mas expanda sua mente e descubra como é possível 

que uma peça reflita sua vida e personalidade.

• Talvez um lenço pintado pelo filho.

• Uma peça comprada em viagem de família.

• Deixar alguém importante escolher o que você vai vestir.

• Uma pedra no colar que tenha a cor dos olhos do seu bebê.

• Ressignificar peças também é um recurso valioso. O vestido do 

batizado pode ser tingido esse tornar mais usável, a bolsa que 

ganhou numa data especial pode ser pintada e usada de outras 

maneiras. Pense e repense em novas maneiras de usar o que é 

marcante para você.



Eu espero de verdade que este e.book seja bem útil para 

você. Não  deixe de me contar o que achou, me envie seu 

comentário. 

Até o próximo!

“Auxiliar as pessoas a encontrarem sua essência e 

consequentemente os  realização pessoal através do uso 

adequado da sua imagem é a minha grande escolha de 

vida. Desde o ambiente corporativo ao ambiente familiar, 

todos temos a possibilidade de usar este recurso poderoso 

que é a imagem como aliado na caminhada para o 

sucesso.

Esta é minha busca profissional: transformar pessoas 

através de sua relação com a imagem e gestão de marca, 

seja pessoal ou corporativa. ” 

JULIANE BARROSO
Designer de moda

Consultora de imagem e estilo



Se houver alguma dúvida vai ser um prazer conversar em qualquer uma das minhas redes.

JULIANEBARROSO.COM

Juliane.barroso Acessório Juliane Barroso

ENTRE EM CONTATO  

https://www.julianebarroso.com/
https://www.facebook.com/jubarroso.consultoriadeestilo/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/juliane.barroso/?hl=pt-br

