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15 FRASES DE COCO CHANEL QUE TODA MULHER DEVERIA SE
INSPIRAR
Fabi Oliveira | 21.08.2015 | 12h03

A icônica, lendária e poderosíssima estilista Coco Chanel completaria essa semana 132
anos. E ela foi muito mais que apenas a fundadora da Chanel, bonitas.
Por isso nós não poderíamos deixar passar uma data tão importante. Afinal de contas, ela é
sinônimo de estilo e elegância, revolucionou o mundo da moda e continua inspirando até
hoje mulheres de todo o mundo.
Enfim, a fundadora da Chanel é tudo isso e muito mais. E é por isso que toda mulher
poderosa deveria se inspirar nos pensamentos dela que fizeram história. Agora pega o
caderninho e anota aí pra não esquecer!
1. A moda sai de moda, o estilo jamais.
2. Para ser insubstituível, deve-se sempre ser diferente.
3. Vista-se mal e notarão o vestido. Vista-se bem e notarão a mulher.
4. O luxo tem que ser confortável ou não é luxo.
5. Uma mulher possui a idade que merece.
6. Uma mulher precisa de apenas duas coisas na vida: um vestido preto e um homem
que a ame.
7. Sou contra a moda que não dure. É o meu lado masculino. Não consigo imaginar que
se jogue uma roupa fora, só porque é primavera.
8. A força se consegue com fracassos e não com os sucessos.
9. Uma moça deve ser duas coisas: elegante e fabulosa.
10. A mulher que não usa perfume não tem futuro.
11. Uma moda que não chega às ruas não pode ser chamada de moda.
12. A mulher tem que saber a hora exata de sair de cena. Mesmo que essa hora seja
muito dolorosa.
13. Não importa o lugar de onde você vem. O que importa é quem você é! E quem você
é? Você sabe?
14. É possível acostumar-se à feiura; à negligência, jamais.
15. Elegância é recusar.

