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Bru Ribeiro

Refresco
O Instituto Consulado da Mulher, braço social da marca Consul, lança, em comemoração aos seus
10 anos, um concurso cultural chamado “10 Anos, 10 Primaveras”. Para participar e concorrer a
um Climatizador Consul Bem Estar Frio (C1F06A), basta curtir a página do Consulado no
Facebook e responder a pergunta por e-mail: Por que investir na mulher é investir em toda a
sociedade?

Designer por
formação, assessor
de comunicação por
opção, estudou
jornalismo e também
acha que é pintor, chef de
cozinha, escritor, artesão, Dj,
fotográfo e compositor de
pensamentos nas horas vagas.
Visualizar meu perfil completo
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O desafio acontece no período de 15 a 30 de outubro e a frase deve ser enviada para o email concursocultural@consuladodamulher.org.br. As melhores serão postadas no Facebook ao
final do Concurso. O resultado da promoção será divulgado no dia 12 de novembro na própria
fan page do instituto.
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Louie Austen - Glamour Girl
Um musiquinha para as meninas "Glam" que acompanham o LiS: Louie Austen - Glamour Girl.

Quer sugerir um post para Life in
Style? Envie para
thelifeinstyle@gmail.com .
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Descubra qual
ABSOLUT é
você?
Especialmente
para os
ABSOLUT fan – a
vodka sueca ABSOLUT
desenvolveu um aplicativo em
sua página oficial do Facebook
(Absolut Vodka Brasi...
Dez Looks de
Kate M iddleton
Que tal se
inspirar nos
"looks" da futura
Rainha da
Inglaterra? Separamos
dez imagens de Kate
M iddleton.
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Jared Leto Look
´s
O cantor/ator
Jared Leto é
mais conhecido
por seu estilo quase sempre ousado-, que por
seu trabalho a frente do 30
Seconds To M ars e no ci...
Louis Vuitton no Shopping
Cidade Jardim
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