
78

79   

D
A
FI
T
I.C

O
M
.B
R

D
A
FI
T
I.C

O
M
.B
R

QUARTO 
Ele é o ambiente mais importante, não 
é mesmo? “Uma boa iluminação, com 
luminárias em posições estratégicas, deixa 
uma penumbra misteriosa com o uso de 
pontos de luz indireta”, conta a designer. 
Para relembrar os momentos do namoro, 
espalhe porta-retratos pelas paredes do 
quarto. Em seguida, deixe a cama preparada 
com um edredom bem macio, ele vai 
aquecer os pombinhos!

BANHEIRO 
A comemoração pode envolver a casa toda! Por isso, no 
banheiro, use difusores de aromas para que o espaço 
fique perfumado e com ares de spa. Também vale 
espalhar alguns castiçais com velas pelo piso ou sobre 
alguma prateleira. O clima romântico fica ainda mais 
relaxante e envolvente. Após o banho, deixe um roupão 
prontinho para vesti-los.

[ DÉCOR ]

Dicas e ideias para você decorar  
a casa e surpreender seu amor
por Larissa Lima

S
e você não está a fim de encarar uma fila 
quilométrica em seu restaurante favorito ou um 
trânsito imenso para viajar, que tal passar o Dia dos 
Namorados em casa e no maior clima de romance? 

Conversamos com Bruna Lourenço, designer de interiores e 
idealizadora do blog Histórias de Casa, e separamos  
dicas preciosas para você decorar cada ambiente  
com muito amor e sensualidade! 
 

SALA 
Se vocês querem celebrar de um jeito despojado, Bruna sugere 
"montar um acampamento" na sala. “Forre o piso com um tapete 
gostoso, almofadas estampadas e mantas  
macias – quase como uma tenda marroquina”, 
ensina. Depois, sirva as comidinhas sobre 
a mesa de centro mesmo. Assim, vocês 
tiram os sapatos e ficam à vontade.

COZINHA 
Aproveitando a inspiração árabe 
da sala de estar, uma sugestão é 
preparar um menu com ingredientes 
afrodisíacos. Pesquise receitas 
diferentes e sirva tudo em bowls 
ou pratos com estampas delicadas e 
românticas, como flores ou pássaros. Ah, não 
deixe faltar uma tacinha de vinho para brindar!

LIFESTYLE

ROMANCE 
NO AR

1. Manta para sofá Bichos 160x220 Hedrons R$ 129,99 
2. Capa de almofada Bichos Hedrons R$ 79,99 
3. Conjunto 6 taças para vinho Word Collection R$ 159,90  
4. Conjunto 6 pratos fundos Fruits Porto Brasil R$ 199,99  
5. Conjunto 6 bowls Fruits Porto Brasil R$ 149,90  
6. Difusor de Ambiente Aromas e Cia Frutos do Bosque R$ 79,90  
7. Suporte para vela Venus Victrix R$ 15,90  
8. Jogo de Banho 5 peças Coratti Vermelho Karsten R$ 99,90  
9. Porta-retratos You & Me Umbra R$ 99,99  
10. Luminária de mesa África Carambola R$ 139,90  
11. Jogo de cama solteiro Radical Kacyumara R$ 129,90
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