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CARTA AO LEITOR

DIGA ‘XIS’
Um dia de sol, um banho de mar, um passeio pela 

orla... Com a chegada da estação mais aguardada 

do ano, tudo é motivo para criar novas lembranças. 

Na fração de segundos de um clique, observamos 

a vida em outro compasso – sem deixar de lado 

uma certa poesia que acompanha a vontade de 

ter o tempo nas mãos. No enquadramento perfeito 

da câmera, tudo o que importa parece estar ao 

alcance dos olhos – e também do coração! Ao buscar 

inspiração no universo da fotografia, a boaonda® 

celebra uma moda que vai além das aparências 

e conversa com os bons momentos da temporada 

quente! Na lista de apostas para o calor, estampas, 

cores e materiais revelam a vontade de estar na rua 

e registrar cada pedacinho das tardes longas – sem 

contar as noites ao ar livre! É hora de mirar as lentes 

para o mundo e aproveitar cada minuto de uma 

jornada inesquecível! Vem com a gente?

Boa leitura!
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ESTILO

FOCO NO 
ESTILO

CADA VEZ MAIS EM EVIDÊNCIA, O 

UNIVERSO ESPORTIVO SEGUE INSPIRANDO

 AS PASSARELAS E MOSTRA PEÇAS EM 

TOTAL SINTONIA COM O BEM ESTAR

Já que o calor chegou com tudo, 

nada como investir em uma moda 

cheia de leveza a atitude, certo? 

De olho nas tendências, a boaonda® 

celebra a temporada primavera/verão 

evidenciando todo o seu DNA: aliando 

conforto e estilo como ninguém! Entre 

as referências da estação, o contraste 

entre estampas incríveis e superfícies 

lisas chama a atenção, assim como 

uma cartela de cores que evidencia 

tons vibrantes – com espaço para 

azul, pink, amarelo e vermelho. Com 

intensidade, os desenhos sugerem 

padrões geométricos, efeitos ‘artsy’ e 

listras discretas. As padronagens fl orais 

também se destacam – sobretudo as 

com inspiração tropical. Os materiais 

sugerem conforto em cada pequeno 

detalhe, da palmilha anatômica até o 

solado fl exível. Para deixar a rotina com 

um toque a mais de atitude, o design 

não passa despercebido e confere 

informação fashionista a peças que 

exalam bem estar! 

1319/104

1518/203

1502/101
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Já ouviu falar na tendência 

‘athleisure’?  O termo, que nada mais 

é que a união das palavras ‘athletic’ 

(atlético) e ‘leisure’ (lazer), busca 

traduzir uma tendência cada vez 

mais evidente no mundo da moda: a 

vontade de homens e mulheres de 

se vestir de forma confortável! Nas 

últimas temporadas, a inspiração – 

que remete diretamente ao universo 

esportivo – pulou das ruas para 

as passarelas e mostrou sua força 

em peças que esbanjam bem estar 

– com destaque para calças de 

moletons, t-shirts mais largas, leggings 

em tecidos especiais e tênis casuais. 

A boaonda®, sempre em dia com 

as novidades, mostra clogs, chinelos, 

tênis e sandálias, que têm tudo a ver 

com o estilo!

MOVIMENTO 
‘ATHLEISURE’
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moletons, t-shirts mais largas, leggings 

em tecidos especiais e tênis casuais. em tecidos especiais e tênis casuais. 

as novidades, mostra clogs, chinelos, 

tênis e sandálias, que têm tudo a ver 

moletons, t-shirts mais largas, leggings 

em tecidos especiais e tênis casuais. 

as novidades, mostra clogs, chinelos, 
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BEM ESTAR

Da mistura entre pilates, boxe e dança, uma modalidade esportiva 

inusitada promete ganhar adeptos nesta estação quente: o piloxing. 

O esporte, que já virou febre nos Estados Unidos, promete queimar 

de 400 a 900 calorias por aula em uma série de exercícios de alta 

intensidade. Em 45 minutos – sem intervalos – as aulas combinam 

os movimentos dos três exercícios, trabalhando a alta frequência 

cardíaca e o aumento da resistência de homens e mulheres. O 

aluno que aceitar o desafio pode ir às aulas descalço para ter mais 

agilidade de movimentos – além disso ainda é possível incorporar 

luvas de boxe ao treino para ajudar a tonificar os braços. A 

prática foi criada pela dançarina sueca Viveca Jensen, coach 

de celebridades como Hilary Duff e Vanessa Hudgens, e já está 

presente em mais de 40 países.

BOAONDA® NO PEITO
Sempre acreditando no poder transformador do esporte, a 

boaonda® vem celebrando, ao longo do ano, as conquistas de 

seu primeiro atleta patrocinado. Em provas de longa e curta 

distância, o corredor Wilian G Thonezer, de Campo Bom/RS, 

vem conquistando seu lugar no pódio – e mostrando os resultados 

de um treinamento intenso. Com o apoio do treinador e triatleta 

Juliano Guarnieri, o esportista tem metas bem definidas e começa 

a se destacar nas maratonas da região. “A corrida tem mudado 

meus dias e minha rotina. No final do dia, é hora de vestir a 

armadura e sair para treinar! Nunca deixo de correr, pois no 

treino eu encontro meu descanso”, comenta.

SABOR TROPICAL
Do coração da Amazônia para o copo dos adeptos de 

uma vida saudável, o camu camu tem tudo para ser a fruta 

desta temporada primavera/verão! Apesar de ainda pouco 

conhecido em todo o Brasil, o alimento é rico em aminoácidos, 

flavonoides e antocianinas – substâncias preventivas no 

processo anticancerígeno e de envelhecimento celular 

precoce. Além disso, o frutinho ainda conta quatro vezes 

mais concentração de vitamina C do que a acerola, por 

exemplo. Por conta do gosto levemente azedo, é geralmente 

consumido em cápsulas ou em forma de pó – misturado com 

outras frutas em sucos e sorvetes de sabor único. Em ambas 

as apresentações, as vitaminas da sua composição auxiliam no 

cuidado com os ossos, na redução do colesterol total, LDL e 

glicemia, diminuindo índices de gordura corporal.

COMBINAÇÃO 
FITNESS
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ADRENALINA

NOS DIAS QUENTES, POUCAS SENSAÇÕES SÃO MAIS INTENSAS DO QUE 

UM BANHO DE MAR – DE CACHOEIRA, RIO OU ATÉ MESMO LAGOA – BEM 

GELADO, CERTO? PARA ACRESCENTAR UM POUCO MAIS DE EMOÇÃO 

A UM DOS MOMENTOS MAIS AGUARDADOS DO VERÃO, A DICA É 

APROVEITAR OS ESPORTES AQUÁTICOS E DESFRUTAR DE MOMENTOS DE 

PURA EMPOLGAÇÃO!

De forma simples, a prática 

nada mais é que voar sobre a 

água puxado por uma espécie 

de pipa em grande velocidade. 

O kite surf ainda pode ser 

defi nido como uma mistura de 

surf e wakeboard – e está cada 

dia mais comum e grandes 

competições são realizadas por 

todo o litoral brasileiro.

DE ALMA LAVADA

KITE SURF
Já imaginou descer corredeiras 

sobre uma câmara de ar em alta 

velocidade? O nome do esporte 

tem origem inglesa e signifi ca 

“cavalgar sobe as águas” – sem 

remos e utilizando somente as 

mãos! A atividade é praticada 

em uma espécie de colchão de 

ar em formato ovalado e com 

alças laterais.

O esporte – também chamado 

de SUP – é mais uma atividade 

aquática derivada do surf. 

Durante a prática, o atleta deve 

se equilibrar em pé em cima 

de prancha, enquanto usa um 

remo para se mover. Com mais 

e mais adeptos a cada dia, a 

modalidade permite uma série 

de manobras radicais.

ACQUARIDE

STANDUP 
PADDLE
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todo o litoral brasileiro.

Deixa molhar!

Praticar esportes aquáticos se torna mais fácil 

e seguro com um calçado especial. Com superfície 

emborrachada e solado antiderrapante, os 

modelos da boaonda® são perfeitos para 

acompanhar a rotina dos esportistas .
acompanhar a rotina dos esportistas 

1518/203
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JÁ QUE O CALOR NÃO DÁ UMA TRÉGUA, QUE TAL 

DEIXAR O STRESS NA CIDADE E SE MANDAR PARA O 

LITORAL? COM UMA COSTA PRIVILEGIADA, O BRASIL É 

O DESTINO PERFEITO QUANDO A INTENÇÃO É VIVER 

DIAS DE PURO DESCANSO E DIVERSÃO! NA HORA DE 

MONTAR A MALA, ALGUNS ITENS SÃO ESSENCIAIS: 

ROUPAS LEVES E SAPATOS CONFORTÁVEIS!

DEIXAR O STRESS NA CIDADE E

LITORAL? COM UMA COSTA PRIVILEGIADA, O

O DESTINO PERFEITO QUANDO A INTENÇÃO É VIVERO DESTINO PERFEITO QUANDO A INTENÇÃO É VIVER

DIAS DE PURO DESCANSO E DIVERSÃO! NA HORA DE 

MONTAR

DEIXAR O STRESS NA CIDADE E

LITORAL? COM UMA COSTA PRIVILEGIADA, O

O DESTINO PERFEITO QUANDO A INTENÇÃO É VIVERO DESTINO PERFEITO QUANDO A INTENÇÃO É VIVER

DIAS DE PURO DESCANSO E DIVERSÃO! NA HORA DE 

ELA
Biquínis e 

maiôs incríveis, 

vestidos 

soltinhos, 

shorts jeans 

e rasteiras 

confortáveis

maiôs incríveis, 

shorts jeans 

e rasteiras 

VIAGEM

ELE 

Shorts coloridos, 

camisetas básicas, 

chapéus de palha 

e chinelos macios

CLIMA DE PRAIA

1547/203
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SE A INTENÇÃO É FUGIR DO BURBURINHO DAS PRAIAS, 

NADA COMO DESFRUTAR DE DIAS DE PURO RELAX 

CURTINDO O AR DAS MONTANHAS! ENTRE UM PASSEIO 

E OUTRO, A DICA DESBRAVAR CACHOEIRAS NATURAIS, 

CAMINHAR POR TRILHAS VERDES E SE ESBALDAR COM 

A CULINÁRIA LOCAL. COM AS TEMPERATURAS MAIS 

AMENAS, A MALA PEDE ATÉ MESMO UM CASAQUINHO 

AO ANOITECER! 

ELA
Saias casuais, 

tops coloridos, 

kimonos 

estampados e 

sapatilhas leves

ELE 

Casacos esportivos, 

calças de moleton, 

t-shirts variadas e 

tênis leves

AR DE 
MONTANHA
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Um pouco de conforto, outro tanto de leveza e uma dose exata 

de bem estar. Na composição de um boaonda®, a receita 

é clara: os pés vêm em primeiro lugar! Ao aliar tecnologia 

e design em peças surpreendentes, cada produto evoca a 

liberdade de movimento e a vontade de pisar macio. Das 

palmilhas anatômicas até as formas maleáveis, cada detalhe é 

pensado na personalidade de quem sabe que, para ir longe, é 

preciso caminhar em sintonia com a saúde – física e mental. Que 

tal dar um descanso para si mesmo? 
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HI-TECH

OLHAR 
DIGITAL

PIXLR 

O aplicativo permite criar colagens de fotos com 

diversas opções de layouts, plano de fundo e 

espaçamento. Um dos destaques é uma ferramenta 

que permite que o usuário possa distribuir várias 

fotos em camadas para obter uma aparência única.

COLOR SPLASH FREE
Que tal deixar suas fotos mais artísticas? Com 

rápidos comandos é possível criar imagens belíssimas 

que fundem cenários e objetos em preto e branco 

com outros coloridos. A interface é simples e as 

ferramentas permitem trabalhos incríveis!

SKITCH
O aplicativo não é um editor convencional, já que 

permite que o usuário desenhe em cima das fotos 

– podendo ser utilizado tanto para brincar com as 

imagens, quanto para chamar atenção para um 

objeto ou detalhe específi co.

AVIARY
O Aviary é um dos editores de fotos mais baixados 

e elogiados da atualidade! O aplicativo é capaz de 

recortar imagens, adicionar fi ltros, inserir efeitos e o 

mais divertido: criar “memes” em cima dos cliques.

POLAMATIC
A ideia é resgatar a nostalgia das fotografi as no 

estilo Polaroid? Neste aplicativo – lançado pela 

própria empresa de câmeras fotográfi cas – o usuário 

pode colocar as icônicas molduras nas imagens com a 

ajuda de 12 fi ltros diferentes.

PHOTO GRID
Para quem gosta de combinar fotos e fazer incríveis 

colagens fotográfi cas, o aplicativo é essencial. Com 

a ferramenta, é possível decorar fotos aplicando 

fi ltros, adicionando textos e ainda se divertir ao 

compartilhar através das redes sociais as suas 

incríveis criações. 

Dar uma ajeitadinha no enquadramento, melhorar 

a imagem com um fi ltro especial, adicionar uma 

moldura... Para facilitar a vida de quem não abre 

mão de registrar cada momento da rotina pela 

tela do aparelho celular, que tal aproveitar os 

infi nitos recursos dos aplicativos de edição de 

fotografi as? De maneira simples – e na maioria das 

vezes gratuitas – as ferramentas já caíram no gosto 

dos usuários e permitem um registro diferenciado 

de momentos inesquecíveis. Confi ra uma lista de 

dispositivos que fazem a diferença para o clique 

perfeito!
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SUPERCOOL

COLA NA MINHA
PINS, BOTTONS E ADESIVOS 

DEIXAM A MODA DO VERÃO AINDA 

MAIS DESCONTRAÍDA – E COM UM 

DIVERTIDO TOQUE ‘FUN’

Com os anos 80 invadindo 

o universo fashion, a 

customização de roupas e 

calçados ganha todos os 

holofotes com a chegada 

dos dias quentes. Em sintonia 

com as ruas, elementos como 

pins, patches, bottons e até 

mesmo adesivos funcionam 

como uma espécie de 

truque para personalizar a 

produção. Além de ganhar 

espaço nas passarelas – em 

desfi les de marcas como 

Gucci e Dolce & Gabbana – 

a inspiração ainda caiu no 

gosto das celebridades, que 

adoram circular por aí com 

peças irreverentes. A moda 

é vista em todos os cantos, 

de jaquetas jeans cheias de 

cores até sapatos pra lá de 

marcantes! Entre os elementos 

que chamam a atenção, estão 

opções para todos os gostos: 

de desenhos divertidos até 

ícones hi-tech! De olho na 

referência – que tem tudo a 

ver com o verão   
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MOMENTOS

/boaondaofi cial /boaondaofi cial
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