
 

 

A parisiense — O guia de estilo de Ines de la Fressange, com Sophie Gachet 

 

Chega ao Brasil o guia definitivo do estilo parisiense 

Quais são os segredos do bom gosto parisiense? Ines de la Fressange — modelo 

exclusiva de Chanel nos anos 1980, atual rosto internacional da L’Oréal e da grife de 

sapatos Roger Vivier, ícone da elegância na França — conta o que aprendeu sobre estilo 

e beleza durante décadas de experiência na indústria da moda. Neste guia, que já 

vendeu mais de 300 mil exemplares em todo o mundo, Ines dá conselhos sobre como 

se vestir ao estilo das parisienses, montando um guarda-roupa a partir de apenas sete 

itens básicos misturados com bons acessórios. As dicas, que incluem os endereços de 

suas fontes preferidas para verdadeiros achados e soluções de vestuário, beleza e 

decoração — disponíveis on-line e em Paris —, são acompanhadas por fotografias de 

moda nas quais sua filha, Nine, é a modelo, além de desenhos assinados pela própria 

Ines. 

Segundo a autora, não é preciso ter nascido em Paris para ser elegante como as 

parisienses — ela própria não nasceu na capital francesa, mas em Saint-Tropez —, pois 

ter um estilo “made in Paris” é um estado de espírito. Para isso, é fundamental fugir das 

armadilhas das tendências e manter o objetivo principal de divertir-se com a moda. 

Entre as regras que devem ser seguidas (e transgredidas) estão: 

1 - Fuja dos conjuntos: é preciso misturar! 

2 - Vive la Rive Gauche: elegância requer peças de qualidade e bom gosto. 

Escolha uma marca que garanta o bom gosto sem ostentar o preço. 

3 - Brinque de procurar: descubra novas (e acessíveis) grifes. Um bom 

guarda-roupa é composto por “peças baratinhas”, roupas compradas em viagens e 

algumas peças luxuosas. 

4 - Use o que lhe cai bem: o segredo do estilo é compreender o próprio corpo 

e saber o que combina com você e com seu estilo de vida. 

5 - Não tenha ídolos: assim como os estilistas, inspire-se nas ruas. 

6- Desconfie do bom gosto: é preciso quebrar regras e tomar certas 

liberdades com as afirmações categóricas da moda. Nunca se esqueça: a muda evolui e 

por isso é interessante. 

A parisiense apresenta ainda a Paris secreta da autora, com hotéis e 

restaurantes, indicações de lugares fora do circuito turístico oficial e uma seção feita 

sob medida para a diversão das crianças. Escrito com humor, em colaboração com a 

jornalista de moda Sophie Gachet, este é o roteiro fundamental para conhecer os 

endereços mais charmosos da capital francesa. 

 



“Ines já passou por todos os estágios da moda: top model, estilista, embaixadora de 

grifes. Nada escapa a seu olhar aguçado, através do qual ela criou uma filosofia da 

moda.”  

Elle 

 

“Um livro que nos arrebata com seu charme, seu humor e seu bom-senso.” 

Vogue 

 

“Um dos melhores livros de moda do ano.” 

L’Express 

 

A parisiense — O guia de estilo de Ines de la Fressange, de Ines de la 
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