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25 anys facilitant els casaments maresmencs
El Centre de Congressos del Tecnocampus acull aquest cap de setmana el Saló Boda, 
que compleix un quart de segle consolidat com l'esdeveniment de referència en el 
sector dels grans esdeveniments
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El Saló Boda va catapultar 
la seva influència des que 
va escollir el Tecnocampus 
com a ubicació

El defineix a la perfecció Jordi 
Novo, president de la Unió 
de Botiguers de Mataró: “El 

Saló Boda és un dels esdeveni-
ments per a celebracions més im-
portant de les comarques barce-
lonines, referència al Maresme i 
que ha fet un salt de qualitat”. I 
això és des que el Tecnocampus 
va reforçar la seva perspectiva firal 
i va posar comoditats a la relació 
entre futurs nuvis i sector. Un es-
pai que cedeix l'Ajuntament de 
Mataró, que també dona suport 
al Saló Boda.

Més de 60 expositors

El Saló comptarà aquest any amb 
més de 60 firmes de tot l'ampli ven-
tall de serveis perquè qui s'hagi de 
casar aquest 2018 o tingui pensat 
de fer-ho pròximament, segur que 
hi acabarà recalant. 

Una cita 
imperdible

núm. 1808 del 16 al 22 de febrer de 2018
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Tots pendents de la passarel·la
Comptaran amb el grup de DJ’s “Urban Deep Sound” que personalitzaran els espais 
amb la música més adient fusionant-la amb saxo, violí i percussió

L a passarel·la és el moment més esperat 
de cada Saló Boda. Aquest any es portarà 
a terme a l'Auditori del TecnoCampus en 

dos passis el dissabte i dos el diumenge (12:45h 
i 18:45h), i anirà a càrrec de MSM Models dirigi-
da per Magda Simó. Una desfilada professional. 

A les desfilades hi participen empreses, amb mo-
dels professionals i amb la  presència de moda 
nupcial, moda per acompanyants, art floral, moda 
íntima, joieria, perruqueria i maquillatge.

Com a novetat d'aquest any la passarel·la comp-
tarà, també, amb música en directe.

Molt més que 
tendències

Òbviament la moda nup-
cial és singular, pel que 
val la pena conèixer les 

tendències i el resultat de 
les diferents propostes: 
aprofita la passarel·laaprofita la passarel·la
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Darrerament les trenes 

marquen tendència, les 

quals permeten recollir tot 

el cabell o una part d’ell 

amb elegància” 

 Una altra opció és posar 

la cabellera cap a un cos-

tat i trenar l’altra part del 

cabell, només a un costat 

del cap” 

Els pentinats 
més elegants
Recollits, mitjos recollits, allisats o on-
dulats, hi ha molts pentinats que podem 
lluir el dia del casament

El dia del casament pot ser un dels moments 
més especials de la vida i, per això, tothom 
vol estar perfecte. Tant la núvia i el nuvi, com 

els convidats o les dames d’honor, tots ens esforcem 
a triar el millor vestit, el millor pentinat i busquem 
tenir un aspecte immillorable.

Si fem incís en els pentinats, hi ha una gran varietat 

ESPECIAL NUVIS ok 1808.indd   6 14/02/2018   18:43



d’opcions: portar-lo llis, arrissat o 
ondulat, recollir-lo o deixar-lo anar.

Deixar els nostres cabells en mans 
d’un bon perruquer i professio-
nal és la millor manera d’assegu-
rar-nos lluir el dia del casament. 
Allà ens aconsellaran, podrem fer 
proves de pentinats i escollir el 
que més ens agradi i que encaixi 
amb el tipus de vestit escollit per 
al gran dia. A més, en funció de 
la llargada de la cabellera i del ti-
pus de cabell, un professional de 
la perruqueria sabrà modelar el 
pentinat per deixar-lo perfecte.

Les trenes, una bona elecció

Darrerament les trenes marquen 
tendència, les quals permeten re-
collir tot el cabell o una part d’ell 
amb elegància. Un exemple és la 
corona trenada, una manera poc 
tradicional de portar la trena que 
recull el cabell en forma de corona 
per la part de dalt de la cabelle-
ra. Aquest pentinat, a més, per-
met decorar la trena amb flors o 
el vel. Una altra opció és posar la 
cabellera cap a un costat i trenar 
l’altra part del cabell, només a un 
costat del cap. Aquesta és una op-
ció perfecta per les que volen el 
cabell sense recollir, amb un estil 
informal i juvenil.

La versió econòmica

Si no tens pressupost perquè un 
perruquer et pentini o no tens 
temps d’anar-hi abans del casa-
ment, un bon consell és mirar ví-
deos a YouTube. 

Allà hi trobareu idees de pentinats 
diversos, tècniques per allisar o 
ondular el cabell i explicacions de 
com fer-ho a casa sigui sol o amb 
un company que t’ajudi. 

www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

Estètica Científica i Benestar

Depilació Làser de Diode

Promoció de l’1 al 28 de febrer

S’aconsegueix una depilació:

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

Efectiva Duradora Permanent

6 SESSIONS 
  engonals

i aixelles

6 SESSIONS 
  DE CAMES

Amb abonament:

Et regalem:

6 SESSIONS 
  ESPATLLES

6 SESSIONS 
  D’ESQUENA

Amb abonament:

Et regalem:

núm. 1808 del 16 al 22 de febrer de 2018
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Anar més enllà del vestit clàssic sense 

renunciar a l’elegància ni la comoditat és 

possible si ets dels nuvis que els tira enrere 

el clixé massa tradicional 

En un casament sovint la núvia s’emporta la 
major part del protagonisme amb els seus 
vestits i pentinats, però el nuvi no pot ser 

menys. La varietat de looks i estils existents poden 
dificultar l’elecció i és per això que a continuació 
descobrim quines tendències mouen actualment el 
mercat dels vestits de nuvi, l’altre gran protagonista 
del casament. Anar més enllà del vestit clàssic sense 
renunciar a l’elegància ni la comoditat és possible.

Algun toc estampat

Cada vegada més nuvis fugen de la sobrietat dels 
colors foscos i bàsics com són el gris, el negre o el 
blau. Per trencar aquesta foscor, alguns dissenya-
dors proposen tocs estampats o amb ratlles que 
trenquin la monotonia.

És per això que en els models d’estiu majoritàriament 
els dissenyadors comencen a proposar vestits per 

a homes de colors o amb complements de colors 
que trenquin el disseny clàssic. Per a casaments 
rústics alguns nuvis opten per pantalons més curts 
de l’habitual o per combinar diversos tipus de tei-
xit, trencant així la monotonia del vestit clàssic. 

El nuvi més original 
per aquest 2018

Trencar la monotonia dels vestits de nuvi 
masculí és l’aposta d’alguns dissenyadors 
per a aquest 2018
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 També disposen de complements de tot 

tipus com camises, armilles, corbates, sa-

bates, roba interior, etcètera. Reyman és 

sinònim d’obtenir un tracte amable i per-

sonalitzat que et permetrà lluir com tu vols 

i vestir com el nuvi que tu desitges 

Els vestits de nuvi tenen, a Mataró, un nom 
propi: el de Reyman. Ja fa més de mig segle 
que aquesta botiga situada a La Riera és el 

millor recurs per encertar la imatge del nuvi en el 
dia més important: el del casament. Reyman té una 
àmplia oferta de vestits de cerimònia i col·labora 
amb les cases més prestigioses, líders en el sector, 
com Maestrami, Roberto Vicentti i Altarocca. 

El punt fort de Reyman, a més, és l’atenció perso-
nalitzada amb possibilitat de convenir hores, servei 
de sastreria i camiseria a mida i un servei personal 
i experimentat incomparable amb altres botigues. 

És una botiga especialitzada en nuvis però on els 
acompanyants i convidats també hi trobaran tot el 
necessari per escollir el seu millor conjunt per a un 
dia tan especial com el d'unes noces.

L'elegància del nuvi té nom propi
Reyman vesteix els nuvis mataronins pel seu dia més important  
des de fa més de mig segle

núm. 1808 del 16 al 22 de febrer de 2018
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La núvia més bella amb 
els escots més variats
L'estil que esculli la núvia serà decisiu per brillar

Escollir el vestit de núvia pot ser molt difícil de cara al casa-
ment perquè tota núvia vol estar perfecta en el seu gran dia. 
Any rere any, les modes i tendències en vestits de núvia van 

canviant. Cal tenir en compte que un dels elements que determinen 
com lluirà el vestit és l’escot que aquest tingui, el qual pot ser de 
moltes formes i estils diferents, més clàssic o modern, així com més 
discret o atrevit. A continuació ens proposem descobrir les opcions 
que marcaran tendència enguany i els tipus d’escot que existeixen.

Els escots més variats

L’escot escollit determinarà la bellesa del vestit i com lluïm el dia 
del casament. Conèixer tots els tipus ens ajudarà a fer una millor 
elecció. En primer lloc, cal destacar l’escot Paraula d’Honor, carac-
teritzat per la manca de mànigues i tirants. En segon lloc, trobem 
l’anomenat escot de Cor, el qual està tallat amb forma de cor tal 
com el nom indica i tampoc té tirants. L’escot en forma de ‘barco’ 
dibuixa una línia recta d’espatlla a espatlla i l’off-shoulder deixa al 
descobert les espatlles i el coll. Dos altres tipus d’escot a destacar són 
els anomenats V i U, els quals amb els tirants formen l’estructura de 
la lletra indicada. Amb una forma semblant, trobem l’escot quadrat. 

També cal destacar que els vestits amb tirants són una altra opció, 
els quals poden ser més fins (d’espagueti) o més gruixuts. Les nú-
vies també es poden decantar per portar un sol tirant, escollint així 
un vestit asimètric, un dels estils estrella. 
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Quan 
menys t’ho 
esperes

canvia

El setmanari Gratuït líder de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme
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