STYL  MÓDA PRO ŽENY

BAREVNÁ
INSPIRACE

Kvetoucí jaro
Pastelové odstíny, opalizující
laky, růžové zlato a diamanty z jarní kolekce
od Roberta Coina. Oslava kvetoucího jara,
opravdové probuzení smyslů inspirované jemnými
květinami a nevinně okouzlujícími beruškami
a motýly. Náušnice, náhrdelníky a náramky posilující zábavné kouzlo
vytvořené Robertem Coinem pro romantičky, aby snily, ale také pro
pragmatické ženy, kterým se líbí hry ve velkém stylu.
 Roberto Coin, Pařížská 1, Praha 1

Ruční práce
La Perla Maison − tato klasická
elegantní kolekce oslňuje
luxusním hedvábím a jemnou
krajkou, která je na hedvábí
ručně našívaná. Tradiční
přístup a pečlivá pozornost
k detailu dává život frastagliu,
staletí staré technice, která
je typem florentského
řemeslného zpracování
krajky. Jedná se o precizní
jednolícní hladké výšivky
charakteristické pro 18. století.
Spředené příze jsou upraveny tak, aby
navazovaly na závoj tylu, a jsou propojeny
s hedvábím, saténem či jinou látkou pomocí
pečlivého procesu ručního šití. Oříznutí překrývající tkaniny
provádí zkušení pracovníci výhradně ručně. Výsledkem je
rafinovaný motiv vkladů, který budí dojem, jakoby z látky
vystupovaly.
 www.laperla.com

Geniální

Letošní kolekci na jaro a léto luxusní značky
Pietro Brunelli Milano označují módní stylisté
za mimořádně vydařenou. Obdiv vzbuzují
především atraktivní vzory a potisky ve svěžích
letních barvách s dominantní modrou, červenou
a bílou. Nádherné šaty, pohodlné šortky, sukně,
tuniky, legíny, jedno- i vícebarevné overaly
v nejrůznějších provedeních...

Je to prostě geniální nápad. Každá žena se někdy
dostala do situace, kdy po dni v kanceláři a několika
schůzkách pospíchala večer na koncert nebo do
divadla, ale do její kabelky se střevíčky na přezutí
nevešly. A tak firma Baldinini navrhla řešení. Spodní
část své nové kabelky s poetickým dívčím jménem
Anastasia jednoduše oddělila, a vytvořila tak tajný
prostor, kazetu, na úschovu čehokoliv. Třeba právě
balerínek nebo lodiček, které dodají šarm každé
„malé černé“ toaletě.
Kabelka Anastasia z nové kolekce pro jaro a léto má
úžasně čisté linie. Jediné ucho vám umožní nosit
tuto věrnou kamarádku na ruce či na rameni. Tajná
spodní část je opticky oddělena použitím lesklého
kovu s magnetickými patenty a zároveň uplatněním
odlišného materiálu, ovšem ve stejné barevnosti. Horní
část kabelky je vyrobena z na dotek velmi jemného
telecího nubuku a dolní z lakované kůže.

 www.mamashop.cz
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