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Νέα

Zuha: totally girly swim line
Από

Κατερίνα Μανωλαράκη - 05/07/2020

Μου αρέσει! 78 χιλ.

Με ζωηρά και χαρούµενα χρώµατα που µεταµορφώνουν τα µαγιό σε καλοκαιρινά γλειφιτζούρια, η συλλογή ZUHA SWIMLINE για το
2020 φωτίζει χωρίς ενοχές την κοριτσίστικη διάσταση που όλες οι γυναίκες έχουν µέσα τους. Η νέα κολεξιόν κινείται χορευτικά
ανάµεσα στη ντροπαλή φρεσκάδα της νεανικότητας και στον δυναµικό ερωτισµό που αποπνέει µια γυναίκα µε
αυτοπεποίθηση. Αυτές οι δυο ετερόκλητες πλευρές της θυληκότητας συναντώνται στις δηµιουργίες της Βανέσσας
Χατζηγιανάκκη και της Χριστίνας Ζούκοβα, οι οποίες φέτος εµπνεύστηκαν από την Barbie των 80s.

Το έντονο ροζ που αναδεικνύει την κοριτσίστικη διάθεση, το αέρινο γαλάζιο που εκτοξεύει πίσω στην εποχή της αθωότητας, το
φανταχτερό πορτοκαλί που προκαλεί πονηρά χαµόγελα αλλά και το βαθύ µωβ που προσδίδει µια κοµψότητα, πρωταγωνιστούν στη
δεύτερη τους συλλογή, η φωτογράφιση της οποίας πραγµατοποιήθηκε ανοιχτά του Φλοίσβου στο σκάφος της εταιρείας «Greek Isles
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Yachting». Πάνω σε ένα λευκό κατάστρωµα που λειτούργησε ως καµβάς, µε φόντο το βαθύ µπλε του Αιγαίου, ο Γιάννης Μπουρνιάς
φωτογράφισε µονόχρωµα ολόσωµα µαγιώ µε σικ κοψίµατα, sexy τριγωνάκια που «χαϊδεύουν» το στήθος και βρακάκια που
σκαρφαλώνουν στους γοφούς, αφήνοντάς τους διακριτικά ακάλυπτους.
ADVERTISING

Πιστή στις σχεδιαστικές αρχές των δηµιουργών της, η κολεξιόν ZUHA SWIMLINE για το 2020 απελευθερώνει µε φυσικότητα τον
κοριτσίστικο χαρακτήρα της σύγχρονης γυναίκας. Αιχµαλωτίζοντας τον χρόνο στο φετινό καλοκαίρι σε προσκαλεί για ένα µακροβούτι
στην ανεµελιά.

Tα µαγιό µπορείτε να τα παραγγείλετε µέσω Instagram ή Facebook, να τα αποκτήσετε στο online shop www.zuha.gr (εδώ) και να τα
βρείτε στη µπουτίκ «Ammos» του ξενοδοχείου Patmos Aktis Suites & Spa στην Πάτµο.

https://www.athinorama.gr/shopping/article/zuha_totally_girly_swim_line_-2541943.html

Page 2 of 4

Zuha: totally girly swim line - Shopping & Style - αθηνόραµα

07/07/2020, 16)17

Διαβάστε επίσης

Από €0,04317/Kwh Έχεις Την Χαµηλότερη Έχεις Κρατική Ασφάλιση; Δες Πως Θα
Χρέωση Για Ρεύµα Στην Αγορά
Κάνεις Όλες Τις Εξετάσεις Σου Δωρεάν!
revmaprosfora.gr

Interasco

Chinatown

Microsoft Office 2016 & 2019 στις
καλύτερες τιµές!
Bluestore.gr

Τα 10 καλύτερα φιλµ νουάρ που
γυρίστηκαν ποτέ

Πάγκος Αποσυµπίεσης Σπονδυλικής
Στήλης για τους πόνους στην πλάτη!

Τα συναυλιακά ραντεβού του Ιουλίου που
δεν πρέπει να χάσετε

Οι συναυλίες που ξεχωρίζουν αυτή την
εβδοµάδα

Bluestore.gr

Nail moment: Αυτά είναι τα πιο δηµοφιλή
χρώµατα στα νύχια για το καλοκαίρι

Δες Εδώ τα Οικονοµικά Προγράµµατα
στο Ρεύµα για το Σπίτι

Πάταγο Προκαλεί Η Νέα Προσφορά Στο
Ρεύµα: 45% Έκπτωση Ολο Το 24ωρο!

ΗΡΩΝ

RevmaDeal

Ένας Υπέροχος Γείτονας

Περισσότερα θέµατα
African Fashion

https://www.athinorama.gr/shopping/article/zuha_totally_girly_swim_line_-2541943.html

Page 3 of 4

Zuha: totally girly swim line - Shopping & Style - αθηνόραµα

07/07/2020, 16)17

Nail moment: Αυτά είναι τα πιο δηµοφιλή χρώµατα στα νύχια για το καλοκαίρι

Καφτάνια: Ένας οδηγός αγοράς µε effortless summer chic style

Sneak Peek: Αυτή είναι η ρουτίνα οµορφιάς της Victoria Beckham

The Mall Athens: H καλύτερη µας βόλτα

Απόρρητο
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