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Η συλλογή ZUHA SWIMLINE για το 2020 φωτίζει χωρίς ενοχές την
κοριτσίστικη διάσταση που όλες οι γυναίκες έχουν μέσα τους
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 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.
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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 (http://www.zuha.gr) και να τα βρείτε
στη μπουτίκ «Ammos» του ξενοδοχείου Patmos Aktis Suites & Spa στην
Πάτμο.
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις (/oles-oi-eidiseis/) από την Ελλάδα και τον Κόσμο,
τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr (/)

Ρoή Ειδήσεων
Ειδήσεις

Δημοφιλή

Σχολιασμένα

πριν 3 λεπτά

Ανακηρύχθηκε άγιος ο Μητροπολίτης Εδέσσης Καλλίνικος
(https://www.protothema.gr/greece/article/1020100/anakiruhthike-agios-o-mitropolitisedessis-kallinikos/)
πριν 3 λεπτά

Αυτά τα ζώδια θα ερωτευτούν μέσα στο καλοκαίρι
(https://www.protothema.gr/marie-claire/article/1020101/auta-ta-zodia-tha-eroteutounhttps://www.protothema.gr/life-style/fashion/article/1017771/magio/
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(https://www.protothema.gr/marie-claire/article/1020101/auta-ta-zodia-tha-eroteutounmesa-sto-kalokairi/)
πριν 6 λεπτά

Ηράκλειο: Σύλληψη δυο ανδρών για παραβάσεις νομοθεσίας περί
αρχαιοτήτων (https://www.protothema.gr/greece/article/1020099/irakleio-sullipsi-duoandron-gia-paravaseis-nomothesias-peri-arhaiotiton/)
πριν 8 λεπτά

Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ένοχος για την
πρόκλησή του (https://www.protothema.gr/zoi/article/968280/karkinos-paheos-ederouautos-einai-o-megaluteros-enohos-gia-tin-proklisi-tou/)
πριν 10 λεπτά

Η Τροχαία σας «έκοψε» κλήση: Ποιά είναι τα δικαιώματά σας-Πώς
ακυρώνεται το πρόστιμο; (https://www.newsauto.gr/news/i-trochea-sas-ekopse-klisipia-ine-ta-dikeomata-sas-pos-akironete-to-prostimo/)
πριν 11 λεπτά

Πανελλαδικές: Κριτική και όχι στείρα αποστήθιση απαιτούσαν τα θέματα
της Ιστορίας (https://www.protothema.gr/greece/article/1020045/panelladikes-exetaseisauta-einai-ta-themata-gia-istoria-kai-pliroforiki/)
πριν 15 λεπτά

Εξιτήριο για τη Μαρκέλλα - «Δεν ήταν μόνη με την 33χρονη» επιμένει ο
αδερφός της ανήλικης (https://www.protothema.gr/greece/article/1020098/apagogimarkellas-exitirio-gia-ti-10hroni-paremvasi-pasignostou-epiheirimatia-kataggellei-okougias/)
πριν 17 λεπτά

Το καινούριο μαγιό της Jennifer Lopez είναι απίστευτα hot και κοστίζει
λιγότερο από 60 ευρώ (https://www.protothema.gr/marie-claire/article/1020096/tokainourio-magio-tis-jennifer-lopez-einai-apisteuta-hot/)
πριν 18 λεπτά

Πατάτες ογκρατέν με μπέικον και μυρωδικά
(https://www.olivemagazine.gr/recipe/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B4/)
πριν 19 λεπτά

Πάνος Ιωαννίδης: Σε κάθε Masterchef έχουμε νικητή που το αξίζει
(https://www.protothema.gr/life-style/Gossip/article/1020094/panos-ioannidis-se-kathemasterchef-ehoume-nikiti-pou-to-axizei/)
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