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Γοητευτική κοµψότητα, τολµηρά κοψίµατα, πατρόν που αγκαλιάζουν αρµονικά τις γυναικείες καµπύλες, προσεγµένες αθλητικές

λεπτοµέρειες και υφάσµατα µε ιδιαίτερη υφή χαρακτηρίζουν την πρώτη συλλογή µαγιό της εταιρείας «ZUHA». Στόχος της

Βανέσσας Χατζηγιαννάκη και της Χριστίνας Ζούκοβα, των δύο δηλαδή δηµιουργών που βρίσκονται πίσω από το

καινούργιο εγχείρηµα, είναι να σχεδιάζουν µαγιό που βοηθούν τη σύγχρονη γυναίκα να ανακτήσει τη χαµένη της

θηλυκότητα. Άλλωστε, για αυτό το σύνθηµά τους είναι «own it!», γιατί απευθύνονται µε αποφασιστικότητα στη γυναίκα που θέλει να

κυριαρχήσει ξανά στον εαυτό της και να ανακαλύψει τις ιδιαιτερότητές της.

Στον δικό τους κόσµο, η πρωταγωνίστρια της σηµερινής εποχής είναι όσο

χρειάζεται προσεγµένη και ελκυστική ώστε να διατηρεί την αυτοπεποίθησή

και τον δυναµισµό της, αποφεύγοντας τις επιφανειακές υπερβολές που

θολώνουν την εικόνα της. Η ανεπιτήδευτη φυσικότητα που υπηρετούν

πιστά τα µαγιό «ZUHA» είναι το κοινό τους σηµείο αναφοράς, ο τόπος όπου

συναντιούνται σχεδιαστικά οι διαφορετικές µατιές τους.

Η πρώτη τους συλλογή είναι εµπνευσµένη από τη δεκαετία του ’80, τότε που

οι γυναίκες ήταν πραγµατικά λαµπερές και sexy. Μάλιστα, τα µαγιό φέρουν

τα ονόµατα διάσηµων µοντέλων εκείνης της εποχής, όπως το «Claudia» που

παραπέµπει στην Κλόντια Σίφερ, και το «Elle» που θυµίζει την Ελ

Μακφέρσον.
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Γενικότερα, η κολεξιόν για το καλοκαίρι του 2019 κινείται στοχευµένα σε τρεις δυναµικούς χρωµατισµούς -άσπρο, µαύρο, ροζ- που

συνδυάζονται έξυπνα µεταξύ τους, ενώ αποτελείται από τέσσερα βασικά σχέδια και τις παραλλαγές τους: φινετσάτα ολόσωµα µε

βαθύ «V» ή πιο αθλητικά µε έναν ώµο, old-school ψηλόµεσα µπικίνι, βρακάκια που ανεβαίνουν ψηλά στους γοφούς και κλασικά

τριγωνάκια µε λεπτή τιράντα που τονίζουν το στήθος. Λόγω της άψογης εφαρµογή τους, όλα τα σχέδια κολακεύουν µε µοναδικό

τρόπο το γυναικείο σώµα και αναδεικνύουν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του .

Τα µαγιό µπορείτε να τα βρείτε στη µπουτίκ «Ammos» του ξενοδοχείου Patmos Aktis Suites & Spa στην Πάτµο, να τα παραγγείλετε

µέσω Instagram ή Facebook, είτε να κλείσετε ραντεβού για επίσκεψη στο ατελιέ. Από τα τέλη Ιουνίου θα µπορούν να

πραγµατοποιούνται και online παραγγελίες στο site: www.zuha.gr  
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