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Ονομάζεται «Zuha» και θα το λατρέψεις.

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.

http://www.zuha.gr/


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.

http://www.zuha.gr/


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. 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 .

Δες επίσης: Summer Bags: 8 τσάντες που συνδυάζονται με όλα τα καλοκαιρινά

σου σύνολα

ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

https://www.queen.gr/moda/fashion-queen-loves/story/180541/summer-bags-8-tsantes-poy-syndyazontai-me-ola-ta-kalokairina-soy-synola










The French Icon by 1664 Blanc: Δες το πιο chic fashion editorial και δώσε
γαλλικό αέρα στο καλοκαίρι σου!

ZUHA SWIMWEAR  BRAND ΜΑΓΙΟ

Δ ΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΠΙΣΗΣ

Δεν θα πιστεύεις µε ποια διάσηµη & καλλονή τραγουδίστρια τα έχει ο…

queen.gr

Νεφέλη & Δανάη Λιβιεράτου: Η τελευταία φωτό πριν φύγουν από το
νησί δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι
Δες τι ανέβασε η μεγάλη κόρη των Αδάμ-Λιβιεράτου

Διαφήµιση

Διαφήµιση

Διαφήµιση

MUAMA Enence |

Blueground.com |

Healtheine |

Αυτή η Συσκευή των €89 Σας Επιτρέπει να Μιλάτε Άμεσα 43 Γλώσσες. Η ιδέα;
Μεγαλοφυής

Έχεις διαμέρισμα στην Αθήνα; Εξασφάλισε Σταθερό Μηνιαίο Εισόδημα!

Μη κάνεις ενέσεις στις αρθρώσεις! Ο πόνος στα γόνατα θα εξαφανιστεί σε λίγες ημέρες
αν...

Ξαναζήστε στην Αρχαία Ελλάδα σε αυτό το Παιχνίδι Στρατηγικής
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Grepolis - Free Online Game |
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Daily Story |

Ξαναζήστε στην Αρχαία Ελλάδα σε αυτό το Παιχνίδι Στρατηγικής

Σάλος με τη νέα μέθοδο αδυνατίσματος στην Ελλάδα

Αυτά ήταν τα πιο όμορφα δίδυμα στον κόσμο - Κοιτάξτε πώς μοιάζουν σήμερα!
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Fitospray |

Top 5 Dating |

Καλύτερο και από λιποαναρρόφηση.( Κάνε αυτό σήμερα)

Οι Singles 35+ στην Ελλάδα λατρεύουν αυτούς τους Ιστότοπους Γνωριμιών
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SimpleSite |

Beauty Life |

Healtheine.com |

Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα σε 3 λεπτά

Έτσι θα καθαρίσεις τον οργανισμό σου από παράσιτα και Τοξίνες.Μην καθυστερείς

Σβήσε ακόμα και τις πιο βαθιές ρυτίδες με αυτό το φθηνό κόλπο
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Δεν φαντάζεσαι τι κάνει ο σύζυγος της Βάσως Λασκαράκη στην Κρήτη (photos)

Η νονά της κόρης της Ελένης Χατζίδου είναι απλά καλλονή (photos)
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Γράψου στο Newsletter μας και υποσχόμαστε να σε ενημερώνουμε με
συνέπεια, κέφι και μπρίο για τα καλύτερα της εβδομάδας!
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Forge Of Empires - Free Online Game |
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FlashPosts.com |

Παίξε το πιο εθιστικό παιχνίδι της χρονιάς

1 σπιτικό τέχνασμα προσελκύει τύχη και πλούτο...

Αν τρως αυτές τις τροφές δεν θα έχεις ποτέ πρόβλημα στο συκώτι

το e-mail σου...

 Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχοµαι τους όρους χρήσης
του ιστότοπου της εταιρείας

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι είµαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκοµαι
υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεµόνα ή επιτρόπου

Εγγραφή

Το απόλυτο γυναικείο magazine
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