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You must have
O tempo finalmente está a melhorar e apetece passear, ver montras e comprar algumas peças. Veja a seleção que fizemos
para si.

Escapar e quebrar a rotina
A pensar nos dias mais quentes do ano, os Timberland de lona em algodão orgânico surgem como os companheiros ideais.
Leves e fáceis de combinar, estão disponíveis em vermelho, azul, preto e castanho (103€).

Kit de viagem que cuida da aparência
A Perfumes&Companhia apresenta em exclusivo o novo kit de viagem da Anthony, composto por um Foaming Face Wash,
um Face Scrub, um Shave Cream e um Daily Moisturizer. Tratamento e barbear de luxo, por 115€.
Porta-cartões com estilo
Esqueça os porta-cartões enfadonhos. A Tru Virtu acaba de lançar o Pearl, em alumínio, disponível em diversas cores e
super leve – pesa apenas 44gr e guarda até 25 cartões de visita (22€).

Néon para o verão
A Watx&Colors acaba de lançar a coleção BlackOut Néon, disponível em quatro cores para homens e mulheres, miúdos,
jovens e graúdos. Analógico e com bracelete em borracha, um acessório útil e colorido por 59,90€.

Ethnic Trend
A PEKAN apresenta os seus máxi anéis com texturas étnicas, complementos criativos e de design contemporâneo que
marcarão este verão (369€).

Ciência Divertida
O Sid, a Gabriela, o Geraldo e a Maia ajudam a desenvolver o raciocínio e melhorar a memória num divertido jogo com 52
cartas lançado pela Science4you. Descobrir a ciência de forma divertida.

Belle Epoque na Design Miami/ Basileia
A Casa de Champanhe Perrier-Jouët voltou a apresentar este ano a sua prestigiada coleção de Belle Epoque cuvées na
feira Design Miami/ Basileia, fazendo parte do novo espaço de exposição concebido pela Herzog & de Meiron para albergar
48 das principais galerias de design do mundo.

Festival de verão com Estilo
A SMK propõe um look “Festival de verão” simples e prático, mas com todo o estilo em três peças chave: calções, t-shirt
(32,50€) e ténis.
Swimwear Nacional
Com inspiração nos descobrimentos e nas paisagens portuguesas, a Luipex aposta na qualidade, no design e sofisticação
para oferecer uma coleção de swimwear a pensar nos dias mais quentes do ano.

Do cockpit para o pulso
A Bell & Ross tem três novos modelos de relógios que ultrapassam o conceito clássico de leitura da hora: Heading Indicator,
Airspeed e Climb. Inspirados no cockpit dos aviões e com edição limitada a 999 unidades.
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