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WOMEN´SECRET LANÇA COLEÇÃO DE PIJAMASWOMEN´SECRET LANÇA COLEÇÃO DE PIJAMAS
STYLEWEARSTYLEWEAR

Women’secretWomen’secret apresenta a sua coleção de pijamas STYLEWEAR, inspirada no mundo da meditação, apresenta a sua coleção de pijamas STYLEWEAR, inspirada no mundo da meditação,

calma e paz interior.calma e paz interior.

Com estampados hindu de vibe relaxada, em tons de azul e apontamentos esverdeados, estasCom estampados hindu de vibe relaxada, em tons de azul e apontamentos esverdeados, estas

peças convertem-se em imprescindíveis. A marca segue a aposta no conforto e inovação empeças convertem-se em imprescindíveis. A marca segue a aposta no conforto e inovação em

padrões tendência, peças confortáveis e casual.padrões tendência, peças confortáveis e casual.

Destacam-se os robes patchwork acolchoados, os polares com pelo de borrego tão na moda estaDestacam-se os robes patchwork acolchoados, os polares com pelo de borrego tão na moda esta

temporada, as opções oversize com capuz e os modelos retos com gola Mao. As calças chegam aotemporada, as opções oversize com capuz e os modelos retos com gola Mao. As calças chegam ao

estilo baggy, mom, lounge e retas, combinando com partes de cima básicas e lingerie seamless,estilo baggy, mom, lounge e retas, combinando com partes de cima básicas e lingerie seamless,

para um toque muito versátil.para um toque muito versátil.

A peça ESTRELA da coleção é o robe em tons cru com bolsos foridos em azul e mostarda; a golaA peça ESTRELA da coleção é o robe em tons cru com bolsos foridos em azul e mostarda; a gola

subida, super comfy para uso indoor, é também perfeita para criar um look de Stylewear.subida, super comfy para uso indoor, é também perfeita para criar um look de Stylewear.
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