
InícioInício / /  Roupa, Calçado & AcessóriosRoupa, Calçado & Acessórios / /  As novas pantufas da Havaianas são o sucesso deste InvernoAs novas pantufas da Havaianas são o sucesso deste Inverno

05 05 JanJan

AS NOVAS PANTUFAS DA HAVAIANAS SÃO O SUCESSOAS NOVAS PANTUFAS DA HAVAIANAS SÃO O SUCESSO
DESTE INVERNODESTE INVERNO

Já lá vai o tempo em que estar em casa confortável signi�cava Já lá vai o tempo em que estar em casa confortável signi�cava lookslooks monótonos. Estar  monótonos. Estar coolcool e  e comfycomfy é é

possível — e a coleção de outono/inverno da Havaianas é a parceira perfeita. Depois dos possível — e a coleção de outono/inverno da Havaianas é a parceira perfeita. Depois dos fatos defatos de

treinotreino, a marca lançou as pantufas que já estão a esgotar na loja , a marca lançou as pantufas que já estão a esgotar na loja onlineonline a alta velocidade. a alta velocidade.

Imagina um par perfeito, confortável e macio para usares em qualquer lugar. A Havaianas Imagina um par perfeito, confortável e macio para usares em qualquer lugar. A Havaianas FlatformFlatform

MulesMules tem a parte superior em veludo, sola em plataforma, calcanhar elástico e uma textura macia, tem a parte superior em veludo, sola em plataforma, calcanhar elástico e uma textura macia,

que a tornam fácil de colocar e difícil de tirar. Estão disponíveis em rosa, preto e amarelo, por 34€.que a tornam fácil de colocar e difícil de tirar. Estão disponíveis em rosa, preto e amarelo, por 34€.

Já as Havaianas Fur Mule são aquele modelo que eleva a obsessão pelos Já as Havaianas Fur Mule são aquele modelo que eleva a obsessão pelos mulesmules a um novo nível. A a um novo nível. A

parte superior quente, macia e peluda faz destas pantufas o par ideal para te sentires maisparte superior quente, macia e peluda faz destas pantufas o par ideal para te sentires mais

confortável do que nunca — sem dispensar o fator estilo. Estão disponíveis nos mesmos tons, porconfortável do que nunca — sem dispensar o fator estilo. Estão disponíveis nos mesmos tons, por

30€. 30€. 

Ambas as novidades são compostas por: exterior 100% poliéster e forro 100% algodão. EstásAmbas as novidades são compostas por: exterior 100% poliéster e forro 100% algodão. Estás

preparada para o inverno mais preparada para o inverno mais coolcool de sempre com a Havaianas? de sempre com a Havaianas?

Produtos disponíveis em Produtos disponíveis em https://www.havaianas-store.https://www.havaianas-store.com/pt/com/pt/.. 
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https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/roupa-cal%C3%A7ado-acess%C3%B3rios
https://www.havaianas-store.com/pt/camisola-com-capuz-havaianas-rainbow-eco/4146731.html?dwvar_4146731_color=PURPLE&cgid=New%20arrivals
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