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ATLANTA MOCASSIN HOME SLIPPERS: CONFORTO EATLANTA MOCASSIN HOME SLIPPERS: CONFORTO E
ELEGÂNCIA PARA ANDAR EM CASAELEGÂNCIA PARA ANDAR EM CASA

Com o inverno mesmo à porta é altura de desfrutar, ainda mais, do aconchego do lar. A pensarCom o inverno mesmo à porta é altura de desfrutar, ainda mais, do aconchego do lar. A pensar

nisso a nisso a Atlanta MocassinAtlanta Mocassin sugere os  sugere os Home Slippers,Home Slippers, um modelo confortável e muito elegante para um modelo confortável e muito elegante para

andar em casa. Para homem, mulher, criança e bebé estão disponíveis em várias cores e  são aandar em casa. Para homem, mulher, criança e bebé estão disponíveis em várias cores e  são a

proposta mais proposta mais cozycozy da marca portuguesa para aquecer os dias frios.  da marca portuguesa para aquecer os dias frios. 

Os Home Slippers são feitos em pele acamurçada, apresentam uma sola driver de borracha e umOs Home Slippers são feitos em pele acamurçada, apresentam uma sola driver de borracha e um

forro de lã, o que os torna num sapato extremamente macio e quentinho para andar em casa. Oforro de lã, o que os torna num sapato extremamente macio e quentinho para andar em casa. O

modelo é, também, ideal para receber os amigos e família com muito estilo e sem ter de trocar demodelo é, também, ideal para receber os amigos e família com muito estilo e sem ter de trocar de

calçado, otimizando a experiência "stay home, stay fashion".calçado, otimizando a experiência "stay home, stay fashion".

Disponíveis doDisponíveis do tamanho 21 ao 45 tamanho 21 ao 45, são a opção perfeita para os verdadeiros , são a opção perfeita para os verdadeiros homebodieshomebodies, sejam eles, sejam eles

pequeninos ou adultos!  pequeninos ou adultos!  

Fique a conhecer todos os Home Slippers da Atlanta Mocassin em Fique a conhecer todos os Home Slippers da Atlanta Mocassin em atlantamocassin.comatlantamocassin.com..
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https://www.mundopaisfilhos.com/
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