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“A ESTRELA QUE ME GUIA”: DIANA CHAVES LANÇA LINHA“A ESTRELA QUE ME GUIA”: DIANA CHAVES LANÇA LINHA
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My Lucky Star by Diana Chaves - é uma coleção especial concebida para a Diana Chaves. A pensarMy Lucky Star by Diana Chaves - é uma coleção especial concebida para a Diana Chaves. A pensar

no poder dos sonhos e na in�uência das estrelas como força interior de uma mulher, esta coleção éno poder dos sonhos e na in�uência das estrelas como força interior de uma mulher, esta coleção é

inspirada na estrela guia que a tem acompanhado ao longo da vida, através de peças únicas einspirada na estrela guia que a tem acompanhado ao longo da vida, através de peças únicas e

delicadas a luz como uma fonte de inspiração e força. Uma coleção única, disponível para todas asdelicadas a luz como uma fonte de inspiração e força. Uma coleção única, disponível para todas as

mulheres Anjewels. Nela encontramos os elementos predominantes que são as estrelas, quemulheres Anjewels. Nela encontramos os elementos predominantes que são as estrelas, que

representam os vértices mais importantes da sua vida: Amor, família, amigos e pro�ssão. representam os vértices mais importantes da sua vida: Amor, família, amigos e pro�ssão. 

Os anéis, brincos, colares e pulseiras já estão à venda na Os anéis, brincos, colares e pulseiras já estão à venda na loja online da Angewelsloja online da Angewels — é por lá que vai — é por lá que vai

encontrar o separador com o nome My Lucky Star (ou “a minha estrela da sorte”, em português), oencontrar o separador com o nome My Lucky Star (ou “a minha estrela da sorte”, em português), o

nome que a apresentadora da “Casa Feliz”, na SIC, resolveu dar à coleção.nome que a apresentadora da “Casa Feliz”, na SIC, resolveu dar à coleção.

““Criámos a coleção My Lucky Star, inspirada na estrela que me guia todos os dias.Criámos a coleção My Lucky Star, inspirada na estrela que me guia todos os dias. É uma É uma

seleção de peças únicas e delicadas, para todas as pessoas que acreditam na sua força interior,seleção de peças únicas e delicadas, para todas as pessoas que acreditam na sua força interior,

que sentem a força desta luz para superar todos e quaisquer desa�os”, diz Diana Chaves numaque sentem a força desta luz para superar todos e quaisquer desa�os”, diz Diana Chaves numa

publicação no Instagram. Diana Chaves perdeu a mãe quando tinha apenas 11 anos, vítima depublicação no Instagram. Diana Chaves perdeu a mãe quando tinha apenas 11 anos, vítima de

cancro.cancro.

São modelos discretos, em tons de dourado e prateado, que podem ser usados no dia a dia, noSão modelos discretos, em tons de dourado e prateado, que podem ser usados no dia a dia, no

trabalho ou em ocasiões especiais. As propostas foram produzidas com aço inoxidável 316L, que étrabalho ou em ocasiões especiais. As propostas foram produzidas com aço inoxidável 316L, que é

hipoalergénico. Os preços variam entre os 14,90 e os 49,90€.hipoalergénico. Os preços variam entre os 14,90 e os 49,90€.
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