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HAVAIANAS LANÇA O FATO DE TREINO QUE TODOS VÃOHAVAIANAS LANÇA O FATO DE TREINO QUE TODOS VÃO
QUERER USARQUERER USAR

Havaianas lança o fato de treino que todos vão querer usar.Peças unissexo e com tecido gerado daHavaianas lança o fato de treino que todos vão querer usar.Peças unissexo e com tecido gerado da

reciclagem de garrafas PET.reciclagem de garrafas PET.

Quando dizemos que a Havaianas é a tua companheira de todos os dias e que te apoia em qualquerQuando dizemos que a Havaianas é a tua companheira de todos os dias e que te apoia em qualquer

ocasião, não estamos a brincar. Além dos meses quentes, a marca está preparada para teocasião, não estamos a brincar. Além dos meses quentes, a marca está preparada para te

acompanhar no outono e inverno. Se queres andar sempre confortável e acompanhar no outono e inverno. Se queres andar sempre confortável e coolcool, seja em casa ou na, seja em casa ou na

rua, temos a solução perfeita para ti. rua, temos a solução perfeita para ti. 

A Havaianas acaba de lançar uma linha unissexo de fatos de treino à qual ninguém vai conseguirA Havaianas acaba de lançar uma linha unissexo de fatos de treino à qual ninguém vai conseguir

resistir. Há duas opções de camisolas (39,90€), com capuz de formato descontraído e punhosresistir. Há duas opções de camisolas (39,90€), com capuz de formato descontraído e punhos

canelados, sendo que a versão canelados, sendo que a versão croppedcropped destaca-se pelo corte de linha na bainha.  destaca-se pelo corte de linha na bainha. 

As calças (34,90€) contêm punhos e cintura elásticos, assim como bolsos à frente e atrás. AmbasAs calças (34,90€) contêm punhos e cintura elásticos, assim como bolsos à frente e atrás. Ambas

as peças incluem o popular arco-íris as peças incluem o popular arco-íris Hava ClassicHava Classic bordado e estão disponíveis em três cores:  bordado e estão disponíveis em três cores: blackblack,,

oliveolive e  e purplepurple ..

O fato de treino faz parte da linha de vestuário Havaianas Eco, sendo composto por 50 por cento deO fato de treino faz parte da linha de vestuário Havaianas Eco, sendo composto por 50 por cento de

tecido gerado através da reciclagem de garrafas PET, apoiando a moda consciente e sustentável. tecido gerado através da reciclagem de garrafas PET, apoiando a moda consciente e sustentável. 

Todos os artigos estão disponíveis em Todos os artigos estão disponíveis em www.havaianas-www.havaianas-store.com/pt/store.com/pt/ e em lojas Havaianas e em lojas Havaianas

selecionadas. selecionadas. 
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