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A SIMPLICIDADE DA VIDA NO CAMPO INSPIRAM A NOVAA SIMPLICIDADE DA VIDA NO CAMPO INSPIRAM A NOVA
COLEÇÃO DA ZIPPYCOLEÇÃO DA ZIPPY

A vida no campo e toda a simplicidade que a envolve. É este o ponto de partida para a mais recenteA vida no campo e toda a simplicidade que a envolve. É este o ponto de partida para a mais recente

coleção da Zippy coleção da Zippy “This is Kansas”“This is Kansas” . Inspiradas no estado centro-oeste dos Estados Unidos da. Inspiradas no estado centro-oeste dos Estados Unidos da

América, as novas propostas transmitem a vida em família, a valorização da natureza, a partilha deAmérica, as novas propostas transmitem a vida em família, a valorização da natureza, a partilha de

valores entre gerações, a elegância e a beleza dos pequenos detalhes do campo. valores entre gerações, a elegância e a beleza dos pequenos detalhes do campo. 

Com peças para bebé e criança, menino e menina, destacam-se as camisolas tricotadas, osCom peças para bebé e criança, menino e menina, destacam-se as camisolas tricotadas, os

vestidos camiseiros, casacos de suede, as peças em denim com risca de giz e o padrão xadrez. vestidos camiseiros, casacos de suede, as peças em denim com risca de giz e o padrão xadrez. 

Essencial para completar os looks, todos os pormenores contam até no calçado. Botas texanas,Essencial para completar os looks, todos os pormenores contam até no calçado. Botas texanas,

botas de pelo, botas de montanha e sapatilhas botas de pelo, botas de montanha e sapatilhas superlightsuperlight são algumas das opções disponíveis.   são algumas das opções disponíveis.  

E qual é o toque �nal? Os acessórios, claro! A variedade de propostas é grande, com gorros,E qual é o toque �nal? Os acessórios, claro! A variedade de propostas é grande, com gorros,

cachecóis e luvas tricotadas, capas para a chuva, sacos de lanche, mochilas e sacos de desporto,cachecóis e luvas tricotadas, capas para a chuva, sacos de lanche, mochilas e sacos de desporto,

essenciais para os dias mais frescos de outono que estão a chegar.essenciais para os dias mais frescos de outono que estão a chegar.
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