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TESOURO
Com um design clássico e detalhes 

modernos, os novos relógios Omega, 
pertencentes à colecção Trésor, 

apresentam diamantes gravados no aro 
da caixa, em aço ou em ouro Sedna 

de 18 quilates, e uma coroa marcada 
pelo diamante e pela flor em cerâmica 
líquida vermelha feita a partir de cinco 
logos Omega. Os novos modelos têm 
ainda números romanos gravados em 
relevo e um mostrador disponível em 
preto, castanho-acinzentado, branco, 
azul, prateado-opalino e madrepérola. 
Na bracelete, pode optar entre tecido 
ou pele. O resultado é um verdadeiro 

tesouro para mulheres que não perdem 
tempo e valorizam peças especiais.  

VERÃO COM MAIS ESTILO
Alinhadas com as novas tendências, as peças de Verão da Forever 

21 são ideais para dias de aventura e diversão, seja na praia ou na 

piscina, no campo ou na cidade. Peças com padrões florais, detalhes 

em néon, efeitos gráficos, monocromáticas, padrões tropicais, 

croché, ganga, you name it! E com preços a partir de €5,95 já não 

há desculpas para não se investir em roupa para usar no Verão. A 

colecção para os meses quentes inclui roupa para homem e a linha 

Plus Size com vestidos, fatos-de-banho e acessórios. De que está à 

espera para ir viver o melhor Verão de sempre?

CLÁSSICO 
DESPORTIVO 
O Verão é tempo de 

descontracção, mas nem por 

isso o estilo deve ser posto de 

parte. Quer passe as férias na 

praia quer prefira a cidade, 

escolha bem os acessórios 

de que se faz acompanhar e 

prefira peças leves e com cores 

que combinem com os meses 

quentes. Apresentamos-lhe, 

então, o modelo Decker, da 

Tommy Hilfiger, disponível 

com bracelete em silicone azul 

(€179) ou em aço (€199).

Complemente-o com as pulseiras 

em cordão entrelaçado com 

fecho em aço (€39), disponíveis 

nos tons icónicos da marca: 

encarnado, bege e navy.  

DAR MAIS VIDA À SUA CASA
Está a pintar as paredes da casa ou a pensar em 

remodelações? Em vez do tradicional branco 
por que não arriscar em algo mais marcante? 
Com tons delicados, mas enérgicos e alegres, 
a colecção Red Revelation, da CIN, apresenta 
três novos tons. Por um lado, o Rose Breeze 

#E718, uma das cores mais trendy do momento, 
mas também as mais intensas Canyon #E719 e 

Turmenic #E720. Transforme a sua casa e dê as 
boas-vindas à estação quente. 

ONDE IR, ONDE COMPRAR
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DREAM HOME
Para comemorar 35 anos de 

vida dedicados ao mundo do 

design de interiores, arquitectura 

e decoração, a TGV Interiores 

criou uma experiência “live”, na 

qual os visitantes são convidados 

a descobrir os apartamentos que 

a marca decorou. Cada ambiente 

conta uma história, reflexo de 

várias personalidades e estilos de 

vida, partindo do conceito “Living 

Stories”. Se precisa de inspiração 

para decorar a sua casa ou 

apenas quer conhecer o trabalho 

da TGV Interiores, não perca a 

oportunidade de fazer uma visita.


