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Estamos com novas cores e detalhes da camisa gola laço. Confira! (pág 3)



Vitrine da Semana: 
 

A próxima estação será marcada
por tons vivos, em tecidos leves,
confortáveis e estilosos. 
 
Você pode ousar nos acessórios,
como cintos, shokers e colares,
saindo do básico camiseta e
jeans.

Com cores contrastantes, como o
azul e laranja, verde e rosa, amarelo
e roxo, o look fica em destaque,
mostrando o lado mais alegre da
sua personalidade. 
 
Indicado para ambientes mais
informais, mas nunca deixando de
ser elegante! 

Vestido: R$244,90  
Blusa: R$124,90  
Jeans R$49,90

Blusas R$174,95 cada 
Jeans R$459,90 
Calça R$299,45 
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Liquida Frederico

Do dia 23 a 31 de agosto de 2019, estaremos participando da
campanha “LIQUIDA FREDERICO” e aqui na Unna Maison você
encontra toda a loja com 50% de descontos em todas as peças das
multimarcas e acessórios.

A Campanha é organizada
pela CDL-FW, juntamente
com a ACI, com o objetivo
de movimentar o comércio
local. 

Aproveite a oportunidade e
peça seu condicional para
uma de nossas vendedoras
pelos contatos:
 
 
Whatsapp: (55) 99622-5354
Instagram: @unnamaison. 
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As camisas de gola laço foram
introduzidas na moda por
grandes estilistas e difundida
como tendência nos anos 70.
Elas rendem looks elegantes e
versáteis e imprimem
sofisticação, podendo ser mais
casuais, usados com jeans ou
mais rebuscados, usados com
itens de alfaiataria. 
 
Disponíveis no branco, preto,
azul marinho e azul céu.. 

Blusa gola gota R$149.90

A blusa gola gota imprime uma
casualidade ao look e é uma
boa opção para usar com
colares de vários modelos.
O decote é um detalhe delicado,
que destaca o colo e traz
elegância. 
 
Disponíveis no preto, azul e
estampada.
 

Camisa gola laço R$149.90
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