
Qual é 
o seu
estilo?
Romântica, criativa...
Quem é você
#VestidadeVocê?
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Bella Entrevista
Confira o look do

programa, cheio de cor
e estilo!

Arara de novidades
Conheça o espaço das peças da próxima estação.



A R A R A  D E
N O V I D A D E S

C O R E S  E  E S T A M P A S  N O V A S

A partir de hoje você
encontra na Magasin uma
arara exclusiva com peças
de Lançamento Unna,
novos moldes dos clássicos
que você já conhece, como
a camisa gola laço e a
Pantalona (confira pág. 7),
e peças exclusivas da nova
coleção. 

Lembrando que essa
arara faz parte das

implementações 
da transição

multimarcas/marca
própria da Unna e cada

vez mais estaremos
com novidades.
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ESTILOS

Vamos ver peças
que você

encontra na
Unna referente a

cada estilo

Give us your best selfie!

Stacey Lui Models
What it takes to be Stacey Lui's

O que você gosta em outros e
vê em revistas e redes sociais,
pode ser parte do que você
considera seu estilo, mas,
quem é você quando está
#VestidadeVocê? 

A proposta da Unna é fazer
você descobrir e viver sua
versão mais autêntica, e por
isso, hoje trazemos nas
próximas páginas, alguns
looks para te inspirar.

Você sabe a resposta quando se pergunta: Qual é MEU estilo? 
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p.18

Estilo
romântico

2

Mostra o lado mais feminino da personalidade,
com peças de cores alegres e delicadas, detalhes
como babados, franjas e saias godê.

Veja o que mais se identifica, teste as suas
peças e o mais importante, pergunte! Envie
seus looks para o nosso WhatsApp (confira a
última página).
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Estilo que não se preocupa com as tendências.
Cores fortes e mix de estampas caracterizam o
espírito livre e sem preocupação da
personalidade.

Cores vibrantes que se
contrastam e tornam o

look ainda mais atraente. 

Estilo 
criativo
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estilo
dramático/
urbano

Composição leve, com
peças em tons mais

claros. 

Teen Magazine
Sassy

Conhecido também 
como casual, se detém
a contrastes de claro e
escuro em peças
básicas, podendo ser
modificadas com
acessórios de várias
maneiras, tornando-as
assim, mais versáteis.
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Estamos em fase de pré-
lançamento da nova coleção

e algumas peças já estão
dando o ar da graça por aí.

No último Bella Entrevista, a
jornalista Pérola Ceron vestiu

uma camisa com etiqueta
Mode de la Rue coordenada
com uma pantalona também

de produção nossa.
Para esta composição visual

apostamos na combinação de
cores color bloking.

look
Bella 
Entrevista

Todas as peças
disponíveis para
compra na
Magasin. 6



@unnamaison
@unnaatelier
@ecoleunna

/unnamaison 
/ecoleunna


