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 QUENTE
CORES FORTES QUE 
AQUECEM O LOOK DA 
PRÓXIMA ESTAÇÃO! 

OUTONO 

extra!
NOVO DESIGN
NOVA REVISTA

DIVAS
INSPIRE-SE NAS 
ANTIGAS ESTRELAS DE 
HOLLYWOOD PARA A 
BELEZA ATUAL

AS COLEÇÕES 
+ IMPORTANTES 

DAS SEMANAS DE MODA 

DE2011
INVERNO 

INTERNACIONAIL

PERFIL
PROFISSIONAIS 
DE NOSSA 
CIDADE QUE SE 
DESTACAM EM 
SUAS ÁREAS

PRIME, CORRETIVO,  
BASE, ILUMINADOR
PELE CORRIGIDA 
PARA UM MAKE 

PERFEITO

SPFW & 
FASHIONRIO
OS SAPATOS DA 
TEMPORADA
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Para a comemoração 
de 90 anos da grife 
italiana Gucci, a Fiat 
lança a edição especial 
Fiat 500 by Gucci sob 
a direção criativa de 
Frida Giannini, esti-
lista da marca. A apre-
sentação do carro foi 
na abertura da semana 
de moda de inverno de 
Milão deste ano. Nas 
cores preta e branca 
com inconfundível 
faixa lateral em verde 
e grená, assinatura 

automóvel

fiat 500 by gucci
edição de luxo e limitada do fiat 500 
celebra 90 anos da grife italiana 

da Gucci, o carro vem 
equipado com bancos 
de couro personalizados 
com o famoso padrão 
Guccissima das bolsas. 
Uma linha de acessó-
rios da grife como luvas 
para direção, óculos, 
bolsas de viagem, 
mocassins acompa-
nham também este 
lançamento de luxo. 
As vendas na Europa 
começam a partir 
de abril deste ano.                
www.gucci.com

iluminação

lustre  real
com acabamento clássico, design 
italiano inova na iluminação

Inspirados pelo estofamento capitonné de 
sofás, os designers italianos Enrico Zanolla 
e Andrea Di Filippo do DZstudio aplicaram 
o acabamento no exterior de sua luminária 
Clamp. O difícil do processo foi encontrar 
a melhor forma de encaixar o couro na 
dimensão da cúpula e definir a distância 
certa de cada ponto. O contraste entre o 
interior limpo da luminária com o exterior 
clássico do acabamento a torna ideal para 
compor um ambiente moderno e sofisticado.           
www.dzstudio.net

celular

white phone
é aguardado o lançamento 
do iphone 4 na cor branca

Com novo design, o iPhone 4 
apresenta as faces e superfícies 
achatadas refletindo a uniformida-
de com as outras linhas de produ-
tos da empresa, tais como o iPad e 
o iMac. Com capacidades de 16GB 
e 32BG e dimensões reduzidas 
(110 mm de altura, 59 mm de lar-
gura, 9,4 mm de profundidade), 
a mais aguardada versão é na cor 
branca com lançamento previsto 
para o verão norte-americano 
deste ano.   
www.apple.com/br/iphone
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