// Lista luxului

Geantă Frey Wille
Pentru că seara se poartă genţile miniaturale şi preţioase, denumite de francezi
,,minaudière”, brandul de bijuterii Frey Wille propune, sezonul acesta, propria
versiune de geantă-bijuterie. Carcasa rigidă a ,,Minaudière Soirée Parisienne”
este îmbrăcată în piele (în variantă auriu sau negru lucios) iar detaliile metalice,
placate cu aur galben de 24 de carate, sunt realizate după tehnica specială de
emailare care a făcut celebru brandul în întreaga lume.
Frey Wille, Calea Victoriei 118, Bucureşti

Brăţările lui Johnny Depp

Lux preţios
Luna aceasta, luxul poate îmbrăca
multe forme: de la o sticlă de apă
minerală personalizată de un
celebru designer, până la o colecţiecapsulă din ţesături preţioase.
De Diana-Florina Cosmin

Rose Elixir
Brandul francez de
parfumuri Casa Montale s-a îmbogăţit cu
trei noi esenţe: Roses
Elixir, So Flowers şi
Aoud Amber Rose.
Aoud, o răşină
devenită populară în
parfumeria de nişă
contemporană, a fost
pusă în prim plan
pentru prima oară de
însuşi Pierre Montale,
inspirat de o călătorie
iniţiatică în Orientul
Mijlociu. Roses Elixir
este o esenţă de flori
şi fructe, cu o bază
caldă de ambră, mosc
şi vanilie şi un buchet
de trandafir, iasomie,
floare de portocal şi
căpşuni.
Elysée Concept,
Tache Ionescu nr.29,
Bucureşti

Nu doar Depp, dar şi Angelina Jolie, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Orlando Bloom, Sandra Bullock, Julia Roberts, Sharon Stone, Nicole Kidman, Uma Thurman
sau Lenny Kravitz se numără printre ambasadorii bijuteriilor semnate de creatoarea belgiană Catherine Michiels. Maestru Reiki şi absolventă a Arts & Métiers
Institute din Bruxelles, Michiels creează brăţări prevăzute cu talismane cu
semnificaţie spirituală, din materiale preţioase şi semipreţioase. Fiecare piesă
are, după declaraţiile creatoarei, ,,un scop şi o menire”, reamintind purtătorului
ceea ce este cu adevărat important în viaţă.
Createur 5 D’Emotions, Strada Doamnei, nr.5, Bucureşti

Madeleine
by Rhea Costa
În numai doi ani, designerul Andreea
Constantin a transformat o pasiune
pentru modă într-o afacere înfloritoare
şi un brand omniprezent în garderobele
vedetelor: ,,Rhea Costa”. Inspirată de
designerul francez Madeleine Vionnet, care
a revoluţionat moda secolului XX, Andreea
şi-a lansat cea mai recentă colecţie denumită chiar ,,Madeleine”, folosind materiale
preţioase: mătase, crêpe de Chine, chiffon,
dantelă şi tulle, înnobilate cu paiete şi
broderii haute couture.
www.molecule-f.com

Evian
by Courrèges
Creatorul francez de modă André Courrèges
– renumit nu numai pentru creativitatea sa neconvenţională, dar şi pentru colaborările inedite –
şi-a pus semnătura pe noua sticlă Evian Limited
2012, decorată cu flori de un roz fluorescent şi
un alb elegant. Începând din 1992, prin Ediţia Limitată a Jocurilor Olimpice, Evian a lansat, anual,
câte o sticlă în ediţie limitată, semnată de mari
nume ale modei, precum Christian Lacroix, Paul
Smith, Issey Miyake sau Jean Paul Gaultier.
Loft, Centrul Metropolis, Aripa de Vest,
Bulevardul Iancu de Hunedoara 55-57
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