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LORES Rajstopy
KROPKI GROSZKI
POINT 40 den Włoskie
Cena

14,99 zł

Numer katalogowy

1011293535

Opis produktu

LORES Rajstopy KROPKI GROSZKI POINT 40 den Włoskie 3/4
Rozmiary: 3/4, 1/2

Jak połączyć kobiecą elegancję i dziewczęcy wdzięk? Jaki dodatek idealnie dopełni klasyczną, ołówkową spódnicę, zwiewną,
delikatną, sukienkę i jeansowe szorty? W punkt nowoczesnej stylizacji trafią czarne rajstopy w kropki – POINT! To nasza
propozycja dla kobiet rozważnych i romantycznych, które wiedzą, że nawet niewielki dodatek może zupełnie odmienić
codzienny „look”.
Wzorzyste rajstopy polka dots zagrają zarówno jako dominanta stylizacyjna, zwłaszcza, gdy postawimy na stonowane barwy i
klasyczne kroje, a także idealnie wpasują się w wyrazisty klimat pin up, delikatne boho, ponadczasowe retro i modny casual
business.
Rajstopy 40 den to idealny wybór na późną jesień, a w połączeniu z kobiecymi zakolanówkami, zapewnią ciepło i komfort
nawet w środku zimy. Rajstopy wzorzyste POINT wyprodukowano z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu są niezwykle
wygodne i trwałe. Z powodzeniem można prać je wielokrotnie w pralce, bez obaw o blaknięcie czy rozciągnięcie materiału.
Gotowa na nieco wzorzystego szaleństwa?
Skład:
92% poliamid
8% elastan
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Historia rajstop Lores
Mała szwalnia we włoskiej miejscowości Castel Goffredo. Dwaj mężczyźni, niczym zahipnotyzowani, wsłuchują się w rytmiczny
stukot maszyny dziewiarskiej. W powietrzu unosi się intensywny zapach przędzy i świeżo zaparzonej kawy, którą przed chwilą
postawił przed nimi na stoliku roześmiany Włoch, właściciel zakładu. Goście sięgają po filiżanki, by po chwili stwierdzić, że tak
dobrego espresso jeszcze nigdy nie próbowali. Jest początek lat 90, a mężczyźni przyjechali do Lombardii z Polski na
zaproszenie tajemniczego przyjaciela rodziny.
Włoch rozkłada na stoliku swoje produkty, które właśnie przyjechały z farbiarni. Perfekcyjne krawiectwo, nowoczesne
spojrzenie na fason, a przede wszystkim – trwałość. Tego właśnie brakowało na rodzimym rynku. Włosi od dawna produkowali
rajstopy odporne na uszkodzenia, a przy tym niezwykle elastyczne i kobiece. Szwalnia dawała im również możliwość tworzenia
ciekawych wzorów i nowych odcieni rajstop.
Tydzień później bohaterowie tej opowieści wracali z Castel Goffredo samochodem wypakowanym produktami uszytymi
specjalnie dla nich. Mijając Mediolan zdali sobie sprawę, że nie mają przecież nazwy dla włoskiej linii rajstop, którą chcą
wprowadzić do Polski.
Kto jest symbolem kobiecości we Włoszech? – zastanawiał się jeden z nich.
Jak to kto? Sophia Loren! To jedna z największych gwiazd światowego kina, ikona mody, stylu, a także symbol kobiecości,
elegancji i seksapilu. Prawie jak nasze rajstopy. – zażartował drugi.
Od tamtej pory rodzinna firma Lores, założona przez ojca i syna, rośnie w siłę i – w wyniku zachwytu nad włoską modą i
krawieckim kunsztem – przekłada te wartości na swoje produkty. Bez kompromisów i bez półśrodków. W Polsce tworzone są
nowe projekty, wzory i fasony, które następnie powołuje do życia szwalnia umiejscowiona w samym sercu Italii. I właśnie z
samego serca Italii, prosto do Polski, płynie miłość do kobiecości w najlepszym, krawieckim wydaniu.
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