WHAT'S UP
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Οι εξωτικές μυρωδιές της
Ινδίας, οι θεραπευτικές
ιδιότητες των συστατικών
του κάκτου, των μπαμπού,
του κασμίρ ή των καρπών της
φύσης και η αισθαντικότητα
ενός δροσιστικού πρωινού της
άνοιξης συγκεντρώθηκαν για να
αφυπνίσουν τις αισθήσεις μας.
Η νέα σειρά πολυτελών κεριών
Calming Park μας ταξιδεύει σε
μια μοναδική γιορτή αρωμάτων
που μας εμπνέουν και μας
αναζωογονούν.
www.calmingpark.com

Ο,ΤΙ ΝΕΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
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Το πρώτο κατάστημα Very Gavello άνοιξε
πρόσφατα τις πόρτες του στην καρδιά της
αθηναϊκής πρωτεύουσας. Το δημοφιλές
unisex brand παρουσιάζει κοσμήματα
που διακρίνονται για τον άψογο
σχεδιασμό, τη λιτότητα, την κομψότητα
και τη rock διάθεση και απευθύνονται
σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τη
μοναδικότητα και την πολυτέλεια στην
έκφραση του στιλ!
Very Gavello Boutique: Σκουφά 5-7,
Κολωνάκι, τηλ.: 210 7244600, 210 3613846.

Η συνεργασία του θρυλικού γαλλικού οίκου
Lanvin με την εταιρία τζιν Acne μοιάζει
παροιμιώδης. Όταν η κλασική πολυτέλεια του
Albert Elbaz συναντά τη δημιουργικότητα του
Jonny Johansson, το αποτέλεσμα εκπλήσσει.
Με αναφορές στη γυναίκα και τον άνδρα,
η συλλογή Lanvin Acne, πάντα με προσοχή
στη λεπτομέρεια, επιμένει στα γιαπωνέζικα
υφάσματα, τα μαύρα σύνολα και τις απλές
γραμμές φέροντας τη μοναδική σφραγίδα
σύζευξης των δύο οίκων.

3
Η εταιρία Carouzos σε αποκλειστική συνεργασία με τον ιταλικό οίκο
Brunello Cucinelli μόλις εγκαινίασε την πρώτη ομώνυμη μπουτίκ. Οι
ολοκληρωμένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές επιβεβαιώνουν
τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την τριαντάχρονη παρουσία του οίκου
στο χώρο της μόδας· το συνταίριασμα του παραδοσιακού και του
μοντέρνου παραμένει συνώνυμο της πολυτέλειας και της κομψότητας.
Brunello Cucinelli Boutique: Πατρ. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, τηλ.: 210 7211303.
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La Νuit de l’ Ηomme είναι το όνομα του
νέου ανδρικού αρώματος για τον Yves
Saint Laurent, με τον Vincent Cassel να
μονοπωλεί το φωτογραφικό φακό. Οι νύχτες
από δω και πέρα αναμένονται πυρετώδεις!
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Δεν είναι η πρώτη φορά που η
Samsonite υποκύπτει στον πειρασμό
συνεργασίας με διάσημους
σχεδιαστές· γεγονός που τείνει να
γίνει συνήθεια. Μετά τον Alexander
McQueen, είναι η σειρά των Viktor &
Rolf να δημιουργήσουν για τη σειρά
«Black Label» μία συλλογή με τσάντες
ταξιδίου που μοιάζουν να έχουν
ξεπηδήσει από κινηματογραφικό φιλμ
της δεκαετίας του ‘50.
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Μια καινούρια αλλά πάντα διαχρονική μεταφορά της
κλασικής shopping bag από τον οίκο Tod’s πρόκειται
να κυκλοφορήσει σύντομα. Ιδανική για όλες τις
ώρες, στη δουλειά ή τις σαββατιάτικες εξορμήσεις
μας, αυτή η τσάντα από μαλακό δέρμα περιέχει
μία αδιάβροχη θήκη για τη φύλαξη αντικειμένων
που αφαιρείται. Επιπλέον, ένα μικρός λαμπτήρας
στο εσωτερικό της αποτελεί εξαιρετικά χρηστική
λεπτομέρεια.
Tod’s Boutique: Βουκουρεστίου 13, Αθήνα,
τηλ.: 210 3356425.

Η διαφημιστική καμπάνια του Johnnie Walker
συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία με τη νέα
τηλεοπτική ταινία Crossroads. Η έννοια της προόδου
και η αντίληψη πως οι επιλογές που κάνουμε και
τα μονοπάτια που διαλέγουμε καθορίζουν τελικά
την προσωπική μας πορεία στη ζωή διατυπώνονται
μέσα από το δυναμικό μήνυμα «έχεις τη δύναμη να
επιλέξεις». Η συνέχεια επί της οθόνης!
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Η νέα τάση για τη φετινή
σεζόν εμπνέεται από τα
χρώματα της γαλλικής
σημαίας. Την καλοκαιρινή
παλέτα μονοπωλούν το μπλε,
το λευκό και το κόκκινο,
που συναντάμε σε πολλά
αξεσουάρ, με πρώτο και
καλύτερο τα νέα αθλητικά
παπούτσια της Puma by
Mihara.
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