


Top na ramiączkach z przeszyciami
Top na cienkich ramiączkach z dekoltem w
serek i przeszyciami. Dostępny w różnych

kolorach.

49,90 PLN

Spodnie z rozcięciami u dołu
Spodnie z wysokim stanem,

rozszerzanymi nogawkami u dołu i
rozcięciami oraz zapięciem na guzik.

89,90 PLN

Sandały na obcasie z paseczkami
Damskie sandały na obcasie dostępne w różnych

kolorach, z paskami z przodu, zapięciem na
pasek ze sprzączką wokół kostki oraz podeszwą

w tym samym kolorze, co sandały. Wysokość
obcasa: 7,7 cm.AIRFIT ®. Elastyczna wkładka
techniczna wykonana z pianki składającej się z
lateksu, zaprojektowana w celu zapewnienia

większego komfortu

169,00 PLN



Sukienka marynarka
Marynarka z kołnierzem z klapami, długim rękawem

i zaznaczonymi ramionami. Z przodu kieszenie z
klapą, kopertowe zapięcie i mankiety z guzikami.

169,00 PLN



Koszulka basic paski z krótkim rękawem
Koszulka z okrągłym dekoltem i krótkim rękawem.

29,90 PLN

Spodnie o kroju slim z rozszerzanymi
nogawkami z rozcięciem

Jeansy z wysokim stanem, pięcioma kieszeniami i
rozszerzanymi nogawkami z rozcięciem u dołu.
Zapięcie na suwak kryty listwą i metalowy guzik.

119,00 PLN

Krótka sukienka z popeliny
Krótka sukienka z kwadratowym dekoltem, krótkim

rękawem i falbaną u dołu. Dostępna w różnych
kolorach.

89,90 PLN



Jednokolorowe spodenki mom z
przetarciami

Spodenki z wysokim stanem, pięcioma kieszeniami
i podwiniętymi nogawkami. Zapinane na guzik i
suwak kryty listwą. 100% bawełna. Dostępne w

różnych kolorach.

89,90 PLN

Minitorebka na ramię city
Dostępne w różnych kolorach.

85,90 PLN

Marynarka z podwiniętymi rękawami
Marynarka z klapami w szpic, podwijanymi rękawami
3/4 z patką, zaznaczonymi ramionami i kieszeniami z

klapą z przodu.

139,00 PLN

Top na ramiączkach z dekoltem halter
Top na ramiączkach z dekoltem halter. Dostępny w

różnych kolorach.

49,90 PLN

Jednokolorowe spodenki mom slim fit
Spodenki z wysokim stanem, pięcioma kieszeniami i
podwiniętymi nogawkami. Zapinane na guzik i suwak

kryty listwą. Dostępne w różnych kolorach.

79,90 PLN



Sukienka średniej długości w
kwiaty na ramiączkach

Sukienka średniej długości w kwiaty,
na ramiączkach, z kwadratowym

dekoltem i falbaną u dołu.

139,00 PLN



Żakardowy top gorsetowy
Satynowy top gorsetowy ze sznurowaniem z

przodu. Dostępny w różnych kolorach.

89,90 PLN

Jeansy o kroju low waist straight
Jeansy low waist straight z pięcioma

kieszeniami i zapięciem na metalowy guzik i
zamek

119,00 PLN

Jeansowe ogrodniczki worker
Długie ogrodniczki z prostym dekoltem, szerokimi,
regulowanymi szelkami, naszytymi kieszeniami z

przodu i z tyłu oraz zapięciem na metalowe guziki po
bokach i na szelkach.

169,00 PLN



Kombinezon z dżerseju z dekoltem halter
Kombinezon z dekoltem halter i szerokimi nogawkami.

Wycięcia po bokach i wiązany dekolt.

119,00 PLN

Marynarka bez zapięcia w rustykalnym stylu
Otwarta marynarka z klapami w szpic. Podwijane

rękawy 3/4, poduszki na ramiona, ozdobne guziki i
kieszenie z klapą z przodu.

139,00 PLN

Krótka satynowa sukienka z koronką
Krótka, satynowa sukienka na cienkich ramiączkach

skrzyżowanych z tyłu, o luźnym kroju.

79,90 PLN



Spodnie z rozcięciami u dołu
Spodnie z wysokim stanem, rozszerzanymi nogawkami

u dołu i rozcięciami oraz zapięciem na guzik.

89,90 PLN

Długa koszula w rustykalnym stylu
Luźna koszula z kołnierzem z klapami, długim rękawem

i zapięciem na guziki z przodu. Dostępna w różnych
kolorach.

109,00 PLN

Gorsetowy top na ramiączkach
Top w gorsetowym stylu z dekoltem w serce, na

ramiączkach. Dostępny w różnych kolorach.

49,90 PLN

Komplet 2 chustek w liście i z cieniowanym
wzorem

49,90 PLN

Winylowe klapki na obcasie
Klapki na wysokim obcasie, z przezroczystymi,
winylowymi paseczkami i szerokim, kanciastym

obcasem z plexi. Wysokość obcasa: 8 cm.AIRFIT ®.
Elastyczna wkładka techniczna wykonana z pianki
składającej się z lateksu, zaprojektowana w celu

zapewnienia większego komfortu

139,00 PLN
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