ÉDENI
REGGEL
PELSO 2018 N YÁ R
Zavartalan, könnyed reggel. A napfény átszivárog a levelek zöldjén,
és smaragd sugárnyalábként hagyja el őket. A lélek tökéletes
egyensúlyban lebeg, az érzékek azonban annál éhesebben szívják
magukba a környező világ legapróbb rezdüléseit. Meleg van, de
könnyű a levegő, rovarok zümmögését hallani. A fák fölött akár
a tengerre is kiláthatnánk, de ez talán nem is olyan fontos. Képzeljük el
azt az állapotot, melyet a harmónia és az élénkség, a nyugalom és
az érzékek telítettsége, tiszta tudat és gazdagon áramló benyomások
tökéletes vegyülése jellemez. Ez a létezésnek az a különleges állapota,
amely tulajdonképpen bárhol, bármikor létrejöhet, de jellemzően
a természetben tapasztaljuk meg, és szívesen azonosítunk
magunkban a paradicsomi léttel. Ennek az állapotnak a boldog
emléke vezetett minket, miközben megalkottuk a legújabb
kollekciónkat, a Morning in Eden-t.
A 2018-as kollekciónk fürdőruháira a kiegyensúlyozott, lágy
és finom elegancia jellemző. Átlapolós szabásvonalak, vékony
dupla vállpántok és nyakpántok emelik ki a női test vonalait,
hangsúlyt adva annak szépségének.
Strandruháinkat idén úgy terveztük, hogy azokat akár utcára is
fel lehessen venni. Megjelenik a nadrágok és az ingek különböző
stílusa, szabadon kombinálhatóan, beach vagy urbánus viseletet
eredményezve. A kollekció színpalettáját, a kézzel festett majd
digitalizált rajzok határozzák meg. A ciprusfélék zöldjei, narancsszínű
bogyós gyümölcsök, az ég és a tenger kékjeivel keveredve tökéletes
megjelenést kölcsönöz ennek a friss, kortárs kollekciónak.
Elsőként ebben a kollekcióban jelenik meg egy olyan modell, amibe
nem terveztünk kosarat és merevítőket. Az Ava fazonok, magas derekú
egyrészes fürdőruhák, melyeknek mellrésze átlapolós, 2-2 vékony
vállpántjuk a háton állítva fixálható a szexi, magabiztos nő fürdőruhája.
A nyár slágere a Matra nadrág lesz, széles száraival, gumírozott
derekával. A Toscana printtel ékesített, szellős anyaga pedig ideális
viseletté teszi mind vízparton, mind a városban. Egyik kedvencünk
a vagány, színes, geometrikus mintával nyomott, pehelykönnyű
anyagból szabott, kapucnis strandruha: a Nina.
Idén a kollekciót két inggel bővítettük; Flora egy szafari fazonú
ing, kétoldalt ízlésesen felsliccelve, felgomboló pántokkal, melyek

segítségével az ujjakat háromnegyedes hosszon tudjuk rögzíteni.
Lili pedig egy egyenes szabású férfi ing, széles, mandzsettával.
2018-as Morning in Eden kollekciónk a finom arányokat,
könnyű formákat és a minden részletet átfogó, harmonikus
benyomást részesíti előnyben.
Az idei éveben is minden modell a márka tervezője Mészáros
Angéla, és a kreatív vezetője, Bálint Attila közös munkájának
eredménye. A gyártás 100%-ban Magyarországon történik.
Fontos számukra, hogy fenntartható, időtálló minőséget hozzunk
létre. Ezért a fürdőruhák alapanyagát, a textileket, a csatokat és
kosarakat Olaszország vezető prémium gyártóitól szerzik be.
Ez garantálja, hogy a fürdőruhák édesvízben, tengerben,
uszodában és termálfürdőben egyaránt tartósak maradnak.
A textilek amellett, hogy magas klórállóságúak, 50 faktorig
UV-védelmet nyújtanak.
A PELSO termékei elsősorban a pelsoswimwear.com-on
működő webshopból rendelhetőek meg, de a teljes kollekció
elérhető a budapesti Széchenyi és Szent Gellért fürdőkben lévő
Spa Shop-okban, illetve előre egyeztetett időpontban a PELSO
Showroomban (Budapest, V.ker, Régiposta u. 2.) is.

A kollekció április 11-től előrendelhető!

Újdonságokért, kulisszatitkokért és egyedi ajánlatokért
kövesd a PELSO-t közösségi felületeiken vagy
iratkozz fel hírlevelükre weboldalunkon!
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Ha további információra, képes, vagy szöveges anyagra lenne szükséged,
kérünk, keress minket az info@pelsoswimwear.com e-mail címen, vagy hívd
Takács Annamarit a +3620/525 0658-as telefonszámon!
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