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צבע יין עמוק מוסיף טעם וניחוח 
למלתחה והוא ישתלב עם כל הבגדים 

השחורים שכבר אספת.    
כמה ואיפה: סווטשירט קטיפה, 

59.90 שקל, מכנסוני קטיפה 
שבורה, 49.90 שקל, בסניפי 

רשת forever young ובאתר 
 foreveryoung.co.il

עוד משהו: כשיסיימו 
לשמש אותך 

בשבתות בסלון 
הממוזג, תוכלי 

לחרוש על 
המכנסונים גם 
בקיץ הקרוב. 

"הבדים הרכים והעיצוב 
המתוחכם גורמים לכך 

שהבגדים מתאימים לגוף 
גם אחרי ההיריון", אומרת 

מעצבת המותג החדש
 .Matron Saint

כמה ואיפה: חולצה, 250 שקל 
)גם בשחור, לבן, אפור כהה, 

ירוק־מרווה ומדבר(, טייץ, 
270 שקל )גם באפור כהה(, 

matronsaint.co.il באתר
עוד משהו: מעבר למשלוחים 

חינם עם שליח עד הבית, 
אפשר ליהנות ממדיניות 

החזרה של עד תשעה חודשים!

מאיה נגרי משיקה קולקציית קפסולה בשילוב 
לא שגרתי: לאם בהיריון ולבת. מערכות 
תואמות לאירועים, שמגשימות פנטזיה 

לאוהבות הגלאם באשר הן ובכל גיל.
כמה ואיפה: אוברול לילדה, 490 שקל, 

אוברול לאמא, 1,190 שקל, בסניף רוטשילד, 
אחד העם 10 ת"א.

מתחשק לך לאחוז בתיק 
קטן כמו היפניות בטוקיו? 
הנה אחד קטן ומדליק, עם 
אופציה להצלבה כתיק צד.
כמה ואיפה: 139.90 שקל, 

ברשת טופטן.

מה לא אמרנו עדיין על 
קטיפה? תכלס, זה בד 
המותרות החורפי של 
הרגע, וכדאי ליהנות 

ממנו כל עוד קר בחוץ. 
כמה ואיפה: חליפת 

קטיפה, 375 שקל 
בסוף עונה )גם בוורוד 

עתיק(, בעיצוב 
אורלי שפירא ל־
 ,hellosunshine

במרמלדה מרקט ובטל' 
.052-5327500

אביזרים ממחלקת הרושם 
מאפיינים את סגנונה של 

תמרה גרטנברג, והם יוסיפו 
תועפות של סגנון אישי 

לכל דבר שתלבשי.
כמה ואיפה: קשת לשיער, 

490 שקל, טבעות, 290 
שקל כ"א, מחרוזת אבני 

 ,Tamara ,אגאט, 440 שקל
עיר שמש 37 ת"א, טל' 

.052–8608721

צעיפי משי ומוהייר ארוגים 
על נול ביתי הם המומחיות של 
סטודיו נולה, והאריגה הפתוחה 

שומרת עליהם קלים ואווריריים. 
כמה ואיפה: 450 שקל )גם 

באדום, טורקיז וירוק־בקבוק(, 
 בסטודיו במושב מגשימים, 

טל' 052-2333316.
עוד משהו: הצעיף יתקפל 

בקלות לתיק יד וישמש 
מלווה לנסיעות לחו"ל.

פאשניסטה, זה הזמן לבדוק אם 
מותגי העל שאת מריירת על 

תמונות המסלול שלהם הואילו 
בטובם לרדת לתקציב שלך. 

כמה ואיפה: סריג, ראג אנד בון, 
1,014 שקל )במקום 1,690(, ז'קט 
עור, פאבליק סקול, 5,145 שקל 

)במקום 10,290(, ברשת 
פקטורי 54.

נעים להכיר: המותג 
MOYA הוקם על ידי בני 
הזוג דנה ואמיר גרינברג, 

והוא מתמחה בעיצוב 
ובייצור תיקים וארנקים 
טבעוניים, ללא שימוש 

ברכיבים מן החי. 
כמה ואיפה: תיק גב, 

196 שקל, בחנויות הרשת 
moya.co.il ובאתר

לא, לא נמאס מסניקרס ולאלה גם 

יש חלון הצצה לגרביים מגניבים. 

499 שקל )גם בלבן, ורוד ובשילוב 

צבעים(, ברשת סטיב מאדן. 
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