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NOWY
WYBIEG

Najmodniejsze
ubrania, dodatki
i akcesoria
na wiosnę

FASHION
SPOT

Luksusowy salon
Philipp Plein
w Warszawie

„Uwielbiam
odk r ywać
swoją kobiecość”

MAŁGORZATA
ROZENEKMAJDAN

MAŁGORZATA
ROZENEK-MAJDAN
Uwielbiam
odkrywać swoją
kobiecość
Małgorzata Rozenek-Majdan
swoim stylem inspiruje kobiety
w całej Polsce. W przeciągu
10 lat kariery zyskała
miano ikony mody,
o czym świadczyć może
współpraca z Moliera 2,
której zwieńczeniem jest
kampania na sezon
wiosna-lato 2022.

LA REVECHE
strój

1399 zł

SPRAWDŹ

>

Stylizacja na okładce:
AMINA MUADDI
kozaki

4619 zł

SPRAWDŹ

>

THE ANDAMANE
marynarka
SPRAWDŹ

2499 zł

>

2

W

wywiadzie opowiada o wpływie mody

na swoje życie, odkrywaniu kobiecości oraz o tym, jak ubrania

RUSLAN BAGINSKIY
kaszkiet
SPRAWDŹ

1729 zł
>

i dodatki potrafią pisać różne

BRONX AND BANCO

historie.

sukienka

Dla wielu osób moda to coś

SPRAWDŹ

3349 zł
>

więcej niż tylko ubrania. To narzędzie do wyrażania siebie,
element sztuki, wielkie idee.
Zgodzisz się ze mną?
Małgorzata Rozenek-Majdan:
Jak najbardziej!
Pytam nie bez powodu —

Moliera 2 to miejsce, które łączy kreatywne wizje i luksus.
Ty właśnie zostałaś twarzą
kampanii na sezon wiosna-lato
2022 r. Jakie to uczucie?
Do Moliera 2 mam bardzo sentymentalny stosunek. Bardzo
się cieszę, że udało nam się
zwieńczyć tę wieloletnią współpracę wspólną kampanią. To
miejsce, które dla swoich klientek idealnie selekcjonuje najnowsze trendy, pokazuje jak
łączyć ze sobą różne produkty,
a przede wszystkim jest bardzo
przyjazne dla wymagających,
bo takie na pewno są klientki

Moliera 2.
Przenieśliśmy się w sam środek
wiosny. Z jednej strony pastele, z drugiej mocne kolory.
Mam wrażenie, że doskonale
odnalazłaś się na planie, wcielając się w różne role.
Praca z profesjonalistami jest

sama przyjemność być częścią

Szczerze mówiąc, każdy. Jestem

Moliera 2 to wyjątkowe miej-

tak dużego projektu.

kobietą, która w modzie lubi

sce, gdzie spełniają się ma-

wszechstronność. Jednego dnia

rzenia. Czy pamiętasz swoją

zawsze ogromną przyjemnością. Jeżeli znajdujesz się na pla-

Te stylizacje zachwycają mik-

lubię założyć zwiewną, roman-

pierwszą rzecz kupioną wła-

nie takiej marki jak Moliera 2,

sem trendów, wyszukanymi

tyczną sukienkę, a drugiego sta-

śnie tutaj?

masz na sobie stylizacje, które

materiałami i modnymi kolora-

wiam na mocny kolor, wyraziste

są kwintesencją najnowszych

mi. Który look w szczególności

szpilki. Uwielbiam odkrywać

Była to torebka Isabel Marant

trendów, jesteś otoczona wio-

skradł Twoje serce?

swoją kobiecość i Moliera 2

i byłam bardzo dumna, że ją

pozwala mi ją odkrywać w wie-

k u p i ł a m ! Wc i ą ż p a m i ęta m

lu odsłonach.

te n p r ze ł o m ow y m ome nt,

sennymi kwiatami, to jest to
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"(...) jestem kobietą,
która w modzie lubi
wszechstronność.
Jednego dnia lubię założyć zwiewną,
romantyczną sukienkę, a drugiego
stawiam na mocny kolor,
wyraziste szpilki"

ACLER
kurtka

2099 zł

SPRAWDŹ

ACLER
spódnica
SPRAWDŹ

>

1519 zł
>

AMINA MUADDI
kozaki

4995 zł

SPRAWDŹ

>

THEMOIRÉ

PHILIPP PLEIN

płaszcz

bomberka

2239 zł

SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

5589 zł

>

FEMME LOS ANGELES

PHILIPP PLEIN

sandały

sukienka

1079 zł

SPRAWDŹ

>

2189 zł

SPRAWDŹ

kiedy nagle mogłam sobie na

intymnych wspomnień. I tyl-

nią pozwolić. Ja jestem bardzo

ko najbliżsi, wchodząc do mo-

rozsądną osobą. Bardzo doce-

jej garderoby, je znają. Ubrania

niłam, że mogę robić zakupy

i dodatki potrafią pisać historie.

w Moliera 2.
Czy Moliera 2 uskrzydla?
Wiele kobiet ma w swojej gar-

>

CRYSTAL HAZE

600 zł

naszyjnik
SPRAWDŹ

>

MACH&MACH
marynarka
SPRAWDŹ

3995 zł

>

derobie tę jedną najważniejszą

Oczywiście, że uskrzydla!

torebkę, szpilki, sukienkę, która

Najlepszym dowodem jest to,

AMINA MUADDI

ma dla niej specjalne znacze-

że wszystkie klientki i przyja-

torebka

nie. Czy w Twoim przypadku

ciółki Moliera 2 to kobiety pięk-

również tak jest?

ne i wyzwolone.

Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest coś takiego. Cały
czas to się zmienia. Mam rze-

2989 zł

SPRAWDŹ

>

MACH&MACH
mule

3995 zł

SPRAWDŹ

>

czy w szafie, które przypominają mi pewne czasy. Ta torebka
przypomina mi tamtą sytuację,
te szpilki zaprowadziły mnie do
czegoś. Jest to pewien rodzaj
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NOWY
Wybieg
Zobacz ubrania, dodatki
i akcesoria, które podbiją
wiosenne ulice.

C

hoć wcale nie żegnamy się z pokazami mody, dziś to ulica dyktuje warunki. To na niej generacja Z codziennie mija się z millenial-

sami, pokoleniem Y oraz baby boomersami, i to na niej trendwatcherzy

oraz projektanci szukają kolejnych tendencji i inspiracji. Street style
ewoluował i wcale nie kojarzy się już tylko ze sportowymi ubraniami.
Ulice są szykowne i różnorodne – kolorowe, monochromatyczne, klasyczne, nowoczesne, eleganckie i patchworkowe. Idąc nimi, idziemy jak
po największych wybiegach, demonstrując swój styl i charakter. Czym
Prosty, geometryczny i nowoczesny krój,

dziś żyje modna ulica?

a do tego klasyczne pikowania. Męska ka-

BURBERRY

5039 zł

mizelka potrafi być bardzo stylowa.

SPRAWDŹ

AIR JORDAN

1729 zł

SPRAWDŹ

>

MONCLER

2049 zł

SPRAWDŹ

>

Kultowe Air Jordan, czyli prawdziwa klasyka i must-have na nogach fanów
streetwear’u! Sygnowane nazwiskiem Michaela Jordana buty, są funkcjonal-

Inspirowane kultowymi okularami pilotów, okulary przeciwsło-

ne, praktyczne, ale przede wszystkim ponadczasowe. Ten design nigdy nie

neczne od Moncler to ultra męski dodatek. Skórzane zdobie-

wyjdzie z mody.

nia, błyszczące czarne soczewki i wyjątkowy kształt to detale,
które przyciągną wzrok i ochronią przed słońcem!
Masywna podeszwa,
kontrast, męska, głęboka
czerń i logo domu mody
Balamain. Sneakersy
B-bold mają w sobie
ducha pewnego siebie
prowokatora.

929 zł

SPRAWDŹ

BALMAIN

>

Cały świat oszalał na punkcie tenisa, a wygodny i stylowy

3839 zł
SPRAWDŹ

ZIMMERMANN

daszek, prosto z kortu, zawędrował do najbardziej luksuso-

>

wych marek.
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>

MACH&MACH

2219 zł

GOLDEN GOOSE
SPRAWDŹ

>

Casualowe, klasyczne i bardzo nowoczesne wzornictwo w jednym. Super gwiazda Golden Goose, czyli kultowe, męskie
sneakersy, które na nowo zdefiniowały
elegancję.

NORMA KAMALI
SPRAWDŹ

DSQUARED2
SPRAWDŹ

1269 zł

>

PALM ANGELS
SPRAWDŹ

1259 zł

1139 zł

>

Asymetria. Transparentność. Bandażowy
krój. Dla nas trzy razy tak! Widok tej su-

>

kienki sprawia, że od razu przenosimy się

Uwaga, to nie jest zwykły T - shirt! Ten

na romantyczną randkę na plaży przy za-

Militarny styl, logomania i ponadczasowa

model powstał z miłości do słońca i palm.

chodzie słońca.

czerń. Czy istnieje połączenie, które lepiej

Opuszczona linia ramion, oversize’owy krój

oddaje kwintesencję street style’u?

i wybijające się logo, czyli luksus oraz streetwear prosto z Kalifornii.

RENE CAOVILLA
SPRAWDŹ

4159 zł

>

PALM ANGELS
SPRAWDŹ

1619 zł

>

ALEXANDRE VAUTHIER

2979 zł

SPRAWDŹ

>

Paseczki splatające się przy palcach, skó-

IT - BAG, która wyglądem przypomina tor-

Lekkie, subtelne i bardzo zmysłowe, a do

rzana kokarda wysadzana kryształami

bę lunch’ową? Jesteśmy na tak! Subtelna lila

tego stworzone w duchu najlepszego, fran-

Swarovskiego i wysoki, cienki obcas. Te szpil-

i kontrastujące białe logo od razu podbiły

cuskiego rzemiosła. Transparentne szpilki

ki to nowa biżuteria.

nasze serca.

nosimy cały dzień i do wszystkiego!

9

VANDA NOVAK
SPRAWDŹ

1150 zł
>

Współczesna romantyczka przemierza świat
ANIA KUCZYŃSKA
SPRAWDŹ

1045 zł

w butach, które są połączeniem nowoczesnego wzornictwa i tradycyjnego, nienagan-

697 zł

LACOSTE

nego rzemiosła.

>

SPRAWDŹ

Simpatica Grande, czyli szykowna tor-

>

ba w ponadczasowej czerni, nawiązująca
kształtem do tradycyjnych, hiszpańskich

Klasyka gatunku męskiej garderoby, czyli

koszy na zakupy. Jej nadprzyrodzona moc?

biała bluza z kapturem, będąca kwintesen-

Pomieści więcej, niż myślisz!

cją miejskiego stylu. Ten model nigdy nie
wyjdzie z mody.

Proste formy, wysokiej jakości materiały
i klasyczne fasony.
Biały T-shirt to
HOGAN

must have w każdej

1899 zł

SPRAWDŹ

garderobie.

>

CUORI E PICCHE

340 zł

Lekkie i ultra wygodne. Te damskie sneakersy łączą w sobie sport z elegancją, a do tego

SPRAWDŹ

charakteryzują się wyjątkową jakością, dzię-

>

ki czemu będą najlepszymi przyjaciółmi dla
twoich nóg.
Kolarek nie brakowało w garderobie
księżnej Diany, a ty
noś je do bluz, oversize’owych koszul
i T-shirtów, czy marynarek. W najbliższych sezonach te
w printy będą szczególnie pożądane.

ON FLEEK

PAPROCKI&BRZOZOWSKI

2550 zł
SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

CAMILLA

1199 zł
SPRAWDŹ

>

1490 zł

>

KARL LAGERFELD

320 zł

SPRAWDŹ

>

Ciemny brąz, miękka skóra i ponadczasowy,

Sukienka od zadań specjalnych – na wielkie

uwielbiany oversize. Chcesz stworzyć rocko-

wyjścia, jak i codzienne sytuacje. Jakie ce-

wy look, lub poczuć się jak dziewczyna har-

chy powinna posiadać? Zmysłowe rozcięcie

Diabeł tkwi w szczegółach. Skórzane, czar-

ley’owca? Taką kurtkę nosimy dosłownie do

na nogę, drapowany dekolt i wydekoltowa-

ne etui na karty z eleganckim logo doskona-

wszystkiego.

ne plecy.

le podkreśli twój styl i dbałość o każdy detal.
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JUMEIRAH BY
IZABELLA BUDRYN

2000 zł

ROZPIEŚĆ SIĘ

U

AQUAZZURA

Największy trend
tego sezonu
i nie tylko?
Self-care, czyli
dbanie o siebie!

>

SPRAWDŹ

chyliłabyś nieba innym? Najwyższy czas zadbać o siebie i swoje dobre samopoczucie. Co ma do tego moda?

O wiele więcej, niż może nam się wydawać. Ubrania i dodatki, które nosimy na co dzień, mają wyrażać nas
i nasze potrzeby, a także dodawać nam energii.
Zobacz krótki przewodnik po tym, jak rozpieszczać
samą siebie.
PARIS TEXAS

2599 zł

SPRAWDŹ

>

NANUSHKA

3449 zł

SPRAWDŹ

Z

mysłowe szpilki na ultra wysokim, seksownym
obcasie w połączeniu z oversize’ową marynarką, to

stylizacja, która automatycznie doda nam siły i pewności

siebie, bez względu na to, czy założymy ją w ciągu dnia,
czy na wieczorne wyjście. Zadbaj o dobrą energię wokół siebie i znajdź czas na kojące rytuały. W zabiegane dni o nasze dobre samopoczucie zadbają minerały
od Matki Ziemi, szczególnie te noszone blisko serca,
jak naszyjniki od JUMEIRAH, będące jednocześnie
amuletami. Wiedziałaś że, kamień górski oczyszcza umysł
i ciało ze wszelkiego bałaganu, uwalnia energię, a do tego
jest bardzo elegancki?
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>

FRANCESCO RUSSO

2549 zł

SPRAWDŹ

>

SELFIE JEWELLERY
SPRAWDŹ

299 zł

>

LOVE SHACK FANCY

2279 zł

SPRAWDŹ

>

GAS BIJOUX

1285 zł

SPRAWDŹ

JENESEQUA

LIVING BY PAPROCKI&BRZOZOWSKI

P

>

otrafisz powiedzieć nie, zwolnić i nabrać dystansu? Loungewear to trend, który sprawi, że bez

względu na to gdzie aktualnie jesteś, poczujesz się jak
w domu. Komfortowe, a przy tym niezwykle stylowe
dodatki, akcesoria i odzież domowa, to największy hit
ostatnich miesięcy, z którego jeszcze długo nie będziemy chciały zrezygnować!
Z pewnością słyszałaś też o dopamine dressing, czyli
walce z obniżonym nastrojem i dodawaniu sobie energii przy użyciu odpowiednich ubrań oraz dodatków. Jak
pobudzić produkcję hormonu szczęścia za pomocą stylizacji? Żywe i przywołujące miłe wspomnienia kolory
oraz przyjemne, stymulujące zmysły faktury i materiały
jak, między innymi, otulający jedwab, czy dziewczęca
koronka, to idealna broń na gorszy dzień.

SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

>

LOVLI SILK

799 zł

890 zł

SPRAWDŹ

>

K

olejny sposób na poradzenie sobie z obniżonym
nastrojem? Domowe SPA! Otul się wyjątkowym,

intrygującym, buduarowym zapachem. Daj zasłużony
odpoczynek swojej skórze, który obieca jej poprawiający jędrność, gładkość oraz zapewniający doskonałe nawilżenie, naturalny blask i witalność, odżywczy krem na

TORY BURCH

noc Lavido. Lub podaruj sobie prawdziwą podróż w cza-

1659 zł

SPRAWDŹ

sie! Zestaw Balmain Paris Hair Couture, w którym znajdziemy aż 10 prezentów, między innymi świeczkę, czy

>

odżywkę, szampon oraz eliksir do włosów, przenoszą
nas prosto na pełne uroku i romantyzmu paryskie ulice.
Te małe, codzienne rytuały szczęścia sprawią, że każdy
BALMAIN PARIS HAIR COUTOURE

980 zł

SPRAWDŹ

MICHAEL KORS
SPRAWDŹ

dzień powitamy i zakończymy z uśmiechem.

>

569 zł
>

BALMAIN PARIS HAIR COUTOURE

1950 zł

SPRAWDŹ

PINKO

240 zł

SPRAWDŹ

1300 zł

SPRAWDŹ

>

TOM FORD

>

BABOR

310 zł
SPRAWDŹ

>

ETAT LIBRE
D'ORANGE

619 zł

SPRAWDŹ

LAVIDO

239 zł
SPRAWDŹ

>

>

>

BALMAIN
bluza
BALMAIN
joggery

3675 zł

SPRAWDŹ

>

2829 zł
SPRAWDŹ

Maja Naskrętska, z branżą mody związa-

>

na od 15 lat. Na co dzień pracuje w prasie
kobiecej, gdzie zajmuje się stylizacjami sesji i redagowaniem stron o modzie.

wiosenne
stylizacje

Współpracuje z polskimi markami odzieżowymi i projektantami przy tworzeniu ich kampanii wizerunkowych.
Zajmuje się też stylizacją gwiazd.
Prywatnie: mama 6-letniej Lily,
poza modą - miłośniczka dobrego designu i wyszukanych wnętrz.

MODNY
LOOK
od Mai
Naskrętskiej

POLO RALPH LAUREN
bluza

1999 zł

SPRAWDŹ

>

C

SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

>

ALEXANDER
MCQUEEN

okulary 1529
SPRAWDŹ

>

wyjdzie z mody. Elegancką, wzorzy-

spodniami i butami w tym samym kolorze.

złotymi oprawkami

359 zł

2239 zł

stą bluzę Balmain stonuj czarnymi, gładkimi

wyszukanych dodatków, np. okularów ze-

pasek

sneakersy

zerń i biel to duet, który nigdy nie

Na deser odrobina nonszalancji w postaci

POLO RALPH LAUREN

ALEXANDER MCQUEEN

W

DSQUARED2

585 zł

SPRAWDŹ

>

weekendy panuje zasada
mix&match. Szara, dzianinowa

bluza z kapturem, białe, eleganckie spodnie
jako baza i przełamujące je sportowe dodatki, w postaci czapki z daszkiem i tenisówek.

POLO RALPH LAUREN
spodnie

679 zł

SPRAWDŹ

>

To one dodadzą całej stylizacji odrobiny luzu
i klimatu relaksu.

HOGAN

1789 zł
SPRAWDŹ

>

zł

S

zlachetna szarość w połączeniu z neutralnymi dodatkami i pozłacaną biżute-

rią, to przepis na sukces. By dodać odrobiny

ZIMMERMANN

GUCCI

869 zł

2159 zł
SPRAWDŹ

AMINA MUADDI

>

SPRAWDŹ

lekkości, szpilki zamień na skórzane sandały,

2839 zł

>

a talię podkreśl cienkim paskiem. Duże okulary dodadzą nuty tajemniczości.

>

SPRAWDŹ

MACH&MACH

3995 zł

SPRAWDŹ

BALMAIN

AMINA MUADDI
SPRAWDŹ

AMINA MUADDI

6919 zł

3469 zł
>

SPRAWDŹ

SAINT LAURENT

1579 zł

>

SPRAWDŹ

1869 zł

>

B

>

SPRAWDŹ

>

eżowy, szlafrokowy płaszcz przełam
klasycznymi dodatkami: skórzaną,

czarną torebką ze złotym uchwytem (taki
detal odgrywa też rolę biżuteryjną) i wyciętymi, eleganckimi szpilkami. W biżuterii postaw na minimalizm - im mniej tym lepiej.
Jeden złoty pierścień wystarczy, by rozświetlić całość.

AMINA MUADDI

4549 zł

AMINA MUADDI

>

SPRAWDŹ

999 zł

SPRAWDŹ

>

FRANCESCO RUSSO

2549 zł
SPRAWDŹ

>

BURBERRY

11419 zł
SPRAWDŹ

W

>

ieczorne wyjście to dobra okazja,
by zabawić się mocnymi barwami
CHRISTIAN LOUBOUTIN

- fioletowe drapowania na sukience i mod-

4329 zł

ne w tym sezonie tęczowe dodatki, nadadzą blasku i ożywią cały look. Co powiesz na
wisienkę na torcie w postaci kryształowego

>

LUCIA HOHAN

czokera? Strzał w dziesiątkę!

6899 zł

NUE

SPRAWDŹ

1449 zł
SPRAWDŹ

15

SPRAWDŹ

MARIA

>

>
CHRISTIAN LOUBOUTIN
SPRAWDŹ

2689 zł
>

BLISKO
CIAŁA

Kiedyś skrzętnie
ukrywana, dziś...

LE PETIT TROU

...wręcz przeciwnie. Bielizna stała
się czymś więcej niż tylko jednym
z elementów odzieży. Potrafi
być piękna, niezwykle subtelna
i dziewczęca, tajemnicza, jak
i bardzo zmysłowa
i uwodzicielska.

ZHILYOVA LINGERIE

LE PETIT TROU

599 zł

ZHILYOVA LINGERIE

SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

>

STELLA MCCARTNEY

1319 zł

ZHILYOVA LINGERIE

379 zł

SPRAWDŹ

T

449 zł

SPRAWDŹ

>

>

LE PETIT TROU

219 zł

SPRAWDŹ

>

o pierwsze, co nakłada-

krawiectwo, misterne koron-

charakterystyczne wycięcie na

inny sposób. Użyte w projek-

my na siebie każdego po-

ki, wyjątkowe materiały oraz

pośladkach, nawiązuje do jej

tach koronki i jedwabie pochodzą

ranka i co określa, którą wersją

efektowne kroje, które odsła-

nazwy, która w tłumaczeniu

z Włoch oraz z Francji, a ich sty-

siebie dziś jesteśmy. Bielizna

niają i podkreślają piękno ko-

z języka francuskiego oznacza

listyka nawiązuje do estetyki bu-

może dodawać pewności sie-

biecego ciała. Odkryj bieliznę,

dosłownie „małą dziurkę”. Nieco

duaru. Zhilyova Lingerie pokazuje

bie, zmienić postrzeganie wła-

która na zawsze odmieni twoją

melancholijna, romantyczna,

zupełnie nowe oblicze kobieco-

snego ciała i trudno się dziwić,

garderobę.

zmysłowa w nieoczywisty spo-

ści i bieliznę, która podkreśla na-

L

sób. Idealna dla nowoczesnych,

turalne piękno, naszą siłę oraz

e Petit Trou to polska

kreatywnych kobiet, które cenią

charyzmę. Bardzo nowoczesne,

marka, która podbiła ser-

sobie wygodę i świetny design.

bardzo odważne i bardzo zmy-

M

słowe modele, w tym staniki,

że coraz chętniej jest wystawiana na wierzch. Przykuwające
wzrok detale i zdobienia, które przywodzą na myśl wysokie

ca kobiet na całym świecie. Ta
bielizna naprawdę daje pole
do popisu naszej wyobraźni. Kultowy element marki, czyli

arka Zhilyova Lingerie

figi, siateczkowe body, czy noc-

do tworzenia bielizny

ne sukienki, to idealny przykład

postanowiła podejść w nieco

seksownego minimalizmu.

Bielizna na wierzchu stała się jednym z największych trendów, który
od wielu sezonów jest lansowany na topowych wybiegach. Jak subtelnie przemycić go do naszych stylizacji, jeżeli nie jesteśmy gotowe na
tak odważne looki? Idealnym środkiem będzie body! To z wycięciami,
jak od Stelli McCartney świetnie nada się do codziennych,
jak i wyjściowych stylizacji.

17

ZHILYOVA LINGERIE

MOLIERA 2 | WARSZAWA MOLIERA 2 | BAZAR POZNAŃSKI

THE MARC JACOBS
torebka

2099 zł
SPRAWDŹ

>

SELF PORTRAIT
sukienka

1979 zł
SPRAWDŹ

>

CASADEI
szpilki

3279 zł
SPRAWDŹ

>

MACH&MACH
torebka

4495 zł
SPRAWDŹ

>

ANDREA WAZEN
szpilki

3329 zł
SPRAWDŹ

>

T-DRESS
sukienka

3099 zł
SPRAWDŹ

>

BENEDETTA BRUZZICHES
torebka

2719 zł
SPRAWDŹ

>

MACH&MACH
sukienka

3119 zł
SPRAWDŹ

>

MACH&MACH
klapki

3895 zł
SPRAWDŹ

>

PHILIPP PLEIN
loafery

3819 zł
SPRAWDŹ

>

MACH&MACH
szpilki

5599 zł
SPRAWDŹ

>

PHILIPP PLEIN

1789 zł

SPRAWDŹ

>

PHILIPP PLEIN

1859 zł

SPRAWDŹ

>

Ekscentryczne projekty, charakterystyczne ćwieki, czy kryształki tworzące misterne wzory. Ubrań, dodatków i akcesoriów z metką Philipp Plein nie
da się pomylić z niczym innym. Niemiecki projektant, którego twórczość stała się uosobieniem indywidualizmu, maksymalizmu oraz życia pełną garścią, cieszy się uznaniem i rozpoznawalnością, a pokazy odbijają się głośnym echem, właśnie otworzył swój pierwszy monobrandowy salon w Polsce.
Monobrandowy salon Philipp Plein to dwa pozio-

Na parterze na fanów marki czekają wyjątkowe dodatki, jak buty i torebki, za to na pierw-

my rozlokowane na 200 m2 w Domu Dochodowym

szym piętrze znajdziemy najnowsze kolekcje Philipp Plein dla kobiet i mężczyzn. Flagowy

w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech Krzyży 3

salon, to jednak coś więcej niż tylko moda. To zaproszenie do świata ekscentrycznego pro-

w Warszawie, które idealnie wpisują się w tkankę

jektanta – na samym wejściu wita nas imponująca, charakterystyczna czaszka wysadzana

modnego, luksusowego centrum stolicy.

kryształkami, a równie duże wrażenie robi cały wystrój salonu, który doskonale odzwierciedla wizję marki Philipp Plein.

1

4

PHILIPP PLEIN

PHILIPP PLEIN

16799 zł

SPRAWDŹ

1739 zł

>

SPRAWDŹ

>

Męskie kolekcje Philipp Plein to
propozycje dla charyzmatycznych,

2

pewnych siebie mężczyzn. Zobacz

5

wybory ambasadora Moliera 2
- Adama Głąba.

1

Każdy facet musi mieć skórzaną kurtkę.

To idealne rozwiązanie, by stylizacja zyskała
męski, rockowy charakter. Której kobiecie nie
miękną nogi na widok faceta w ramonesce?
Nie ma takiej!
2

PHILIPP PLEIN

PHILIPP PLEIN

1599 zł

SPRAWDŹ

2679 zł

>

SPRAWDŹ

>

Podkoszulek jest idealnym uzupełnieniem

stylizacji na siłownię, zwłaszcza gdy lubimy eksponować wypracowane ciało. Ręce wyglądają
wtedy zdecydowanie lepiej.
3

Czarne dżinsy, niezależnie czy będą o kro-

ju slim fit, czy skinny (to zależy od budowy ciała i nóg), to must have męskiej garderoby.

3

Wyglądamy w nich dużo bardziej atrakcyjnie, niż

6

w jakikolwiek innych spodniach.
4

Biały T-shirt, to baza szafy każdego faceta.

Pod bluzę, marynarkę kurtkę - zawsze wygląda
dobrze.
PHILIPP PLEIN

3569 zł

SPRAWDŹ

>

5

Na ważną okazję, lub by dodać styliza-

cji świeżości, polecam koszulę w białym kolorze, idealna pod ramoneskę lub pod marynarkę.
Figlarny kołnierzyk sprawia, że biała koszula
przestaje być banalna.

Philipp Plein | Warszawa
PHILIPP PLEIN

1529 zł

SPRAWDŹ

>

6

Lekkie, bardzo wygodne, nowoczesne buty.

Plac Trzech Krzyży 3

Idealnie sprawdzają się jeśli prowadzimy aktywny

/ róg Mokotowskiej,

tryb życia oraz chcemy, by buty robiły wrażenie.

00-535 Warszawa

Wszystko to znajdziecie w sneakersach Philipp

Tel. kom. +48 451 177 830

Plein i ich ponadczasowym połączeniu kolorów.

LIL MON$TER$
Mediolan

P

onownie, tym razem

Tak, tym razem główną inspi-

na zaproszenie Philippa

racją projektanta była sztuka

Pleina, miałam ogromną przy-

współczesna. Modele i model-

jemność reprezentować

ki, prezentując odważne, kolo-

Moliera 2 podczas kolejnego

rowe looki, bawili się w rytm

Tygodnia Mody. Wyjątkowy

muzyki elektronicznej, a po-

pokaz kapsułowej kolekcji pro-

kaz i aranżacja całej przestrzeni

jektanta, zatytułowany „Lil

były dopracowane w najmniej-

Monster $ ”, zorganizowany

szych szczegółach. Co więcej,

w tracie Milan Men’s Fashion

Philipp Plein stworzył nie tylko

Week Fall/Winter 2022, przed-

wyjątkową kolekcję ubrań, na

stawiał męskie i damskie syl-

których widzieliśmy gang ma-

wetki – nową wizję mody

łych potworków, ale również

według Philippa Pleina, w któ-

ich rzeźby! Lilboo, Lilcyclops,

rej wyrafinowanie spotyka się

Lildiablo, Lilgozilla, Lilshark

z zabawą, a przede wszystkim,

i Lilskull to jedyne w swoim ro-

ze sztuką!

dzaju dzieła, które dopełniają
artystyczny świat nieszablonowego projektanta.

Mediolan
– ośrodek sztuki, nauki i kultury
oraz jedna ze światowych stolic
mody. W mieście „Wielkiej
Czwórki”, w której odbywają się
najważniejsze pokazy, nie mogło
nas zabraknąć. Zobacz Milan
Men’s Fashion Week Fall/Winter
2022 oczami ambasadorki
Moliera 2 – Doroty
Michałowskiej.

27

DZIECIĘCY
		Kreatywność
ŚWIAT

1

SPRAWDŹ

4

i wyobraźnia

>

Wyjątkowo piękne, wyjątkowo miłe
i uwielbiane przez najmłodszych. Te ubranka
i zabawki potrafią wyzwolić kreatywność!

2

SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

>

5
6

SPRAWDŹ

m ra u

uu

u

>
SPRAWDŹ

>

3

7

K

SPRAWDŹ

>

o l o ro w e , w z o r z y s t e

najmłodszych? Przede wszyst-

ubrania, przyjemne

kim o tym, czym powinny cha-

w dotyku pluszaki, czy drewnia-

rakteryzować się dziecięce

ne zabawki – wszystko po to,

ubrania – bo tu, poza wyglą-

by pobudzić dziecięcą kreatyw-

dem, na pierwszym miejscu li-

ność i wyobraźnię. Urządzając

czy się najwyższa jakość, skład

pokoik maluszka zdecydowanie

oraz odpowiedni krój. Ubranka

nie możemy o tym zapomnieć.

i dodatki dla najmłodszych mu-

A o czym warto pamiętać

szą zapewniać jak największą

komponując garderobę dla

swobodę ruchów, być miłe

1159 zł

1

Kapelusz, BURBERRY CHILDREN

2

Szary miś, MY FIRST COLLECTION

3

Sukienka, SELF PORTRAIT KIDS

1279 zł

4

Sukienka, ZIMMERMANN KIDS

1189 zł

5

Drewniana ciężarówka, CANDYLAB

6

Przytulanka, MERI MERI

7

Śpioszki, BURBERRY CHILDREN

449 zł

167 zł

329 zł
949 zł

w dotyku i nie podrażniać skóry

i T-shirty sprawdzą się podczas

maluszka, dlatego wybierajmy

najbardziej wymagających za-

te z naturalnych materiałów.

baw. W Moliera 2 oddaje-

Urocze sukienki i kapelusze

my głos dzieciom i pomagamy

skradną serca małych księżni-

wcielić się im w ich ulubionych

czek, a wygodne, stylowe dresy

bohaterów!

Gdzie szukać wyjątkowych
ubranek dla dzieci i dodatków?
Najpiękniejsze ubranka i akcesoria dla najmłodszych znajdziesz w salonie Moliera 2 na Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie. To tu na czekają na was dziecięce kolekcje od światowych Domów Mody – w tym
Kenzo Kids, Dsquared2 Kids, czy Moncler Kids.

28

MONCLER

BURBERRY

KIDS

CHILDREN

t-shirt

czapka

739 zł
SPRAWDŹ

799 zł

SPRAWDŹ

>

tenisówki
SPRAWDŹ

>

719 zł
>

MONCLER KIDS
t-shirt

749 zł

SPRAWDŹ

>

MONCLER KIDS
czapka

399 zł
SPRAWDŹ

>

DSQUARED2

KENZO KIDS
Bluza

KIDS

569 zł

Bluza

659 zł
SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

>

>

DSQUARED2
DSQUARED2
KIDS
Spodnie

439 zł

SPRAWDŹ

KIDS
Spodnie

699 zł

SPRAWDŹ

>

>

KENZO
KIDS
bluza

539 zł
SPRAWDŹ

>

legginsy

359 zł

SPRAWDŹ

>

NAJNOWSZA
KAMPANIA
# Moliera 2

Z

początkiem 2022 roku powstał
nowy, artystyczny mural w kilku lo-

kalizacjach w Warszawie. Niezwykle ko-

bieca, tajemnicza, pełna uroku postać
w zmysłowej sukni wpatruje się w mieszkańców i turystów stolicy, intrygując i budząc przy tym ogromne zainteresowanie.
To wielkoformatowe malowidło ścienne powstało przy współpracy z firmą
Braughman Group Media – liderem na
rynku reklamy wielkoformatowej. Mural

KLARNA
- KUP TERAZ,
zapłać później

K

namalowano w 100% ręcznie, a prace
nad nim trwały blisko 100 godzin.

larna, wiodący globalny bank detaliczny, dostawca usług płatniczych

i platforma zakupowa, już dostępna na

Moliera2.com Dzięki opcji „Zapłać za
30 dni” klienci Moliera2.com mogą teraz robić zakupy i płacić za nie w sposób
zapewniający im większą elastyczność,
wygodę i wybór, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci
odsetek i opłat. A to wszystko w niezwykle intuicyjnej aplikacji w telefonie.

Tylko dla czytelników Magazynu

RABAT -100 ZŁ
KOD RABATOWY:

MAGAZYN100

Kod ważny przy zakupach za min. 1000 zł, zgodnie z regulaminem na Moliera2.com

"DOSKONAŁOŚĆ MODY
TWOJEGO STYLU"
dla Moliera 2

M

agazyn "Twój Styl", który jest

z c ze go j e ste śmy ni e z w y k l e d u m -

numerem jeden na rynku pra-

ni. Tym razem w Jury zasiadły takie

sy modowej i luksusowej w Polsce,

persony ze świata mody jak słynna

po raz kolejny docenił Moliera 2 !

reżyserka i choreografka pokazów

Podczas 23. gali "Doskonałości Mody

m o d y — Kat a r z y n a So ko ł ows k a ,

Tw o j e g o S t y l u 2 0 2 1 " o t r z y m a l i -

znana blogerka — Harel, Ania

śmy nagrodę w kategorii "Torebki

Ku c z y ńska, d r Ma gd a l e na Pł o nk a ,

Ekskluzywne", za linię torebek The

duet fotografów Kulesza & Pik,

Marc Jacobs. Nagroda "Doskonałość

K a r o l i n a To m a s z k i e w i c z , J o a n n a

Mody Twojego Stylu" trafiła w ręce

Nojszewska, Katarzyna Pluta oraz

Molier a 2 już siódmy raz z rzędu,

Maria Szaj.

NAGRODA
"Szanowni Państwo, w imieniu

Moliera 2 chciałabym serdecznie podziękować, za otrzymaną nagrodę od
Tw o j e g o St y l u w k a t e g o r i i " To re b k i
Ek s k l u z y w n e". Je s t o n a d l a n a s t y m
THE MARC JACOBS

1499 zł

SPRAWDŹ

>

THE MARC JACOBS

2099 zł

SPRAWDŹ

>

ważniejsza, że w kategorii niezwykle istotnej, bo opartej na wieloletniej
przyjaźni i współpracy z domem mody
The Marc Jacobs. Ktoś mógłby się zast a naw i a ć , c z y na g ro d a ot r z y my wa na po raz siódmy cieszy — chciałabym
was zapewnić, że każdego roku cieszy jeszcze bardziej. Dlatego jeszcze
raz dziękuję" — mówiła Marta Sawicka,
D y re k t o r Za r z ą d z a j ą c a E - co m m e rce
w Moliera 2 .

„Ktoś mógłby
się zastanawiać, czy
nagroda otrzymywana
po raz siódmy cieszy
— chciałabym was
zapewnić, że każdego
roku cieszy jeszcze
bardziej.”

MODERN

Classic

P

o minimalizmie i surowych aranżacjach wnętrz, przyszedł
czas na doskonale znaną nam klasykę, jednak w nieco now-

szym wydaniu. Jak stworzyć eleganckie, luksusowe, ale przy tym
ciepłe i modne cztery kąty? Tu z odpowiedzią przychodzi styl modern classic - idealne połączenie symetrii i szlachetnych materiałów z najnowszymi trendami oraz prostą formą. Odmień swoje
wnętrze dzięki stylowym, ponadczasowym dodatkom z nutą nowoczesności. Postaw na detale w kolorze srebra czy złota – ręcznie
wykonane, pokryte 24 karatowym złotem solniczka i pieprzniczka
podkreślą elegancki charakter jadalni. Modern classic uwielbia rów-

1

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

>

>

2

3

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

>

>

ROBERTO CAVALLI

nież jasne barwy i kontrasty. Biele, beże oraz szarości to idealne tło

5

SPRAWDŹ

>

4

dla wyrazistych kolorów, jak granat, czerń, burgund, czy delikatnych, pastelowych
odcieni różu i niebieskiego. Porcelanowy dzbanek od polskiej marki La Mania,
czy filiżanka do herbaty z charakterystycznym motywem mitycznej Meduzy od
Rosenthal Versace, to kwintesencja modern classic. Otul wnętrza swojego domu,

SPRAWDŹ

>

SPRAWDŹ

>

6

nadając mu wyjątkowy charakter. Dodatki w stylu modern classic, to nie tylko
elegancka porcelana, ale również połyskujące poduszki dekoracyjne z satynowej
bawełny, ale również obłędne świece zapachowe i perfumy do wnętrz – zawsze
zamknięte w stylowych naczyniach.

Jasne barwy i kontrasty. To dzięki nim
stworzysz luksusowe i przytulne wnętrze.

1

ROSENTHAL

1105 zł

Filiżanka

2

Solniczka i pieprzniczka
3

2080 zł

LA MANIA HOME
Dzbanek

4

>

7

419 zł

LIVING BY PAPROCKI&BRZOZOWSKI
Kubek

SPRAWDŹ

L’OBJET

189 zł

KARL LAGERFELD HOME

5

Perfumy dla domu
6

KENZO HOME

Poszewka na poduszkę
7

380 zł
195 zł

RALPH LAUREN HOME

Poduszka dekoracyjna

430 zł

NOWE

Marki

SKORPIOS
Połączenie luksusu, wyjątkowej jakości, ponadczasowego stylu i etycznej mody. Paryska marka SKORPIOS, założona przez
Adrianę Abascal, tworzy wyrafinowane buty produkowane we
Włoszech, które są idealną hybrydą klasycznej elegancji i nowoczesnego, śmiałego designu. Loafery oraz sandały z charakterystycznym, złotym zdobieniem, to must-have w naszych szafach.
Nie wspominając już o kultowym modelu Adriana – kozakach do
kolan z kobiecym, zaokrąglonym noskiem!

PACO RABANNE
Założony w 1966 r. paryski dom mody PACO
RABANNE, zrewolucjonizował podejście do dam-

SKORPIOS

skiej garderoby. Kiedyś wizję projektanta repre-

4529 zł

SPRAWDŹ

zentowały takie gwiazdy, jak Jane Birkin, Brigitte
Bardot, Audrey Hepburn, czy Jane Fonda, a dziś luk-

>

susowy, nietuzinkowy świat PACO RABANNE doceniają największe, współczesne ikony mody. Tak
wyjątkowej marki nie mogło zabraknąć w rodzinie

SUNDRESS

Moliera 2!

Słoneczne kolory, zwiewne fasony oraz stylistyka inspirowana kulturą śródziemnomorską
– kolekcje francuskiej marki
SUNDRESS, tworzone przez
rzemieślników w Indiach i we
Włoszech, to kobiecość i waka3JUIN

cyjny styl w najczystszej posta-

2079 zł

ci. Szukasz kreacji, która zada
prawdziwego szyku na plaKreacji tej marki, którą znaj-

3JUIN

dziesz w Moliera 2, nie może

Romantyczne, zmysłowe, zaskakujące swoim de-

zabraknąć w twojej walizce.

signem. Buty marki 3JUIN to jakość Made in Italy

ży lub modnej promenadzie?

SPRAWDŹ

>

i kosmopolityczny styl, łączący takie cechy jak dynamika, energia oraz elegancja, które doskonale odSUNDRESS

dają charakter współczesnych kobiet. Unikatowy

829 zł

SPRAWDŹ

obcas i nietypowe detale sprawiają, że w tych szpil-

>

kach nie da się stać w tyle!

34

SHASHI
LEMISS

Torby z haftowanych tkanin,
misternie ozdobione frędzlami, koralikami, metalowymi zawieszkami, czy lustrzanymi
wstawkami, a także wyjątkowa
biżuteria z pozłacanego srebra.
Marka SHASHI, to klasyka osaSHASHI

dzona w nowoczesnych ramach

629 zł
SPRAWDŹ

i dodatki wykonywanie ręcznie

>

przez lokalne rzemieślniczki
z Nowego Jorku.

SPRAWDŹ

>

LEMISS
Jedna z najgorętszych marek, które powstały w ostatnim czasie! LEMISS, czyli
ubrania do jogi od Julii Wieniawy i Romy Janoty, to propozycja dla tych z nas,
które poszukują harmonii, ekologicznych materiałów oraz minimalistycznego designu, wyróżniającego się wyjątkowymi krojami. LEMISS wyrasta z holistycznego podejścia do ciała, a także równowagi, doświadczenia radości i spokoju, jakie
może dawać ruch.
ANDREA WAZEN

ANDREA
WAZEN

3329 zł

SPRAWDŹ

>

to nowe IT SHOES, które zna-

DRAGON
DIFFUSION

Wyrafinowane detale, jak kryształki Swarovskiego i bajeczny
tiul – szpilki ANDREA WAZEN
lazły się w garderobach ta-

Rę c z n i e p l e c i o n e s kó r z a n e t o r by D R AG O N

kich gwiazd, jak Bella Hadid,

DIFFUSION, to unikatowe projekty, tworzone z umi-

Kylie Jenner, Hailey Bieber,

łowaniem do wieloletniej historii i tradycji rzemieślnic-

czy Jennifer Lopez. Te luksu-

twa. Uwielbiana przez gwiazdy marka, to kwintesencja

sowe, ręcznie robione szpilki,

precyzji oraz luksusu, a także ponadczasowego desi-

projektowane i produkowane

gnu, który nigdy nie wyjdzie z mody.

w Bejrucie, już teraz znajdziesz
na Moliera2.com i w salonach Moliera 2 w Warszawie,
Poznaniu.

DRAGON DIFFUSION

2199 zł

SPRAWDŹ
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>

Moliera 2 |

WARSZAWA

To tu mieści się flagowy
salon Moliera 2, w któ-

CHRISTIAN

rym znajdziesz luksusowe

LOUBOUTIN

2729 zł

marki i #KrólestwoSzpilek
z kultowymi butami od

SPRAWDŹ

takich domów mody,

>

jak Christian Louboutin,
Manolo Blahnik, czy

MANOLO

Gianvito Rossi oraz strefę

BLAHNIK

beauty ze starannie wyselekcjonowanymi markami kosmetycznymi.

3999 zł
SPRAWDŹ

ul. Moliera 2, Warszawa
Tel. +48 510 019 600

>
GIANVITO
ROSSI

5679 zł
SPRAWDŹ

ONETEASPOON

1849 zł

SPRAWDŹ

Moliera 2 |

>

>

SER.O.YA NEW YORK

2249 zł

SPRAWDŹ

>

PLAC TRZECH KRZYŻY

Drugi salon Moliera 2 w Warszawie, to eleganckie wnętrza
z shop-in-shopami Oneteaspoon, Ralph Lauren, czy Tory Burch
oraz miejsce, w którym czekają rzeczy dla najmłodszych miłośników mody - ubrania i dodatki od Kenzo Kids, Dsquared2 Kids, czy

ZAKOPANE

Burberry Childern.

Moliera 2 |

ul. Hoża 1, Warszawa,

Nowe ekskluzywne miejsce w zimowej stolicy Polski, w którym znaj-

Tel. +48 512 084 346

dują się najnowsze kolekcje światowych marek i najsłynniejszych domów mody. W wyjątkowym sklepie z odzieżą luksusową Moliera 2
| Zakopane zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wybrać spośród
bogatej oferty markowych ubrań, butów i akcesoriów, perfekcyjnie
dostosowanych do różnorodnych okazji. Salon Moliera 2 | Zakopane
wyróżniają innowacyjne i stylowe
wnętrza, które podkreślają prestiż
znajdujących się wewnątrz marek

ALEXANDER MCQUEEN

2299 zł

oraz zapewniają maksymalny komfort wszystkim klientom.
ul. Krupówki 49, Zakopane
Tel. +48 502 035 089

SPRAWDŹ

>
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CANADA GOOSE

2999 zł

Moliera 2 |

SOPOT

SPRAWDŹ

>

Inspirujące miejsce na mapie Trójmiasta, wypełnione damskimi
i męskimi kolekcjami od uznanych projektantów i domów mody,
jak Marc Jacobs, Ralp Lauren, Joanna Muzyk, czy Cuori E Picche.
TOD'S

ul. Monte Casino 26, Sopot

2159 zł

Tel. +48 503 502 149

SPRAWDŹ

>
LOVE SHACK FANCY

1999 zł

SPRAWDŹ

Moliera 2 |

>

KATOWICE ALTUS

Luksusowy butik z damskimi i męskimi kolekcjami prestiżowych mare k i ś w i at ow yc h d o m ów m o d y
– Kenzo, Moncler, Oneteaspoon
oraz #KrólestwemSzpielek i kultowymi butami z czerwoną podeszwą
od Christian Louboutin. Wysoce wykwalifikowana obsługa, sprawia, że

Moliera 2 | Katowice ALTUS jest jednym z najchętniej odwiedzanych sklepów z luksusową odzieżą.
PHILIPP PLEIN

3569 zł

PALM ANGELS

>

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

Moliera 2 |

1369 zł

ul. Uniwersytecka 13, Katowice

>

Tel. +48 511 410 722

BAZAR POZNAŃSKI

Najbardziej pożądane marki świata w luksusowym centrum
Poznania. Tu znajdziesz damskie i męskie projekty od Palm
Angels, Alexander McQueen, czy Zimmermann, a także wyjątkową przestrzeń — corner poświęcony prawdziwej gwieździe
świata mody, uwielbianej marce Philipp Plein.
Al. Marcinkowskiego 10, Poznań
Tel. +48 512 038 808
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KENZO

1169 zł
SPRAWDŹ

>

MOLIERA 2

Kocha

Torebka „chmurka” to jeden z największych trendów! To pikowane, fioletowe
cudo na metalowo-mosiężnym łańcuszku podkręci każdą stylizację i będzie naprawdę mocnym dodatkiem.

BENEDETTA BRUZZICHES
torebka

3969 zł

SPRAWDŹ

PATBO
strój kąpielowy

Dodatki, które podkreśla-

1889 zł

SPRAWDŹ

>

ją nasz charakter! Inspirowana
żelkowymi misiami zawieszka

>

Nostalgia Bear Magenta z żywicy, to najpiękniejsze wspomnie-

Jak wymarzone wakacje, to tylko

nia z dzieciństwa, które mamy

z PATBO. Ta brazylijska marka ze strojami

zawsze przy sobie.

kąpielowymi i kolekcjami ready-to-wear
CRYSTAL HAZE

doskonale zna się na najgorętszych tren-

zawieszka

dach. Jednoczęściowy kostium w kolorze
fuksji to must-have w twojej walizce.

139 zł

SPRAWDŹ

>

MARIA LUCIA HOHAN
sukienka
NIKE
sneakersy

1500 zł

SPRAWDŹ

>

4199 zł

SPRAWDŹ

>

S u k i e n k i z m e t k ą M A R I A LU C I A

THEMOIRÉ
torebka

1319 zł

SPRAWDŹ

>

HOHAN, to coś, od czego nie jesteśmy
Sneakersy NIKE Dunk High Aluminium,

w stanie oderwać wzroku! Jedwabne

Torebki włoskiej marki THEMOIRÉ stały

czyli buty, które nawiązują do stylistyki

projekty z wyrafinowanymi detalami,

się prawdziwym hitem. Model Bios wy-

kultowych modeli z lat 80., tym razem

efektownymi falbanami oraz plisowa-

konany w 100% ze skóry ekologicznej

w wyjątkowej, subtelnej kolorystyce, któ-

niami, doskonale wiedzą jak podkreślić

w kolorze głębokiej czerwieni zdecydo-

ra łączy w sobie aluminiowy błękit i biel.

największe atuty kobiecej sylwetki.

wanie uwiódł nasze serca!
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LAUREN BY RALPH LAUREN, czyli kobieca linia odzieży dla wielbicielek ekskluzywnych projektów, będących połączeniem
klasyki i nowoczesności. Tym efektowym
detalom, szykowym materiałom i perfekcyjnym krojom wręcz nie potrafimy się oprzeć.
LAUREN BY RALPH LAUREN
WANDLER
torebka

kombinezon

3919 zł

SPRAWDŹ

1739 zł

SPRAWDŹ

>

>

rebki WANDLER. Te luksusowe projekty
holenderskiej marki, idealnie wpisują się
w modny streetwear, jak i są idealnym
uzupełnieniem klasycznych oraz eleganckich stylizacji.
Bransoletka z logo Moliera 2! Ta stylowa,
pleciona biżuteria w modnych kolorach –

MISS PARIS

niebieskim i cukierkowym różu – sprawi,

bransoletka

149 zł

że każdy nasz look zyska nonszalancki,
zabawny charakter.

SPRAWDŹ

LE PRIVÉ
sukienka

419 zł

SPRAWDŹ

>

ALAMEDA TURQUESA
torebka

>

2200 zł

SPRAWDŹ

>

Polska marka LE PRIVÉ, to projekty, które

Hana, czyli czarna torebka z perłami od

są nie tylko ultra kobiece i uwodzicielskie,

ALAMEDA TURQUESA, to wyjątkowy,

ale jednocześnie eleganckie i nowocze-

ekskluzywny dodatek do letnich i wio-

sne, a w zależności od tego, jak je wy-

sennych stylizacji. Co więcej, każdy z eg-

stylizujemy, w mgnieniu oka zmienią swój

zemplarzy jest ręcznie wykonywany przez

charakter. Czego więcej chcemy od na-

miejscowych, portugalskich rzemieślni-

szej garderoby?

ków, co czyni te torebki jeszcze bardziej
unikatowymi!

39

* Ceny podane w magazynie są aktualne na dzień 23.03.2022. Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny dostępne na Moliera2.com i w salonach Moliera 2.

Ręcznie robione we Włoszech buty i to-

PLEIN.COM
PHILIPP PLEIN I WARSZAWA, PL. TRZECH KRZYŻY 3
PHILIPP PLEIN I POZNAŃ, MOLIERA 2 | BAZAR POZNAŃSKI

