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Coleção Costura

NOmE DEScRIÇãO PREÇO*

BErLIN ................ Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé sem cinto .................................. 1700 €

                              Vestido em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural com cinto grosgrain  

                              com aplicações de pedrarias em branco e prata ........................................................................................................................ 1850 €

BErta ................. Vestido em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural  

                              com aplicações de pedrarias prata e branco ...............................................................................................................................1900 €

DaKar ............... Modelo em cetim real cor de marfim com pedrarias prata .................................................................................................... 1150 €

                              Modelo em branco natural realizado em mikado shantung de seda com pedrarias prata ..................................... 2600 €

DaLIa .................. Vestido em cor de marfim realizado em tule com renda chantilly, pedrarias e cetim real ....................................... 1450 €

                              Vestido em branco natural confecionado em tule com renda chantilly,  

                              pedrarias e mikado shantung de seda ............................................................................................................................................3500 €

DaLILa ............... Vestido em cetim real cor de marfim com pedrarias prata de cor branca natural sem cauda ............................... 1050 €

                              Vestido em mikado com pedrarias prata de cor branca natural sem cauda .................................................................. 1250 €

                              Vestido em cetim real com pedrarias prata em cor de marfim com cauda removível .............................................. 1300 €

                              Vestido em mikado com pedrarias prata de cor branca natural com cauda removível ............................................1600 €

                              Vestido em mikado shantung de seda com pedrarias prata de cor branca natural sem cauda ............................ 2050 €

DaLILa ............... Vestido em mikado shantung de seda com pedrarias prata de cor branca natural com cauda removível ...... 2900 €

DaNEsa ............ Modelo confecionado em tule de cor branca natural com aplicações de renda rebrodé sem cinto ...................1750 €

                              Modelo confecionado em tule de cor branca natural com aplicações de renda rebrodé  

                              com cinto grosgrain com pedrarias ................................................................................................................................................. 1950 €

DaNGo ............. Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de guipure  

                              com cinto grosgrain com pedrarias .................................................................................................................................................2300 €

DECaDa ........... Modelo em branco natural confecionado em renda chantilly e tule com pedrarias .................................................. 1950 €

DEDaLo ........... Vestido em renda chantilly e tule com pedrarias em prata de cor branca natural ...................................................... 2050 €

GoMEra .......... Vestido em tule e renda com pedrarias de cor branca natural, só o vestido...................................................................1870 €

                              Vestido em tule e renda com pedrarias de cor branca natural, vestido com casaco curto ..................................... 2040 €

PErGoLa ........ Modelo em tule mórbido e tule com aplicações de renda de cor branca natural, só o vestido ............................ 1950 €

                              Modelo em tule mórbido e tule com aplicações de renda de cor branca natural,  

                              vestido com casaco curto .................................................................................................................................................................... 2100 €

PEtuNIa ........... Vestido em branco natural realizado em renda com tule mórbido e tule ....................................................................... 1950 €

uBaGo .............. Vestido em cetim real cor de marfim com aplicações bordadas e soutage com pedrarias .....................................1230 €

                              Vestido em mikado Grace de cor branca natural .......................................................................................................................1330 €

                              Vestido em mikado Grace branco natural com aplicações bordadas e soutage com pedrarias .......................... 1540 €

                              Vestido em mikado shantung de seda branca natural ............................................................................................................. 2770 €
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uBaGo .............. Vestido branco natural em mikado shantung de seda  

                              com aplicações bordadas e soutage com pedrarias ................................................................................................................. 2870 €

uBaLDI .............. Vestido em cetim real cor de marfim com aplicações bordadas e soutage com pedrarias .................................... 1490 €

                              Vestido branco natural em mikado Grace .................................................................................................................................... 1590 €

                              Vestido em mikado Grace com aplicações bordadas e soutage com pedrarias de cor branca natural..............1740 €

                              Vestido em mikado shantung de seda branca natural .............................................................................................................2990 €

                              Vestido em mikado shantung de seda com aplicações bordadas  

                              e soutage com pedrarias branco natural ........................................................................................................................................3180 €

uBarrI ............... Modelo realizado em cetim real cor de marfim com aplicações bordadas  

                              e soutage com pedrarias, com cauda removível em cetim real ........................................................................................... 1690 €

                              Modelo realizado em mikado Grace branco natural, com cauda removível em mikado Grace ........................... 1850 €

                              Modelo realizado em mikado Grace branco natural  

                              com aplicações bordadas e soutage com pedrarias, com cauda removível em mikado Grace ............................2260 €

                              Modelo realizado em mikado shantung de seda de cor branca natural,  

                              com cauda removível em mikado shantung ................................................................................................................................3440 €

                              Modelo realizado em mikado shantung de seda branco natural  

                              com aplicações bordadas e soutage com pedrarias, com cauda removível em mikado shantung ......................3590 €

uBINa ................. Modelo em cetim real cor de marfim com aplicações bordadas e soutage com pedrarias,  

                              com cauda removível em cetim real ............................................................................................................................................... 1590 €

                              Modelo em mikado Grace branco natural, com cauda removível em mikado Grace .............................................. 1690 €

                              Modelo em mikado Grace branco natural com aplicações bordadas e soutage com pedrarias,  

                              com cauda removível em mikado Grace ...................................................................................................................................... 1990 €

                              Modelo em mikado shantung de seda branco natural, com cauda removível em mikado shantung ................. 3230 €

                              Modelo em mikado shantung de seda branco natural com aplicações bordadas e soutage  

                              com pedrarias, com cauda removível em mikado shantung .................................................................................................3380 €

uCEDa ............... Modelo em tule com aplicações de renda rebrodé em branco natural, sem cinto .....................................................2360 €

                              Vestido confecionado em tule com aplicações de renda rebrodé em branco natural,  

                              com cinto grosgrain ................................................................................................................................................................................ 2720 €

uDINE ................. Vestido branco natural em tule com aplicações de renda rebrodé e pedrarias prata,  

                              com costas corset .................................................................................................................................................................................... 1490 €

                              Vestido branco natural em tule com pedrarias e aplicações de renda rebrodé e pedrarias prata,  

                              com costas corset ....................................................................................................................................................................................2260 €

uGaLDE ........... Modelo realizado em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural, só o vestido ...................... 2100 €

                              Modelo realizado em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural,  

                              vestido com casaco curto de tule .....................................................................................................................................................2200 €

uGaZ .................. Modelo realizado em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural, com costas corset ...........1380 €
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uGaZ .................. Modelo realizado em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural,  

                              com costas corset e cinto em grosgrain ........................................................................................................................................ 1540 €

                             Modelo realizado em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural,  

                              com costas corset e capa de tule...................................................................................................................................................... 1590 €

                              Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé,  

                              com costas corset, capa e cinto em grosgrain .............................................................................................................................1740 €

                              Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé  

                              e com pedrarias, com costas corset ................................................................................................................................................. 1950 €

                              Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé  

                              e com pedrarias, com costas corset e cinto em grosgrain .....................................................................................................2260 €

                              Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de renda com pedrarias,  

                              com costas corset e capa de tule......................................................................................................................................................2360 €

                              Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé com pedrarias  

                              com costas corset, capa e cinto em grosgrain ............................................................................................................................2560 €

uLLa .................... Vestido de cetim real cor de marfim, sem cinto ..........................................................................................................................1380 €

                              Vestido em cetim real cor de marfim, com cinto grosgrain .................................................................................................. 1540 €

                              Vestido em cetim de seda cor de marfim, sem cinto .............................................................................................................. 4050 €

                              Vestido em cetim de seda cor de marfim, com cinto grosgrain ......................................................................................... 4200 €

urDIEL ............... Modelo em renda e tule com aplicações de guipure de cor branca natural, só o vestido ....................................... 2150 €

                              Modelo em renda e tule com aplicações de guipure branco natural, vestido com casaco curto de tule ..........2310 €

urKIDI ................ Vestido em renda rebrodé branca natural e tule com aplicações de chantilly e fita com pedrarias ....................2260 €

urtIaGa .......... Vestido de renda branca natural e tule com aplicações de chantilly e fita, com cinto em grosgrain .................. 1990 €

                              Vestido de renda e tule com aplicações de chantilly e fita, vestido com casaco curto e cinto grosgrain ......... 2150 €

Coleção DrEaMs

NOmE DEScRIÇãO PREÇO*

BENICarLo .... Vestido de tule e organza com aplicações de plumas de cor branca natural, sem cinto .......................................... 1850 €

                              Modelo em branco natural confecionado em tule e organza com aplicações de plumas,  

                              com cinto de grosgrain com aplicações de pedrarias prata e branco ............................................................................... 2100 €

DoNCELLa .... Vestido branco realizado em tule mórbido com plumas e pedrarias prata de cor branca natural .......................2700 €

DuENDE ........... Vestido em branco natural realizado em renda e tule com aplicações de guipure, plumas, tule e organza ......1750 €

FauNa ............... Modelo realizado em organza roma branco natural ................................................................................................................1320 €

uCIFa.................. Vestido em tule mórbido branco natural e tule com aplicações muguet e plumas, com cinto grosgrain ......... 2720 €
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uLDar ................ Modelo confecionado em tule mórbido branco natural e aplicações de pedrarias prata ........................................2360 €

uLMEN ............... Modelo em tule mórbido branco natural e organza e tule com aplicações cornely e pedrarias ............................1790 €

uLua ................... Vestido realizado em tule mórbido branco natural e organza e renda chantilly com pedrarias ............................2360 €

uNaM ................. Modelo em tule mórbido e plumas em branco natural, sem cinto ....................................................................................3690 €

                              Modelo em tule mórbido e plumas em branco natural, com cinto Grosgrain..............................................................3850 €

Coleção FasHIoN

NOmE DEScRIÇãO PREÇO*

BaILE ................... Vestido em branco natural confecionado em gaze com aplicações bordadas e pedrarias prata ......................... 1650 €

BaLIra ............... Modelo em branco natural confecionado em tule com aplicações em guipure e aplicações  

                              em pedrarias prata .................................................................................................................................................................................. 1950 €

DaDo ................. Modelo em gaze com pedrarias prata de cor branca natural, sem capa ......................................................................... 1050 €

DaGa .................. Modelo confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural, com capa ............. 1200 €

                              Modelo confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural,  

                              com capa de gaze ................................................................................................................................................................................... 1450 €

DaHIr ................. Vestido confecionado em gaze sofia com aplicações de tule bordado de cor branca natural ............................. 1250 €

DatsuN ............ Vestido de cetim mórbido cor de marfim com aplicações de pedrarias prata ............................................................. 1200 €

DELICIa ............. Modelo de tule mórbido branco natural com pedrarias em prata de cor branca natural ....................................... 2900 €

DELta ................. Vestido de tule com flores e pedrarias em gaze sofia branco natural .............................................................................. 1450 €

DEVEsa ............. Modelo confecionado em gaze com pedrarias prata de cor branca natural ..................................................................1750 €

DIaNGo ........... Vestido de tule com aplicações de renda rebrodé e soutage com pedrarias de cor branca natural ................... 1550 €

DICIEMBrE ..... Modelo realizado em tule com aplicações de renda rebrodé e soutage de cor branca natural, sem cinto ..... 1700 €

                              Vestido confecionado em tule com aplicações e renda rebrodé e soutage de cor branca natural,  

                              com cinto grosgrain bordado ............................................................................................................................................................. 1850 €

DIEtrICH ......... Modelo de renda e tule com aplicações de renda rebrodé e cornely  

                              com pedrarias de cor branca natural ...............................................................................................................................................2200 €

DIstEL ................ Modelo de tule com aplicações de renda soutage de cor branca natural ...................................................................... 1550 €

                              Modelo de tule com aplicações de renda soutage e pedrarias de cor branca natural .............................................. 1650 €

FaBuLa ............. Modelo realizado em gaze sofia branca natural ......................................................................................................................... 1210 €

ParIs ................... Modelo realizado em gaze sofia branca natural ........................................................................................................................ 1300 €

PELICaNo ....... Vestido de gaze sofia com aplicações de cor branca natural .............................................................................................. 1650 €

sILaBa ................ Modelo em branco natural confecionado em guipure e tule com aplicações, só o vestido ....................................2310 €

                              Modelo em branco natural confecionado em guipure e tule com aplicações, vestido com casaco curto .......2530 €
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uBErLY .............. Vestido em gaze de seda acetinada branca natural com aplicações de pedrarias prata .......................................... 1690 €

uBIDE .................. Modelo confecionado em tule com pedrarias prata, tule e gaze de cor natural .......................................................... 2970 €

uCLEs ................. Modelo em gaze de seda acetinada branca natural com aplicações de pedrarias prata ..........................................1740 €

uCraNIa ......... Modelo realizado em gaze de seda cor de marfim e renda chantilly, com pedrarias prata ......................................1740 €

uGartE ............ Vestido em cetim mórbido cor de marfim com aplicações de pedrarias prata .............................................................1380 €

uGENa .............. Vestido realizado em tule bordado branco natural com pedrarias prata ......................................................................... 2970 €

uLaGa ............... Modelo confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural .................................... 1540 €

uLMa .................. Modelo realizado em gaze branca natural com aplicações de pedrarias prata ............................................................ 1440 €

uMaNa ............. Modelo em branco natural confecionado em tule com aplicações de guipure ............................................................1740 €

uMEro .............. Vestido em branco natural confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata  

                              e flores de gaze, com costas corset ................................................................................................................................................. 1280 €

uNIoN................ Modelo em branco natural realizado em gaze com aplicações de pedrarias prata, sem capa ............................... 1130 €

                              Vestido em gaze branca natural com aplicações de pedrarias prata, com capa de gaze ........................................ 1280 €

uNIVErso ....... Modelo em gaze com aplicações de guipure de cor branca natural ................................................................................ 1640 €

uNZa .................. Modelo em gaze com aplicações de guipure de cor branca natural ................................................................................ 1690 €

uNZuE ............... Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé, sem capa ..................................1080 €

                              Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé,  

                              sem capa de tule e com cinto grosgrain .........................................................................................................................................1230 €

                              Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé com pedrarias, sem capa .....1230 €

                              Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé, com capa de tule ...................1330 €

                              Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé com pedrarias,  

                              sem capa de tule e com cinto grosgrain ........................................................................................................................................ 1440 €

                              Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé,  

                              com capa de tule e cinto grosgrain .................................................................................................................................................. 1490 €

                              Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé  

                              com pedrarias, com capa de tule ...................................................................................................................................................... 1540 €

                              Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé  

                              com pedrarias, com capa de tule e cinto grosgrain .................................................................................................................. 1690 €

uraLEs .............. Modelo em branco natural confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata, sem capa .................... 1490 €

                              Modelo em branco natural confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata,  

                              sem capa de gaze e costas corset .................................................................................................................................................... 1490 €

                              Modelo em branco natural confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata,  

                              com capa de gaze e costas corset ................................................................................................................................................... 1690 €

                              Modelo em branco natural confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata,  

                              com capa de gaze ................................................................................................................................................................................... 1690 €

uraNo .............. Modelo em gaze com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural, sem capa ............................................ 1590 €

                              Modelo em gaze com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural, com capa de gaze ..........................1790 €
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urartE ............. Vestido em branco natural realizado em renda e tule com aplicações  

                              de organza bordadas e plumas, sem capa .....................................................................................................................................1790 €

                              Vestido em branco natural realizado em renda e tule com aplicações de organza bordadas  

                              e plumas, com capa de tule ..................................................................................................................................................................2310 €

urBaN ............... Modelo em tule com aplicações de guipure de cor branca natural ...................................................................................1740 €

urBINa .............. Modelo em branco natural realizado em gaze e tule com aplicações em chantilly e pedrarias prata ................ 1950 €

urCaL ................ Vestido em gaze com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural .................................................................. 1540 €

urDa ................... Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de guipure, só o vestido .......................................... 2100 €

                              Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de guipure,  

                              vestido com casaco curto de tule .....................................................................................................................................................2260 €

urDaNIZ .......... Vestido em renda e tule com aplicações de renda rebrodé  

                              com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural, só o vestido ........................................................................... 1490 €

                              Vestido em renda e tule com aplicações de renda rebrodé  

                              com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural, vestido com casaco curto de tule ................................ 1640 €

urGEL ................ Modelo em gaze com aplicações de pedrarias prata de cor branca natural ................................................................. 1490 €

urIZar .............. Modelo realizado em tule com aplicações de tule com aplicações de guipure  

                              de cor branca natural, só o vestido .................................................................................................................................................. 1490 €

                              Modelo em cor branca natural realizado em tule com aplicações de guipure,  

                              vestido com casaco comprido de tule e cinto de cetim .........................................................................................................2200 €

urKE .................... Modelo confecionado em gaze de cor branca natural ...........................................................................................................1080 €

                              Modelo confecionado em gaze de cor branca natural, com costas corset ....................................................................1080 €

uro ...................... Modelo em branco natural confecionado em gaze com aplicações de pedrarias prata ...........................................1230 €

urturI .............. Modelo realizado em cetim cor de marfim, com casaco comprido de tule................................................................... 1640 €

uruGuaY ....... Vestido em tule com aplicações de renda rebrodé e soutage  

                              com pedrarias de cor branca natural, sem capa ......................................................................................................................... 1850 €

                              Vestido em tule com aplicações de renda rebrodé e soutage  

                              com pedrarias de cor branca natural, com capa de tule .........................................................................................................2200 €

usaNa ............... Vestido em tule mórbido com aplicações de renda rebrodé e soutage  

                              com pedrarias de cor branca natural, só o vestido .....................................................................................................................1790 €

                              Vestido em tule mórbido com aplicações de renda rebrodé e soutage  

                              com pedrarias de cor branca natural, vestido com casaco comprido de tule mórbido ............................................2200 €
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Coleção GLaMour

NOmE DEScRIÇãO PREÇO*

aLCaNar ........ Modelo em branco natural realizado em renda e tule mórbido .......................................................................................... 1980 €

BarroCo ....... Modelo em tule com aplicações de renda chantilly e pedrarias brancas em cor branca natural .......................... 1950 €

DaGEN............... Modelo realizado em tule mórbido com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural, sem cinto ........ 1200 €

                              Modelo realizado em tule mórbido com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural,  

                              com cinto grosgrain com pedrarias ................................................................................................................................................. 1300 €

DaIMIEL ............. Modelo realizado em cetim real cor de marfim com pedrarias prata de cor branca natural .................................. 1250 €

                              Vestido confecionado em cetim Beatriz cor de marfim com pedrarias prata de cor branca natural ..................3300 €

DaINa ................. Modelo em cetim real cor de marfim com pedrarias prata .................................................................................................... 1150 €

                              Modelo em dupion de seda branco natural com aplicações de pedrarias prata ........................................................ 2600 €

                              Modelo em cetim Beatriz de seda cor de marfim com pedrarias prata ..........................................................................3700 €

DaVINIa ............ Vestido em organza siena branco natural com aplicações de pedrarias ......................................................................... 1650 €

DINaMarCa . Modelo confecionado em tule mórbido branco natural com pedrarias e plumas ...................................................... 1700 €

DINar ................. Vestido com tule com flores e pedrarias prata de cor branca natural ...............................................................................2700 €

DIosa ................. Modelo realizado em tule mórbido branco natural com aplicações  

                              de renda rebrodé e chantilly com pedrarias ................................................................................................................................. 2100 €

DoGMa ............ Vestido confecionado em tule mórbido branco natural com aplicações  

                              de chantilly e flores com pedrarias, com cinto Grosgrain ...................................................................................................... 1550 €

DoMINGo ...... Modelo em tule com aplicações de renda rebrodé e fita de cor branca natural, só o vestido ..............................1900 €

                              Modelo realizado em tule com aplicações de renda rebrodé em branco natural e fita  

                              com pedrarias prata, só o vestido ..................................................................................................................................................... 1950 €

                              Modelo em tule com aplicações de renda rebrodé branca natural e fita, vestido com casaco curto ................ 2000 €

                              Modelo em tule com aplicações de renda rebrodé branca natural e fita com pedrarias prata,  

                              vestido com casaco curto ................................................................................................................................................................... 2050 €

DoNaIrE ......... Modelo em tule com aplicações de renda chantilly e soutage de cor branca natural .............................................. 2050 €

                              Modelo em tule com aplicações de renda chantilly e soutage de cor branca natural com pedrarias ................ 2100 €

DorNELa ........ Modelo confecionado em organza Paris branca natural, com cinto grosgrain com pedrarias .............................. 1500 €

DorotHY ...... Modelo em tafetá torino com pedrarias prata, de cor branca natural ............................................................................. 1450 €

                              Vestido em dupion de seda com pedrarias prata de cor branca natural .........................................................................3200 €

DraCMa .......... Modelo realizado em tafetá torino branco natural com pedrarias prata .........................................................................1530 €

                              Vestido confecionado em tafetá torino branco natural com pedrarias prata, com costas corset ........................ 1550 €

                              Modelo em dupion de seda branca natural com pedrarias prata, com costas corset ...............................................3250 €

                              Modelo em dupion de seda branca natural com pedrarias prata .......................................................................................3300 €

DuCaL ............... Modelo em branco natural confecionado em tule com pedrarias prata ........................................................................ 2900 €
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DuQuEsa ....... Modelo em branco natural confecionado em tule bordado bege, sem cinto grosgrain ..........................................1600 €

                              Modelo em branco confecionado em tule bordado de cor branca natural, sem cinto grosgrain ........................1600 €

                              Modelo em tule bordado bege com pedrarias de cor branca natural, sem cinto grosgrain ....................................1750 €

                              Modelo em tule bordado de cor branca natural com pedrarias, sem cinto grosgrain ................................................1750 €

                              Modelo confecionado em tule bordado de cor branca natural, com cinto grosgrain ...............................................1800 €

                              Modelo confecionado em tule bordado bege em cor branca natural, com cinto grosgrain ..................................1800 €

                              Vestido em tule bordado de cor bege com pedrarias de cor branca natural, com cinto grosgrain ..................... 1950 €

                              Vestido em tule bordado de cor branca natural com pedrarias, com cinto grosgrain ............................................... 1950 €

GEorGIa ......... Vestido confecionado em cetim real cor de marfim ................................................................................................................1400 €

PLaNEta .......... Modelo em tule mórbido com aplicações de renda em branco natural ..........................................................................1900 €

uFaNa ............... Modelo em cetim Genève cor de marfim com aplicações de renda em branco natural ........................................ 1540 €

                              Modelo em dupion de seda branco natural com aplicações de pedrarias prata ......................................................... 2970 €

uGaNDa .......... Modelo em cetim real cor de marfim com aplicações de pedrarias prata ...................................................................... 1640 €

                              Modelo em cetim Beatriz de seda cor de marfim com aplicações de pedrarias prata ............................................. 4410 €

uLaNoVa ....... Vestido em tule e garça Paris branco natural, com cinto grosgrain ................................................................................... 1640 €

uLEY .................... Vestido em cetim real cor de marfim com aplicações e pedrarias prata ......................................................................... 1440 €

                              Vestido em cetim Beatriz de seda cor de marfim com aplicações de pedrarias prata ............................................. 4200 €

urI ......................... Vestido em branco realizado em tule com aplicações de guipure ......................................................................................1790 €

urIBE ................... Modelo em branco natural realizado em tule com aplicações de pedrarias e flores de tule,  

                              com costas corset .................................................................................................................................................................................... 1280 €

urIKa .................. Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de renda rebrodé, com costas corset .................. 1130 €

                              Vestido em tule com aplicações de renda rebrodé de cor branca natural,  

                              com costas corset e cinto grosgrain .................................................................................................................................................1230 €

                              Vestido em tule com aplicações de renda rebrodé com pedrarias de cor branca natural,  

                              com costas corset .....................................................................................................................................................................................1330 €

                              Vestido em tule com aplicações de renda rebrodé com pedrarias de cor branca natural,  

                              com costas corset e cinto grosgrain ................................................................................................................................................ 1490 €

ursuLa ............. Vestido em tule bordado com pedrarias prata com aplicações de flores  

                              e tule mórbido de cor branca natural .............................................................................................................................................. 1440 €

usIa ..................... Modelo em garça Paris branco natural com aplicações de pedrarias prata, com costas corset ........................... 1590 €

usIrIa ................. Modelo em branco natural confecionado em garça Paris com aplicações  

                              de renda rebrodé e pedrarias, com costas corset .......................................................................................................................1230 €

usuaL ................ Vestido em branco natural realizado em tule com aplicações de guipure e organza .................................................1790 €

utICa ................. Vestido em branco natural realizado em organza Paris com aplicações  

                              de pedrarias prata e flores de gaze, com costas corset ........................................................................................................... 1490 €

uXuE ................... Modelo realizado em cetim real cor de marfim com aplicações  

                              soutage com pedrarias, com costas corset ...................................................................................................................................1080 €
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Coleção MaNuEL Mota

NOmE DEScRIÇãO PREÇO*

EMPorIuM ..... Modelo confecionado em gaze de seda em cor branca natural  

                              com aplicações bordadas em pedrarias ouro e cinto bordado em ouro. ........................................................................3450 €

EPoCa ............... Modelo em mikado de seda em cor branca natural. ............................................................................................................... 3800 €

ErIKa ................... Vestido realizado em renda e guipure, com aplicações bordadas soutage e pedrarias,  

                              com capa, nas cores branca natural e bege pálido. .................................................................................................................. 6950 €

                              Vestido realizado em renda e guipure, com aplicações bordadas soutage e pedrarias,  

                              nas cores branca natural e bege pálido. ........................................................................................................................................ 6400 €

Eros .................... Modelo em mikado de seda com aplicações bordadas em cor branca natural. ..........................................................2850 €

GaBINa ............. Modelo em mikado de seda em cor branca natural. ............................................................................................................... 2900 €

                              Vestido confecionado em mikado misto de seda em cor branca natural. ...................................................................... 2100 €

GaLa ................... Modelo em mikado de seda em branco natural, com cinto de mikado. ........................................................................ 3600 €

                              Modelo em mikado misto de seda em cor branca natural. .................................................................................................. 2800 €

GaLaICa ......... Vestido realizado em mikado de seda em cor branca natural. .............................................................................................3300 €

                              Vestido realizado em mikado misto de seda em cor branca natural. ............................................................................... 2400 €

GaLarDoN ... Modelo em mikado de seda em cor branca natural. ................................................................................................................3300 €

                              Modelo em mikado misto de seda em cor branca natural. .................................................................................................. 2400 €

GaLEra ............ Vestido confecionado em charmeuse de seda com pedrarias em cor branca natural,  

                              com cinto de pedrarias prata. ............................................................................................................................................................ 2600 €

GaLEs................. Modelo em gaze de seda com pedrarias e saia bordada, em cor branca natural.  .....................................................2700 €

                              Vestido em gaze de seda com pedrarias e saia lisa, em cor branca natural.  ................................................................ 2500 €

IMaN .................... Vestido realizado em mikado de seda em cor branca natural com agasalho de renda. ........................................... 3400 €

                              Vestido realizado em mikado de seda em cor branca natural sem agasalho. ............................................................... 2800 €

PrIMor ............. Modelo em pluma natural e tule mórbido em cor branca natural, com cinto de pedrarias. ................................... 3350 €

VaINICa ............ Vestido em guipure e tule trabalhado com flores de organza,  

                              gaze de seda e tule em cor branca natural.  ................................................................................................................................. 1850 €

VaIVEN .............. Modelo realizado em renda chantilly e tule com aplicações de guipure  

                              em cor branca natural com fita Grosgrain. ................................................................................................................................... 1950 €

VaLENCIa ....... Vestido realizado em renda em cor branca natural................................................................................................................... 2970 €

VaLQuIrIa ..... Modelo em gaze de seda com bordado de pedrarias em cor branca natural. ............................................................. 2870 €

VaLs .................... Modelo realizado em tule bordado com pedrarias, plumas e gaze de seda em cor branca natural.  .................5330 €

VEGa .................. Modelo confecionado em tule bordado com pedrarias em cor branca natural, com cinto e capa.  ................... 2970 €

VELaDa ............ Vestido em georgette de seda com bordado de pedrarias em cor branca natural. ...................................................2360 €

VENDaVaL ..... Modelo em gaze de seda com aplicação de organza e bordado trabalhada  

                              em cor branca natural, com cinto de organza. ............................................................................................................................3380 €
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VENtura ........ Vestido em tule bordado com pedrarias em cor branca natural.  ...................................................................................... 4990 €

VErEDa............. Modelo em guipure com aplicação de renda bordada nas cores branca natural e bege, com echarpe. .......... 9130 €

                              Modelo em guipure com aplicação de renda bordada nas cores branca natural e bege.  ...................................... 8610 €

VErGEL ............. Vestido em renda chantilly e guipure com aplicações guipure  

                              com aplicações de pedrarias nas cores branca natural e bege, com cinto de pedrarias. ..........................................3590 €

VErso ................ Modelo em cetim sedoso e gaze de seda com aplicação de renda,  

                              em cor branca natural, com agasalho de renda.  ........................................................................................................................ 1990 €

                              Modelo em cetim sedoso e gaze de seda com aplicação de renda, em cor branca natural. ................................. 1440 €

VID ........................ Vestido em gaze de seda em cor branca natural, com cinto de gaze. .............................................................................. 2970 €

VIDa ..................... Modelo confecionado em gaze de seda em cor branca natural, com cinto bordado. .............................................. 2870 €

VIENa ................. Vestido em gaze de seda bordada com aplicação de pedrarias, em cor branca natural. ......................................... 2150 €

VIGo ................... Modelo em gaze de seda bordada e tule bordado com pedrarias, em cor branca natural,  

                              com capa de seda. ..................................................................................................................................................................................2560 €

                              Modelo em gaze de seda bordada e tule bordado com pedrarias, em cor branca natural. ....................................2260 €

VINILo ................ Vestido realizado em organza dupla de seda em cor branca natural. ................................................................................3180 €

VItorIa ............ Vestido em organza dupla de seda e renda com aplicação de renda em cor branca natural,  

                              com jaqueta de organza. ......................................................................................................................................................................3280 €

                              Vestido em organza dupla de seda e renda com aplicação de renda em cor branca natural,  

                              com jaqueta de organza. ...................................................................................................................................................................... 2770 €

VosGos ........... Modelo em organza dupla de seda em cor branca natural. ................................................................................................ 17430 €

Coleção ELIE BY ELIE saaB

NOmE DEScRIÇãO PREÇO*

BIrGIt ................. Modelo confecionado em renda chantilly e renda francesa com aplicação em pedrarias,  

                              em cor branca natural. .........................................................................................................................................................................10970 €

DENIssE ............ Vestido em tule e renda chantilly com aplicações, guipure com flores de renda,  

                              organza e pedrarias em cor branca natural. .................................................................................................................................9630 €

DIoNE ................ Vestido em tule com aplicações de renda francesa, flores de organza e pedrarias,  

                              em cor branca natural, com jaqueta de tule. .............................................................................................................................. 12920 €

                              Vestido em tule com aplicações de renda francesa, flores de organza e pedrarias,  

                              em cor branca natural. .........................................................................................................................................................................12200 €
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FoLIE................... Modelo em tule com aplicações de renda francesa e aplicações de renda  

                              e flores de organza e pedrarias em cor branca natural, com cinto Grosgrain. ..............................................................9930 €

GaLaNt ........... Vestido em gaze de seda com aplicações de renda francesa com pedrarias prata e brancas,  

                              flores de renda e organza, em cor branca natural, com cinto de gaze. ............................................................................ 7490 €

LorraINE........ Vestido em gaze de seda com aplicações de renda francesa, pedrarias prata e brancas,  

                              flores de renda e organza em cor branca natural, com cinto de gaze. .............................................................................6930 €

LouIssE ............ Modelo em gaze de seda, renda chantilly francês com aplicações de renda e pedrarias,  

                              em cor branca natural. ...........................................................................................................................................................................6360 €

LYoN ................... Modelo em gaze de seda, renda chantilly francês com aplicações de renda e pedrarias,  

                              em cor branca natural, com cinto Grosgrain. ............................................................................................................................ 11960 €

MaGots .......... Vestido realizado em renda francesa bordada com pedrarias prata, em cor branca natural,  

                              com cinto Grosgrain. ............................................................................................................................................................................12910 €

MoNCEau ..... Modelo em tule com aplicações de renda francesa, flores de renda, organza e pedrarias  

                              em cor branca natural, com cinto Grosgrain. ..............................................................................................................................9520 €

MoNEt .............. Modelo confecionado em cetim jocely, renda francesa com aplicação de renda a pedrarias,  

                              em cor branca natural. .......................................................................................................................................................................... 8940 €

sIMoNE ............. Vestido realizado em renda chantilly e tule com aplicações de renda francesa com pedrarias,  

                              em cor branca natural, com cinto Grosgrain. .............................................................................................................................. 9130 €

(*) os preços contidos em esta lista são Preços de Venda recomendados aplicáveis as Coleções 2013 de Pronovias,  
a la venda em nostras lojas ProNoVIas sitas em Portugal; incluem retoques e impostos aplicáveis. os preços podem 
ver-se sujeitos à variações. Qualquer custo adicional (alterações, medidas especiais, acessórios...) não está incluso.

Lembramos que a presente informação foi remitida somente para a sua atenção pessoal, e não deve ser divulgada em 
nenhum caso sem autorização expressa de saN PatrICK s.L.u.


