Inspirações
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1 Cuidado de beleza e make-up unidos em Glow
Formula Skin Hydrator, da Kiehl’s, hidratante para
todas as tonalidades de pele, dá luminosidade e ainda
tem ação antioxidante. Com extrato de romã.
Sob consulta, nas lojas da marca
2 A icónica ‘assis(asy)métrie’, do designer francês
Pierre Yovanovitch, agora num tecido exclusivo rosa
light, criado pelo atelier de interiores e arquitetura The
Invisible Collection para a marca de moda de luxo
Webster. www.theinvisiblecollection.com

2

make
me

up!

Susana Chaves, autora do blogue Beauty Airlines e ex-editora
de Beleza da Vogue Portugal, escolhe as cores e texturas que
combinamos com as novidades de design e mobiliário.
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3 Apresentado este ano em Milão, o Cadeirão Hana,
por Simone Bonanni para a Moooi, convidativo e
envolvente, em cor berinjela, www.moooi.com
4 Da coleção de edição limitada ‘Marimekko for
Clinique’, a combinação dos icónicos padrões da casa
de design finlandesa com os essenciais de beleza da
Clinique. Clinique Pop™ Splash Lip Gloss + Hydration,
gotas de brilho, um toque de hidratação, 24€
(PVP recom.), em exclusivo no El Corte Inglés
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5 Pure Color Envy Paint-On Liquid LipColor, versão Matte,
cor Quiet Riot, da nova coleção de batons líquidos com três
acabamentos da Estée Lauder, 33€/un., nas perfumarias 6 Colcha
Violante, coleção Poppies Day, da Missoni Home, sob consulta, na
QuartoSala, www.quartosala.com 7 La Laque Couture nº 97 Op
Art Coral, da Yves Saint Laurent, sob consulta, nas perfumarias
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8 Extinct Animal é o nome desta coleção de tapetes da
Moooi, que reúne 10 belíssimos exemplares trazendo
para o interior o tema dos animais em vias de extinção.
Na imagem, o tapete Calligraphy Bird, sob consulta,
procure na Armazém de Arquitectura,
www.armazemdearquitectura.pt 9 Edcanrd e
Heartache, design de Benedetta Bartolucci para a
Redville, feito à mão segundo as mais antigas técnicas
tradicionais, para interiores muito exclusivos, 17.900€,
em www.artemest.com 10 Shiraz, sob consulta, nas
lojas Area, areastore.com 11 Tapete Santa Monica,
da Surya Rugs, vários tamanhos, www.surya.com
12 Riviera, 100% feito à mão, lã e seda botânica,
3 tamanhos (200x300, 300x450 , 400x600), Rug’s
Society, sob consulta, rugsociety.eu 13 Drippy, design
de Harry Paul (2011), 100% lã fina, feito na Índia, 220
x 280cm, sob consulta, na QuartoSala, quartosala.
com 14 Urskob, tecelagem plana, feito de fibras
sintéticas fáceis de cuidar, duradouras e resistentes
a manchas, ideal para as brincadeiras das crianças,
35€/ud, nas lojas Ikea, www.ikea.com 15 Tapete Fili
para Mariantonia Urru, design de Paulina Herrera, a
representação de várias figueiras, 5120€, na Artemest,
www.artemest.com
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16 Tapete de exterior Knoot ,100%
polipropileno, da Roda, 4415€, na QuartoSala,
www.uartosala.com 17 Painted Texture na
cor taupe, da Moooi, 1512€ (PVP rec.),
procure na LX Design,
lxdesign-lis.blogspot.pt
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Da Blanco, lava-louça Cronos de design minimalista em aço inoxidável com
painel frontal de aço inoxidável escovado, a combinar com o acabamento
mate dos eletrodomésticos, módulo com bacia Claron XL integrada,
sistema de escoamento InFino® integrado e de fácil manutenção, entre
1300 e 1500€ (s/ IVA), Dake, dake.es/pt

Dama, Materia (na
imagem) e Oceano
E.ion são os três
modelos de exaustores
da Falmec premiados
pelos americanos Good
Design Awards, procure
na Dube, www.dube.pt

Cozinha modelo Phoenix, da Poliform
na QuartoSala, www.quartosala.com
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