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chemise 01.22.7005INV

jaqueta 01.22.3031

calça 01.22.1033



jaqueta 01.22.3031

calça  01.22.1033

jaqueta 01.22.3030

calça  01.22.1035
camisa 01.22.3039



 Em tempos em que voltamos aos poucos 

à normalidade de uma vida repleta de 

compromissos, notamos mudanças internas, 

derivadas do período em que fomos compelidos 

a nos resguardar. Enquanto tentávamos 

permanecer seguros em casa, aproveitamos 

para refletir sobre valores e escolhas da vida. 

 Usamos o tempo e o lar em nosso favor. 

Aconchego, conforto, autocuidado e contato 

com a natureza são elementos que tornaram-se 

prioridades para um momento tão delicado, e 

que hoje, após a turbulência passar, não nos 

vemos mais sem. Com foco no conforto e 

inspirados nas cores da natureza, a coleção de 

I nve rn o  202 2  d a  M i s s  B l u e  t ra z  p e ç a s 

confortáveis com informação de moda, texturas 

agradáveis ao toque, modelagens amplas, 

estampas florais e uma linda cartela de cores 

para que estejamos seguras e confortáveis para 

nossa “nova antiga rotina”.

RECOMEÇO



casaco 01.22.3046

calça 01.22.1042

casaco 01.22.3038

blusa 01.22.2036
saia 01.22.5030



casaco 01.22.3036 casaco 01.22.3042

calça  01.22.1031 calça  01.22.1039



blusa 01.22.2040

calça 01.22.1048
blusa 01.22.2036

casaco 01.22.3033

calça 01.22.1047
blusa 01.22.2037

casaco 01.22.3036

calça  01.22.1042
blusa 01.22.2036



camisa 01.22.2051

calça  01.22.1044

blusa 01.22.2048

saia  01.22.5032



vestido 01.22.7006INV



calça  01.22.1039

blusa 01.22.2030

calça  01.22.1040

casaco 01.22.3044



blusa 01.22.2052

cardigan 01.22.3047
calça 01.22.1030

blusa 01.22.2047

cardigan 01.22.3045
calça 01.22.1036

jaqueta 01.22.3030



blusa 01.22.2030

calça  01.22.1040

blusa 01.22.2046

calça  01.22.1037



camisa 01.22.2045

calça  01.22.1042

casaco 01.22.3042



vestido 01.22.7004INV



blusa 01.02.2050

calça  01.22.1031

camisa 01.22.2045

saia  01.22.5031

blusa 01.22.2055

calça 01.22.1041



blusa 01.22.2036

casaco 01.22.3035
calça 01.22.1043

blusa 01.22.2034

calça 01.22.1050



casaco 01.22.3034

calça 01.22.1034

casaco 01.22.3040 blusa 01.22.2036

colete 01.22.4002blusa 01.22.2037
calça 01.22.1013



casaco 01.22.3037

calça 01.22.1046

blusa 01.22.2035

calça 01.22.1045

camisa 01.22.2038

calça 01.22.1046



casaco 01.22.3041

calça 01.22.1044

top 01.22.2054

camisa 01.22.2039
calça 01.22.1047

camisa 01.22.2039

saia 01.20.5010



blusa 01.22.2053

calça 01.22.1035

casaco 01.22.3033

calça 01.22.1047



blusa 01.22.2036

cardigan 01.22.3045
calça 01.22.1044

blusa 01.22.2044

calça 01.22.1047

casaco 01.22.3039

calça 01.20.1034



blusa 01.22.2043

calça 01.22.1053

casaco 01.22.3032

calça 01.22.1012

cardigan 01.22.3045 

calça 01.22.1032
blusa 01.22.2047



camisa 01.02.2039

saia  01.22.5031

camisa 01.02.2042

blusa 01.22.2034
calça 01.22.1040

blusa 01.22.2050

calça 01.22.1041
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