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Um vestido manga longa,
semi sereia para quem

ama um visual clean 

SOPHIA TOLLI

MENOS É MAIS
visual elegante,

minimalista e muito
chique!

MINIMALISTA



Muito tradicional em nosso país o
mês de maio, deixou de ser o mês
dos casamentos e passou a
conhecido como o período em que
as noivas buscam informações,
inspirações e tudo mais para a
realização do tão sonhado dia.

Através desse ensaio fotográfico,
apresentaremos uma série de
imagens e ideias para você
conhecer produtos e serviços
exclusivos.

EDITORIAL



sophia tolli
tutti sposa

Simples e sofisticado esse
vestido de noiva conta com um
caimento impecável, mangas
longas e recortes estratégicos
que valorizam as curvas
femininas, a imagem limpa e
minimalista são o ponto forte
do modelo.

Rua: XV de Novembro, 955
Centro, Indaiatuba, SP
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Rua Cerqueira César, 1347,
Indaiatuba, SP
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A produção de penteado e maquiagem
do Salão Casa S proporcionou para a
modelo Andressa Conegundes, um
visual elegante, minimalista e muito
chique!delicada
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clean e chique

Beauty Artist responsável
pelas maquiagens e
retoques especiais do
editorial.

DANIELA BACHI

Olhos esfumados e batom nude super
sexy, para noivas que querem a pele
contornada, boca mais natural
acompanha de um coque baixo e
delicado.

Uma noiva chique e minimalista!
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O nosso Especial Noivas, trouxe três
opções distintas em vestidos de noivas,
com propostas para mulheres com estilos
bem marcantes, todas as peças estão
disponíveis na Finesse Noivas.

A Miss Indaiatuba, Andressa Conegundes,
foi a responsável por dar vida a cada um
dos looks junto com a produção impecável
de cabelo e maquiagem do Salão Casa S.

Um trabalho realizado em conjunto para
apresentar as principais tendências para
noivas conectadas com as novidades do
mercado.

cheia
de estilo
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Fotografias por: Fernando Loggar
www.loggar.com.br
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