
SS16



“alexSaNDra oN the beach” by alexaNDra KatSaiti

“la joie De vivre”

SS2016

Μύρισε Άνοιξη κΆι φύσηξε κοσΜοπολιτικο ΆερΆκι ΓΆλλικησ ριβιερΆσ 

Με το classic chic style των 50’s & 60´s νΆ δροσιζούν ενΆ sUPeR ηοτ 

κΆλοκΆιρι, σε ενΆ seXy ΜιΧ στούσ ρύθΜούσ τού ΜιΆΜι

Με την ΆνεΜελιΆ των 70’s κΆι το seXy glam των 80’s!! 

“la joie de vivRe” η ΧΆρΆ τησ ζωησ ..!! εινΆι ολΆ ΆύτΆ ΜΆζι στη 

σύλλοΓη “alexsaNdra oN the beach” by aleXaNdRa Katsaiti ΓεΜΆτη 

ΧρωΜΆτΆ, PRiNts, σύνδύΆσΜούσ, ΆξεσούΆρ κΆι ιδιΆιτερΆ details σε 

giRly, πΆιΧνιδιΆρικΆ, θηλύκΆ κΆι seXy κΆλοκΆιρινΆ styles!!

caNdy coloRs σε classy leatheR & glam πΆΓιετεσ, ξεβΆΜΜενΆ

κΆι σκούρΆ deNim, coloR blocK δΆντελλεσ, πΆρΆδοσιΆκΆ ύφΆντΆ

κΆι ροΜΆντικεσ bRodeRies, glossy metallics κΆι εντύπωσιΆκΆ viNyl 

σε σύνδύΆσΜο Με classic Navy & aRmy PRiNts δινούν το στιΓΜΆ

ΓιΆ ενΆ τρελλο τρελλο κΆλοκΆιρι.

τολΜηροι σύνδύΆσΜοι κΆι ΜονΆδικο miX N’match εινΆι το sigNatURe 

style τησ ΆλεξΆνδρΆσ κΆτσΆιτη κΆι το show stoPPeR style

τησ σύλλοΓησ πού ύποΓρΆφει! 

η ResoRt collectioN “alexsaNdra oN the beach” ολοκληρωνετΆι

Με σΆνδΆλιΆ «aleXsaNdals», cUstom made ΓύΆλιΆ ηλιού

“alexsUNNies” κΆι την sigNatURe jewelRy & accessoRies

collectioN πού ύποΓρΆφει. 

η βeachweaR “aleXsaNdRa oN the beach” σειρΆ εινΆι οτι πιο ηοτ

oN the beach Με εντύπωσιΆκΆ seXy ΜΆΓιο Με θηλύκΆ κοψιΜΆτΆ,  

glam ΜετΆλλικΆ στοιΧειΆ, giRly & RomaNtic Μπικινι κΆι chic & classy 

ολοσωΜΆ, ΆερινΆ coveR UPs & κΆφτΆνιΆ κΆι statemeNt ψΆθινΆ 

κΆπελλΆ. beach bags & beach towels, εινΆι sigNaRtURe Pieces 

εΜπνεύσΜενΆ Άπο τΆ ύφΆσΜΆτΆ τησ σύλλοΓησ ΓιΆ το Άπολύτο

sUmmeR mood Με το  Άπολύτο sUmmeR looK! 

“la joie de vivRe” Άπο cocKtail PaRty σε beach PaRty

εινΆι το Μοτο ΓιΆ το φετεινο κΆλοκΆιρι!

σε επιλεΓΜενΆ κΆτΆστηΜΆτΆ σε ελλΆδΆ & κύπρο κΆι oNliNe στο 

e-shoP www.stylishioUs.com
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