
Colecção Lúcia Piloto Outono/Inverno 2013 

A colecção Lúcia Piloto espelha a genialidade da fusão entre estilos, texturas e cores, que 

garante um resultado elegante, audaz e intemporal. Algures entre uma dimensão retro e visionária, 

a inovação e a moda surgem lado a lado criando silhuetas poderosas e sedutoras. Com a dose 

certa de criatividade, a colecção Lúcia Piloto revitaliza o melhor dos looks vintage e democratiza 

o estilo futurista. 

 

Conheça estas e outras propostas nas lojas Lúcia Piloto. 

 
Blond Girl  
 

O cabelo curto tornou-se um status de independência 

e um inesperado must have da estação. Este look 

marcante comprova que é possível a coexistência entre 

o cabelo curto e a feminilidade, elegância e 

sensualidade. Privilegia-se o abstracto ao geométrico, 

com um corte despreocupado, bastante definido com 

cera nas pontas o que lhe confere um toque 

requintado.  

 

O louro platinado com uma base mais escura 

revela-se o aliado perfeito deste look pois confere 

originalidade, altivez e sofisticação. 

 

  



ReFUTURE  
 

O futuro revisita as elegantes formas dos visuais 

retro. Desta improvável fusão surge um sumptuoso 

apanhado, no topo da cabeça, definido pelo seu 

volume maciço com pontas soltas e desalinhadas. 

A diferenciação deste penteado reside na trança 

adornada com uma fita com aplicações que enriquece 

o penteado. 

 

Este visual pode ser complementado com um largo 

espectro de acessórios para o cabelo que tornam o 

visual mais agressivo, boémio ou romântico. 

 

 
 

 
Glossy Look 
 

 Wild, natural & easy chic são as palavras de 

ordem deste look de carácter obrigatório neste outono 

inverno.  

 

Saindo dos moldes originais, reinventa-se o tradicional 

wet look, com um penteado bimatéria em que a 

parte da frente do cabelo é moldada com cera em 

spray e gel líquido para se obter um efeito molhado 

e volumoso, mantendo o restante solto e seco com 

efeito ondulado.  

 

A transversalidade deste penteado, que tanto 

pode ser usado para ocasiões glamorosas ou mais 

casual, faz com que seja o objecto de desejo de muitas 

mulheres. 

 

 

 



 

*Informação para ser divulgada apenas na edição de Setembro. 

 

Apoio: 

 

Agradecemos ao Pestana Palace a cedência das instalações.  
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