
Sustainable 
lingerie
Good for you good for the planet

A Women’secret continua a apostar 

num futuro que respeita o ambiente 

e neste verão apresenta novas peças 

sustentáveis   de lingerie, dentro da sua 

gama sustentável Honest.

Tons inspirados na natureza, 

laranjas, azuis, cinzas, rosas e 

brancos e estampados de mini-

flores.

Disponíveis em vários padrões para 

atender às necessidades de todas  

as mulheres: triangular, halter, 

clássico, push-up e tops de decote 

direito ou em V, com tamanhos  

de 85A a 100D.  Conjuntos de cueca 

com estampados nos modelos 

tanga, clássica, brasileira e tipo 

boxer ou culotte, em tamanhos  

de XS a XL.

Além disso, a marca apresenta um 

body de alças cinza-claro, com 

enchimentos removíveis e de uso 

duplo.

Ao nível dos tecidos e detalhes,  

a Women’secret introduz o canalé, 

rendas de algodão e mensagens  

nas alças “Organic Love”.

O algodão orgânico utilizado 

nas peças foi cultivado seguindo 

os padrões de sustentabilidade 

e provém de terras livres de 

substâncias tóxicas que respeitam 

a natureza do solo.

A marca expande opções 

sustentáveis   e apresenta novos 

tons e padrões para avançar, a 

cada dia, no cuidado e respeito 

pelo meio ambiente.

A women’secret continua a crescer, todos os dias, como uma marca 

especializada e sustentável, proporcionando conforto, bem-estar  

e sustentabilidade nas suas coleções de lingerie da linha Honest.

Patterns for all women

Top e boxers brancos  

com detalhes em renda.

Soutien triangular e brasileira  

rosa em canalé.

Top com decote em V combinado 

com cuecas clássicas em canalé  

e com detalhes em renda.

Top com decote em V combinado com cuecas boxer,  

com detalhes em renda.

Push-up com mini estampado floral  

e alças coloridas.

Top com decote direito para 

combinar com cuecas clássicas, 

com detalhes de botões e rendas.

C o m f o r t  d e t a i l s

Top sem aros  

com copas removíveis.

Opções de soutien  

com e sem aros.

Alças ajustáveis   e removíveis  

para posição cruzada.
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