
μαΪ 2021
168

The firsT 
personal 
lifesTyle 
free 
magazine 

Δανάη Μιχαλάκη

health
& beauty
edition



H νέα digital πραγματικότητα καθορίζει πλέον 
την καθημερινότητά μας κι έχει μετατρέψει το shopping 

σε μια πρωτόγνωρη, απολαυστική εμπειρία! 
Μ’ ένα μόνο click, μέσω της οθόνης του υπολογιστή 

ή του κινητού σας, μπορείτε ν’ αποκτήσετε όσα ονειρεύεστε, 
με άνεση και ευκολία. 

Επτά από τα πιο updated & easy-to-use 
-και με επίκεντρο τον καταναλωτή- ελληνικά 
ηλεκτρονικά καταστήματα μόδας, αξεσουάρ 
και interiors αναδεικνύονται ως οι απόλυτοι  

προορισμοί για κάθε καταναλωτική μας αδυναμία, 
επιβεβαιώνοντας ότι είναι υπέροχο να ψωνίζεις 

κάθε στιγμή, 
όπου κι αν βρίσκεσαι! 

Style edit
The oNLiNe

FashIon
apeiro by Koutouka
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u malvez.gr 
Το lifestyle brand malvez καταφέρνει μέσα από το ιντερνετικό 
του selling spot να μετουσιώνει εύκολα το όραμά του για μια 
στιλάτη και όμορφη καθημερινότητα σε déco ιδέες. Σύμφωνα 
με τη δημιουργό του, Μαλβίνα Σαραντίτη: «Με το online 
shopping ο καταναλωτής έχει τον χρόνο να σκεφτεί τους 
συνδυασμούς και τις αγορές του χωρίς πίεση, στον χώρο του. 
Και, φυσικά, να παραλάβει με άνεση στο σπίτι του».

THE OBJECTS 
Στο malvez.gr ανακαλύψτε αντικείμενα χρηστικά με γνώμονα 
το design, την καλαισθησία και τη διαφορετικότητα. Τα 
προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα, στηρίζοντας μικρές 
παραγωγικές μονάδες και τη βιώσιμη ελληνική παραγωγή.  
Με πιο δημοφιλείς επιλογές τους κρίκους για πετσέτες φαγητού, 
τα sous plats, τα κεριά με νότες Beach, poudre, oud noir και 
Ginger Honey και τα κεραμικά, η συλλογή ολοκληρώνεται από 
πρωτότυπα sous verts, δίσκους από λάκα, δέρμα ή ψάθα, πιάτα, 
μπολ, επίτοιχα φωτιστικά και μαξιλάρια.
Tip Το mix and match και τα θεματικά art de la table είναι το 
κλειδί στην περιήγησή σας. Κάντε focus στις art déco options, 
τις καλοκαιρινές προτάσεις και τα tropical jungles designs. 

Τηλ. 210 7238164
www.malvez.gr

σετ των 6 τµχ. 
Agate napkin rings, 

malvez.gr 

Κεραµικό βάζο,  
malvez.gr 

αρωµατικά κεριά, 
malvez.gr 

u Apeiro by Koutouka
Αναδεικνύοντας τους έλληνες δημιουργούς και τα made in Greece 
προϊόντα, το Apeiro by koutouka στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζει τη 

handmade φιλοσοφία, ακολουθώντας τα trends της εποχής. Αναζητήστε 
μέσα από τα social media του brand μια ενδιαφέρουσα γκάμα από 

fashion προτάσεις για ολοκληρωμένα outfits και ανακαλύψτε αυτό που 
σας ταιριάζει -με την καθοδήγηση και την άριστη εξυπηρέτηση των 

experts του καταστήματος.

THE PRODUCT LIST
Κάθε style lover έχει την ευκαιρία να δει και να κάνει δικά της unique 
χειροποίητα κομμάτια -ρούχα και αξεσουάρ-, που ανταποκρίνονται σε 

όλα τα γούστα και κάθε περίσταση. Boho φορέματα και παντελόνες, 
oversized πουκάμισα, αλλά και επιλογές σε πιο θηλυκές γραμμές, 

Τ-shirts με logo για all day εμφανίσεις και ξεχωριστές τσάντες, είναι 
μερικές μόνο από τις δημιουργίες που αποτυπώνουν τη στιλιστική 

ταυτότητα αυτού του μοναδικού, για ατέλειωτο shopping, προορισμού.
Tip Το κατάστημα έχει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και, επίσης, σεβόμενο τις καθημερινές ανάγκες και το 
απαιτητικό πρόγραμμα κάθε σύγχρονης γυναίκας, 

διαθέτει door-to-door υπηρεσία εξυπηρέτησης. 

Τηλ. 2310 425840, 6934 880686
Instagram @apeiro_by_koutouka 

Facebook Apeiro by Koutouka

Tσάντα,  
Αpeiro by Koutouka

Φούτερ,  
Αpeiro by Koutouka

Φόρεµα,  
Αpeiro by Koutouka
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Κρίκος πετσέτας 
από σετ 4 τµχ,  

www.malvez.gr

Διακοσµητικό 
µαξιλάρι Missoni 

Home, 
M&M House

Γυάλινα βάζα-
κάκτοι της 

coincasa, notos

Κεραµικά διακοσµητικά 
λαγουδάκια,  
Το μπουκέτο

Πιατέλα 
σερβιρίσµατος της 

σειράς Vertigo, 
Christofle

Λαµπάδα µε 
κεραµική καρδιά, 

Το μπουκέτο 

Πιάτο Drag 
Queens Limited 
Edition 2 τµχ., 
Παρουσίαση

αρωµατικό κερί, 
www.malvez.gr

 Coffee table book 
του οίκου Τaschen

G|giFts

Πασχαλινό διακοσµητικό,  
Ηοndos Center Apollonia Politia 

σοκολατένια 
αβγά Παρλιάρου 
σε συσκευασία 

διακσοµηµένη µε 
χειροποίητα λουλούδια,  

Α & Α Δάνου
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Οι γήινοι τόνοι και τα υλικά σε neutral αποχρώσεις συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους, κι όταν υπογραμμίζονται 
ιδανικά από διακριτικές δόσεις πολυτέλειας, προκύπτει ένα ιδιαίτερα κομψό και φίνο αποτέλεσμα. 

Comfort Zone 

1. Φωτιστικό οροφής Cyclone, Petridis 2. Ερμάριο από μέταλλο και ξύλο, Casa Vogue Theocharidis 3. Κεραμικό βάζο, www.malvez.gr 4. Πλεκτό καλάθι, 
Nef-Nef 5. Ρολόι τοίχου, Area Domus 6. Πολυθρόνα εξωτερικού χώρου, Mexil  7. outdoor τζάκι, Γεράκης  8. Καναπές Dives Soft της Maxalto, Δελούδης 

9. Βάζο Leonardo, Παρουσίαση 10. Ψάθινα κουτιά αποθήκευσης της coincasa, notos
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σύνθεση επίπλων της 
Gallotti&Radice, Moda 
Bagno Concept Store
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