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Sentir. Compartilhar. Ser luz.
 
Em Luz voltamos o olhar para quem vive
a cidade com a urgência de quem não se
demora onde há escuridão, e como um
girassol, está sempre buscando o calor
da vida. 
 
Uma coleção pronta para acompanhar o
dia-a-dia de quem emana luz de si
mesmo e usa pra iluminar dias que,
outrora, pareciam nublados demais. 
 
Já vem com calor, pra aquecer o inverno
de quem vive com os pés no chão - mas
só as pontas - trazendo irreverência e
atemporalidade que nunca saem de
moda. 
 
Tudo isso nas cores preto, cinza, branco e
verde musgo - afinal, quem precisa de
mais quando todo o colorido já vem da
sua alma?

Manifesto 
 

TACON BOUTIQUE 
by Mariah luz 



nosso queridinho, inspirado
nas maiores tendências
gringas da estação, esse
modelo com solado mais
estruturado vem com tudo e
equilibra o look de forma
mais delicada com as
pedrarias e a fivela. É a
grande aposta da nossa
coleção! <3 
 

R$299,90

tênis slip-on perfeito para
todas as fases da lua:
mistura o contraste do preto
e do branco com o
holográfico em tons
dourados
 

R$199,90

Mahina
 

LUZ
 



Mais um básico que não pode
faltar, o slip-on de couro
ecológico preto, tem todo o
charme da ponteira de croco e
solado branco.
 

R$179,90

Com detalhes em brilho,
traz mais glamour até
para as mais básicas e
discretas.
 

R$199,90

Ônix
 

Aurora
 



A gente sabe que não existe
a luz do dia sem a noite... Por
isso o verde militar vem pra
contrastar e trazer ainda
mais destaque no look.
 

R$179,90

Esse é o famoso chunky,
que veio com tudo para
2020! Trabalhado no
nobuck e verniz na cor
verde militar.
 

R$259,90

Ártemis
 

Stella
 



O coturno pretinho
nada básico que “tem
que ter”.  Perfeito pra
deixar qualquer look
mais descolado. 
 

R$279,90

No tom chumbo, reflete
tudo o que você tem de
mais bonito. Vai bem com
qualquer roupa e em
qualquer ocasião.
 

R$179,90

Selene
 

Íris
 



O preto e o branco nunca
saem de moda, e por isso o
Luna vem na versão black,
com o contraste lindo do
solado pra você arrasar em
qualquer hora do dia. 
 

R$179,90

O branco que ninguém vai
querer tirar do pé. Com
acabamento todo
navalhado, em verniz,
garantimos que ele vai
combinar com tudo. 
 R$179,90

Luna
 

Luna (black)
 



 

 

informações adicionais:
 

(41) 9898-3136
 
 
@taconboutique
 

34-39
 

Grade de
tamanhos:
 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=554198983136&text=Oie!+Vi+os+sapatos+da+cole%C3%A7%C3%A3o+Luz+e+amei!+Posso+tirar+uma+d%C3%BAvida%3F+%3C3
https://www.instagram.com/taconboutique/




' 'Ela é ideias,
sentimentos,
impulsos e
recordações.
Ela é a fonte, a
luz, a noite, a
treva e o
amanhecer.''
 

Clarissa Pinkola Estés
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