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Manifesto
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 com muita cor, estilo e        
conforto - afinal, quem precisa de mais 
quando todo o colorido já vem da sua 
alma?
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R$169,90

Versátil, confortável e de 
uma personalidade sem 
tamanho. Essas são só  
algumas característcas 
do Loafer. 

Todos eles em couro      
legitimo e com cores      
incríveis: cobre, prata ou 
rosa/verde - todas elas  
resultam em um look 
cheio de estilo.

TerraSolPlutão
Perfeito para as 
mulheres modernas, 
que buscam conforto 
e um pouco mais de 
glamour!

Nada básico e com um 
toque futurista, 
conquistou as 
fashionistas que já 
aderiram aos sapatos 
metalizados.

Holográfico, muda de cor 
conforme você movimenta. 
Super fashionista, para 
aquela mulher nada básica 
que gosta de acompanhar a 
tendência!



Lua
Loafer prata holográfico, 
em couro legítimo, com 
esse detalhe em nó, feito de 
modo artesanal! Perfeito 
para a mulher que busca 
exclusividade, delicadeza, 
conforto e muito estilo.

R$179,90

Holográfico, muda de cor 
conforme você movimenta. 
Super fashionista, para 
aquela mulher nada básica 
que gosta de acompanhar a 
tendência!



Tênis slip on, em couro legítimo, com detalhes em          
metalizado, formando um degrade nos tons de rosa ou 
de azul.
 
O rosa é uma super tendência para a nossa estação. É 
o nosso modelo queridinho! Já o azul é para aquela 
mulher que busca estar sempre na moda, sem perder o 
conforto e priorizando o estilo.

R$269,90

UranoVênus



R$189,90

Tênis em couro legítimo, 
todo sem forro, com um 
cadarço em elástico e  
detalhe holográfico na 
traseira nas cores: verde, 
roxo ou prata! Perfeito 
para mulheres que 
buscam conforto, leveza, 
mas sem perder a 
sofisticação! 

JúpiterCometaConstelação



A moda é um ciclo que vai e 
vem, e não é difícil de rever 
tendências de épocas          
passadas voltando, como é o 
caso do efeito holográfico que 
foi moda na década de 80 e 
volta como uma tendência 
forte! Esse modelo não poderia 
ficar de fora da nossa coleção.

Cosmos

R$229,90

Chunk branco veio para ficar,! 
Esse da coleção Luz, com o 
detalhe exclusivo em dourado 
com o pingente em zircônia, é 
perfeito! Robusto, imponente e 
mega confortável!

Mercúrio

R$259,90



R$99,90

Conforto é o que define! Perfeito 
para ficar em casa, até porque 
uma mulher não precisa sair 
para estar bem arrumada e     
estilosa!

Marte

NetunoSaturno



Clarissa Pinkola Estés

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

Grade de tamanhos: Informações adicionais:
(41) 99898-313634 - 39

@taconboutique
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