UNITED COLORS OF BENETTON KIDS
All you need is Benetton
Fácil e divertida, prática. Qualidade e durabilidade
garantidas. Preço justo e amiga do planeta Terra: a
coleção AI2019 UCB Kids incorpora todos os princípios
do pensamento da Benetton.
Setembro: começar de novo! Bermudas, sandálias, vestidos
de verão. A escola não é tão chata se puder escolher um
guarda-roupa completamente novo: as meninas vão querer
calças de ganga à boca de sino e curtas, jardineiras e
minissaias de ganga com aplicações, para combinar com
sweatshirsts do Rato Mickey, blusões de penas colour block
em versão vinil, vermelho, lima e amarelo sol. E para dar o ar
de menina rebelde, vestidos de algodão com a mega inscrição
"You are strong". Para ele, o espírito atlético do campus:
sweatshirts, faixas laterais, gorros e blusões de penas
hipercoloridos. E muita imaginação no que toca às mochilas! A
lã da Benetton chega com os primeiros frios, com as cores do
arco-íris para criança e com padrões divertidos: ideias que se
traduzem em riscas com acabamentos vários, bouclè e “pelo”,
grafismo máxi nos logótipos da Benetton em jacquard,
pulôveres rosa de veludo e curtos para menina e cinzento para
menino. A isto juntam-se também aplicações de "ovelhas
pequenas" em 3D em cardigans e pulôveres. E surgem ainda
as malhas "travestidas" de desportivas com fechos e
aplicações contrastantes. Cada peça é o símbolo do respeito
pela natureza com assinatura Benetton, cheia de caráter e
personalidade. Para as crianças que preferem os blusões de
couro à lã, surgem os modelos indispensáveis em denim e em
tons de cinza e azul desbotado, camisolas com capuz e blusas
com cortes arredondados e escritos "manifesto". Para tocar
numa "banda", camisas xadrez para menino e vestidos xadrez
rodados e kilts coloridos para menina, para combinar com os
blusões de penas a fazer pendant. A paleta de cores é de
"adulto": preta, branco sujo, cinzento, verde-garrafa. Façalhes o gosto e ficarão "elétricos". Rockers sim, mas com alma
verde. A Benetton preocupa-se com o planeta e com os seus
jovens habitantes. A coleção outono inverno compreende uma
coleção cápsula “desportiva” dedicada aos temas da ecologia:
o excecional embaixador é o Snoopy que, com sua simpatia
explica, em sweatshirts com capuz, calças de fato de treino,
camisolas e pulôveres de malha para menino e para menina,
como respeitar a terra e pensar "verde". A alegria das
impressões é uma mistura entre o estilo Peanuts e o selo
United Colors of Benetton.

Até a moda para recém-nascidos é "bio" e uma das joias da
coroa da Benetton: algodão orgânico e roupas de fibra
naturais, folhos, camisolas com estampados florais, cores
suaves e tecidos macios numa linha preciosa, delicada e
prática. Não esquecer que as roupas UCB Kids são pensadas
para respeitar a pele das crianças. Um princípio que a United
Colors of Benetton certifica com o selo Vestir Seguro, que
oferece garantia de controlo de segurança dos pequenos
elementos presentes em cada peça e que podem ser ingeridos
por crianças, controlando ainda a presença de tóxicos
coloridos ou alérgicos e a rastreabilidade da roupa.
O visual de inverno é complementado por luvas com
incrustações engraçadas e bonés com pompons para ela e
inscrições para ele. E para a noite de Halloween os esqueletos
que brilham no escuro, os macacões e as sweatshirts com
desenhos fluorescentes passeiam-se com as bruxas e as
minissaias com aplicação de tule preto por cima e camisolas
“fantasmagóricas”. Um visual um pouco rock e ideal para o
resto do inverno também.
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