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ENViamOs Para TOdO O brasil

ExclUsiVO Para rEVENdEdOrEs

saiba mais no nosso site:

babita.com.br

Apimente com 
o melhor do 

fAst fAshion.



mais uma novidade da babita para você



nos inspirAmos no méxico pArA 

criAr A últimA revistA do 

inverno 2015. 

nosso outono/ inverno foi umA 

temporAdA cheiA de estilo e 

imAginAção. e vAi terminAr 

com estA edição coloridA,

vivA e cheiA de sAbor. 

pAsseie por estes 3 editoriAis 

e descubrA porque os 

brAsileiros se identificAm 

tAnto com este pAís de ricos 

temperos, belezAs nAturAis 

e com seu povo Alegre, 

musicAl e com um pAssAdo 

repleto de históriA.

sabOr a mí

cOrEs dE Frida 

FEsTa NO céU
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“chicas calientes”, sabores exóticos e muita pimenta. 
Esta é a receita deste editorial que tem como 

ingredientes macaquinhos e vestidos com estampas 
étnicas e coloridas, rendas sensuais e blusas com 
mangas impactantes. Os tons coloridos e abertos 

como o vermelho e o amarelo combinam 
e equilibram-se com os marrons, os azuis e as cores 

claras. adicione pitadas de animal print e florais, 
finalizadas com um toque de brilho. O final da estação 

promete ser quente e muito saboroso. 

FOTOs BRUNO MALUf, VICtOR fARIA

modelos  carol vasconcelos (ford), raissa Moselli
assistente de fotos  leonardo taMeirão 
agradecimentos  eQUiPaGe, Mary desiGn
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36  plus size 37 plus size.   



38  plus size 39 plus size.   



40  plus size 41 plus size.   



42  plus size 43 plus size.   



44  plus size 45 plus size.   



    No dia primeiro de abril a babita promoveu 
um desfile para seus principais clientes. 
    O lançamento da coleção ana Hickmann 
Outono/inverno 2015 aconteceu na casa 
bernardi com a presença da equipe babita e 
demais convidados.  
    com direção criativa de rodrigo cezário, 
as modelos da Ford, mega e Woll arrasaram 
na passarela e mostraram que as tendências 
nômade e étnica podem resultar em um visual 
urbano e elegante. 
    aguarde outras surpresas que a babita tem 
para 2015. Este ano vai ser inesquecível. 

desfile de lançamento 
ana Hickmann
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intensa e única, Frida Kahlo se tornou um ícone de moda. 
sua vida foi cercada de cores, flores e amores. apesar de vários 
acontecimentos trágicos ela sempre transmitiu alegria e força. 

Estampas multicoloridas, influência de várias culturas, peças bem 
femininas misturadas ao guarda-roupa masculino são marcas 

de seu estilo. Flores no cabelo e acessórios poderosos arrematavam 
o visual marcante da artista mexicana. Verde para ela era luz, 

magenta a cor mais brilhante, amarelo significava alegria e também 
loucura e medo, o azul cobalto combinava com eletricidade, 

pureza e amor. Pinte seu mundo com as cores de Frida. 

FOTOs MÁRCIO RODRIGUes

modelos  carol brandão (ford), raissa Moselli
assistente de fotos  rodriGo betHonico 

agradecimentos  eMPório trecos e afetos, eQUiPaGe, Mary desiGn
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80  plus size 81 plus size 
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84  plus size 85 plus size 



87 plus size.   86  plus size 



89 plus size.   88  plus size 



91 plus size 90  plus size 



mais uma novidade da babita para você



a festa mais alegre e tipicamente mexicana acontece no 
dia dos finados. la catrina, a caveira vestida de dama da 
sociedade, é a personagem folclórica mais conhecida do 

país. Encantados pelas cores e pela luz desta festa de 
rua celebramos o street style neste editorial. Peças com 
pegada esportiva e conforto se mesclam com bordados, 
babados e rendas. Padrões geométricos se completam 

com outras estampas orgânicas como o tie-dye. 
O roxo, o marrom e o preto ganham humor. afinal a vida 

e a morte são dois lados da mesma moeda. arriba!

modelos  brUna velHo (ford), raissa Moselli
assistente de fotos  leonardo taMeirão 
agradecimentos  eQUiPaGe, Mary desiGn

94 95

FOTOs BRUNO MALUf, VICtOR fARIA
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128  plus size 129 plus size 
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132  plus size 133 plus size 
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mais uma novidade da babita para você

mais uma novidade da babita para você



AssistA Ao nosso 
vídeo no site.

babita.com.br

criação   Coletivo Contorno   •   direção de arte   Marja Marques
designers   Catharina Bentos, FeliPe Bastos, juliana riBeiro   •   vídeo   FeliPe Bastos

beauty   CÁssia PeroCCo   •   produção executiva   verlaine PraDo   •   styling   roDrigo CezÁrio 
beauty assist   zizi FK   •   assist produção de moda   Bruna PiMentel 



 Especialmente para você, nosso revendedor: 

babita.com.br

Av. Augusto de Lima, 1376
sls. 1105 a 1110 - Barro Preto
Belo Horizonte - MG 
CEP: 30190-003

Central Babita

(31) 3270-7000
(31) 8652-4600

Babita Violeta 

(31) 3275-8922 - Av. Augusto de Lima, 1113 - Lj. 02
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-002

Babita Vermelho 

(31) 3275-8910 - Av. Augusto de Lima, 1131
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-002

Babita Verde

(31) 3275-8923 - Rua Mato Grosso, 666 - Lj. 02C
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-920

Babita Lilás

(31) 3275-8904 - Av. Augusto de Lima, 1083
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-002

Babita Laranja

(31) 3270-7019 - Av. Augusto de Lima, 1100
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-003

Babita Royal

(31) 3275-8921 - Rua Mato Grosso, 538
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-080

Babita Rosa

(31) 3275-8905 - Rua Mato Grosso, 481
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-080

Babita Azul 

(31) 3275-8908 - Av. Augusto de Lima, 1143
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-002

Central Babita
(31) 3270-7000 - (31) 8652-4600
Av. Augusto de Lima, 1376 - sls 1105 a 1110
Barro Preto - Belo Horizonte - MG 
CEP: 30190-003

Babita São Paulo

(11) 2693-4870 - Rua Júlio Ribeiro, 243 - Lj. 324 | Mega Polo Moda - Brás - São Paulo - SP - 03010-030

Babita Promoções Turquesa 

(31) 3295-1129 - Av. Augusto de Lima, 1091
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-002

Babita Promoções Oliva

(31) 3275-4832 - Av. Augusto de Lima, 1270
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-003

Babita Amarelo

(31) 3275-8930 - Rua Mato Grosso, 580B
Barro Preto - Belo Horizonte - MG - 30190-080

babita.com.br

Visite nosso site e faça seu pedido agora mesmo!

aceitaMos


