Embrace your nature style

Directamente da natureza para os seus olhos, a naturalook tem o enorme prazer de apresentar uma coleção de
óculos manufaturados com as melhores madeiras. A mestria dos nossos colaboradores, possuidores de décadas de experiência no manuseamento das mais variadas madeiras, possibilita-nos oferecer ao mercado um
produto que reflete o cariz individual e único que apenas pode ser encontrado na natureza.
Após um ano de vida, 15 de Abril foi a data escolhida para o lançamento da nova imagem da naturalook. Contudo
as novidades continuarão a surgir, pois serão também lançados 3 novos modelos: Fancy, Square e Cool.
FANCY: O conceito deste novo modelo surge das recentes tendências ditadas pela moda europeia. Um toque de
extravagância e sofisticação distinguem estes óculos dos restantes modelos Naturalook.
SQUARE: A prática de desportos como surf e skate serviram de conceito base no processo de criação deste novo
modelo e o seu design é sinónimo disso mesmo. Equilíbrio e estabilidade, características essenciais a uma
prancha, transparecem nas linhas que estruturam os novos SQUARE.
COOL: Com inspiração nos fantásticos anos 70, este novo modelo resulta da fusão de conceitos que marcaram
uma época e geração, Vintage e Boémio. A par das novas tendências, este modelo marcará a diferença nesta
estação.
Como forma de assinalar este momento de mudança e renovação da marca, a naturalook lançará o seu novo
catálogo onde compilou o passado, presente e futuro da jovem marca que acabou de celebrar um ano de
existência.
A marca é a mesma, o conceito também e os modelos que sustentaram o nascimento dela mantém-se,
contudo existe um website remodelado, um logótipo novo e três novos modelos prontos a personalizar.
A naturalook promete no entanto não ficar por aqui e novas surpresas surgirão até a chegada do verão.
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