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model @reginakrilow / Mega Model Brasil

A campanha Outono/Inverno 
2017 foi pensada para 
despertar todas as sensações 
que fazem você se sentir única 
e espalhar a sua verdadeira 
beleza em todos os momentos 
do seu dia. Conheça todo o 
conteúdo exclusivo em nosso 
site
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Quando chegamos ao final de uma 
coleção, já estamos atentos a todas novidades 
que seguem para a próxima estação. A 
antecedência das informações que para nós 
é um hábito começa a se transformar em 
ansiedade, pois a vontade de mostrar tudo 
para vocês o quanto antes é enorme!
E a nova coleção está super especial! Nos 
envolvemos muito em cada detalhe e 
acreditamos que este inverno tem tudo para 
conquistar os seus olhos e o seu coração.
Pra começar, perguntamos logo no início - 
O que te faz sentir única? Uma verdadeira 
reflexão ao seu eu interior vai fazer você 

descobrir qualidades incríveis e realçar ainda 
mais sua beleza. 
Queremos que você aproveite todos os 
momentos, seja ao acordar até a rotina 
agitada do dia, ou ao anoitecer junto aos 
melhores momentos em família, o que 
importa é estar bem. 
Para dar uma ajudinha extra e descobrir 
tudo o que combina com seu estilo e 
personalidade, selecionamos dicas espertas 
sobre moda e conforto em conteúdos 
exclusivos desta edição. 
E claro, a novidade que não pode ficar 
de fora nesta estação é a nova linha 
Homewear, uma coleção que vai surpreender 
você com as peças mais desejadas para o seu 
guarda-roupa, seja ele para ficar em casa ou 
sair às ruas sem medo. 
Sente-se, relaxe e aproveite esta leitura que 
vai inspirar seus próximos desejos para os 
momentos de descanso!
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NEW SEASON
the

SLEEPWEAR, HOMEWEAR & LINGERIE

WE
LOVE
TO MEET
YOU
HERE

HI THERE,

A cada estação reciclamos nossos 
conceitos como forma de atualizar, 
sentir e respirar o novo. Ciclos de 
mudanças trazem a evolução 
necessária para a busca de uma 
vida melhor. 

T H E  P O C K E T  E D I T I O N

#05
@corcomamor

model @reginakrilow

A modelo Regina Krilow 
(Mega Model) estrela mais 
uma campanha para a 
Cor com Amor.

POCKET #5

ref.10326/Pijama manga longa (blusa)

#BecauseIAmUnique

ref.10272/Pijama manga longa (calça)
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Coordenação Geral: Alan Simas
Coordenação de Estilo: Patrícia Santos
Equipe de Estilo: Jaciara Vinci / 
Vanessa Zabel
Marketing: Susane Oliveira
Projeto Produzido por: Carpintaria Estúdio 
(Direção Criativa / Design / Fotografia)
Conteúdo: Carpintaria Estúdio
Produção de Moda: AHA Estilo
Beleza: Alan Pires
Modelos: Regina Krilow (Mega Model),
Bruna Carafini (Way Model), Durval 
Vargas (Ford Model), Maria Clara Baião e 
Matheus Ferreira (Mini Model)
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Pensamentos, emoções e todas as expectativas que criamos 
ao longo das nossas vidas constituem os momentos mais 

importantes e nos tornam únicos.

WHAT MAKE’S YOU UNIQUE?

O sorriso contagiante e 
carismático da modelo 

Bruna Carafini (Way Model), 
animou o set com sua 
alegria e bom humor. 

ALTO ASTRAL

ref.10372/Camisola manga longa

Todas as manhãs temos a 
possibilidade de descobrir 
caminhos que nos conduzem 
a conhecer novos sentimentos 
em busca de nossos objetivos. 
Ao longo da vida, construímos 
uma personalidade com base 
em escolhas que distinguem 
e fortalecem nossas 
atitudes. Sonhar com novas 
possibilidades é o que nos 
motiva a seguir sempre em 
busca do melhor que a vida 
pode nos proporcionar. 

Acreditar é o primeiro 
passo para grandes 
mudanças. 

FOLLOW YOUR 
FEELINGS

I am Unique
the pocket  edit ion

#SHAREYOURLOVE
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Quando se tem sonhos e acredita-se no que 
faz, conquistamos o poder de realizá-los. 
A cada coleção, unimos nossas emoções 
com os desejos de transformar produtos em 
momentos de bem-estar. Somos movidos pela 
determinação e pela certeza de que tudo é 
possível, com a covincção de sempre buscar o 
melhor para alcançar nossos objetivos.
Nesta campanha, queremos ir além para 
conectar você aos seus desejos mais sinceros e 
a tudo que te faz sentir-se... única!
Seja em seus momentos mais intímos, no 

aconchego do lar e da família, ou na conquista 
de novas descobertas, questione: o que te faz 
sentir única? 
Ouse sonhar, e siga em busca de respostas e da 
sua felicidade para descobrir tudo aquilo que 
te faz bem! A vida é feita de momentos reais e 
devemos acreditar na simplicidade de nossos 
sentimentos para construir a cada dia uma 
nova história. 
Sinta a positividade de suas atitudes e 
demonstre sua personalidade em todas as 
escolhas, pois você está pronta para brilhar.
Seja única como sua beleza e sinta-se bem 
para viver bem.

Para a Cor com Amor, estar bem é estar 
em sintonia com você mesmo e com seus 
pensamentos na busca do equilíbrio e 
das belezas da vida. 

MAKE YOUR 
CHOICES AND 
BE FREE TO 
FEEL UNIQUE

“Conforto pra mim é estar à 
vontade com as pessoas que eu 
amo em um lugar silencioso, 
de preferência onde meus 
filhos possam brincar livres 
e tranquilos enquanto eu e 
meu amor curtimos isso tudo 
embaixo de uma sombra.”

“Todas as mulheres são 
diferentemente únicas. Meu 
diferencial é ser uma pessoa 
ponderada que gosta de ter 
razão, mas está sempre aberta 
para novas opiniões e modos 
de ver a vida!”

MEET
BRUNA

Com apenas cinco anos de 
carreira, a modelo Bruna 
Carafini (Way Model) nasceu em 
Sapiranga/RS, tem dois filhos e 
vive atualmente em Santos/SP. 
Viciada em séries de TV e filmes, 
ela contou pra nós que nos 
momentos de lazer gosta de fazer 
trabalhos manuais, como tricot e 
costura, além de gostar muito de 
decoração. 
Sempre linda, Bruna brilhou 
em nosso editorial Homewear 
e responde abaixo nossas 
perguntas:

5 MINUTES 
WITH OUR MODEL

VOCÊ É ÚNICA 
PORQUE?!

THE STORY

o que é conforto para você?

A camisola em moletinho é 
aposta certa para qualquer 
hora do dia! 

RELAX

ref.10298/Kit camisola manga longa com meia
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IT’S
TIME
TO 
SHINE

Um céu verdadeiramente 
estrelado conquistou 
a onda fashionista que 
sai diretamente das 
passarelas para virar 
hot news no seu dia a dia! 

O fascinante brilho das galáxias 
aparece na estampa Estrelas de Giz, 
em pijamas e acessórios que vão 
completar sua noite.

STAR DUST

ref.10327/Camisola manga longa
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Refresh your wardrobe

Combine o brilho das estrelas 
com peças quentinhas para 

mães e filhas. 

SHINE FOR ALL

SLEEP UNDER 
THE STARS

A padronagem “brilhante” é 
destaque em diversos tecidos, 
mas ganha ênfase no fleece - a 
novidade da estação, e ainda 
apresentam estamparia total 
em meia malha e moletinho. 
Para iluminar suas noites frias 
a estampa localizada ganha 
efeito para brilhar no escuro!

A FEBRE DO 
ESTRELISMO EM 
VERSÕES COM PRINT 
TOTAL

ref.10320/Pijama manga longa

ref.10321/Robe manga longa
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From head TO TOE
the pocket  edit ion

TO MAKE A 
GOOD STEP

EM BOA 
COMPANHIA

Pra quem não abre mão de 
uma peça mais leve como a 
camisola, uma boa pedida 
são os kits que acompanham 
meia 7/8 com estampa 
coordenada. Com opções no 
adulto ou infantil, são uma 
forma gostosa de esquentar 
as noites frias. 

TOQUE FUN PARA 
COMPLETAR SUAS 
NOITES
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FROM 
HEAD TO 
TOE

shop online

Em qualquer hora do dia estar confortável é a melhor 
opção e os acessórios vem com tudo neste inverno 
para aquecer você da cabeça aos pés. 

ref.2189/Botinha polar

Super macias e quentinhas, não 
tem como não se apaixonar pelas 
botinhas peluciadas da coleção. 
Pra querer já!

INVISTA NA BOTA

Entre no clima e se envolva com o 
toque certo para os seus pés. 
As pantufas em meia malha, plush ou 
cotton são ideais para acompanhar 
você e seu pijama!
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Get out  of  bed, 
breathe,  relax, 
choose and go!

homewear.lookbook

STREET GRIND

Para dias de intenso frio, o casaco 
oversized faz par perfeito para sair 

de casa com todo conforto.

É MAXI!

ref.10288/Pijama manga longa com legging

#SHAREYOURLOVE
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ref.10301/Pijama manga longa

Com boa dose de influência no 
streetwear, o xadrez com pegada 

grunge junto ao jeans confere um look 
despojado, sem ser óbvio.

O ESTILO 
URBAN COOL 
PEDE ATITUDE 
E OUSADIA

Editorial HOMEWEAR
the pocket  edit ion

10298/Kit Camisola manga 
longa com meia#SHAREYOURLOVE
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READY-
TO-BED

Sair de pijama nunca foi algo 
tão comum, e a moda pôs fim 
a esta barreira de vez. 
A linha Homewear é feita para 
te acompanhar dentro e fora 
de casa, pensando em todos 
os momentos em que você 
quer e pode se sentir bem.   

O QUE ANTES ERA 
TENDÊNCIA, SE 
AFIRMA COMO 
MOOD CERTO 
PARA QUALQUER 
HORA.

Editorial HOMEWEAR
the pocket  edit ion

ref.10285/Pijama manga longa

#SHAREYOURLOVE
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O cinza mescla é o coringa do inverno. Em tons claros 
ou escuros, a cor é neutra e permite combinações mais 

sóbrias e modernas.

MIX & 
MATCH

Para unir a ideia de manter o 
look confortável, aposte em 
peças leves que garantam 
sua comodidade. Camisas 
de flanela são ótimas para 
sobrepor e aquecer o visual. 
As botas, sempre bem-vindas 
no inverno, acertam em cheio 
para completar a produção.

MISTURE E 
COMBINE COM 
PEÇAS DO SEU 
DIA A DIA 

Editorial HOMEWEAR
the pocket  edit ion

ref.10332/Pijama manga longa
com legging
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ref.10290/ Pijama manga longa

#SHAREYOURLOVE
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NEW 
PRINT TO 
RENEW 
YOUR 
STYLE

O jacquard, uma antiga técnica 
de tricô que envolve o uso 
simultâneo de fios de cores 
diferentes, vem totalmente 
renovado e ganha sua versão 
na estamparia rotativa.  

A padronagem que imita 
jacquard é uma estampa 

exclusiva da marca 
para esta coleção.

Candidata a grande hit deste 
inverno, a calça jogging é total 
conforto para a estação.

ENTRE NÓS

PONTO CERTO

No embalo da vez, as calças ajustadas afirmam seu 
espaço e prevalecem no guarda-roupa. A legging não 

perde seu reinado por ser prática e versátil.

DE LONGA DATA

ref.10283/Pijama manga longa com legging

ref.10282/Pijama manga longa

Refresh your wardrobe

Shop by TREND
the pocket  edit ion

THE 
NEW OLD

Abertura frontal e punho 
em pêlo são destaques do 

pijama longo em moletinho. 

Com cara de tricô feito pela 
vovó, a estampa de jacquard 
traz todo o aconchego do 
tricô, porém, com total leveza 
da meia malha. Aposte no 
camisão com manga longa, 
e para camuflar o frio, você 
pode combinar com meias de 
lã ou cachecol, um jeito fácil 
de aquecer o look.  

As estampas com escritas divertidas 
trazem mensagens que inspiram e 
contagiam sonhos e sorrisos. 

TOQUE SUAVE

PERFEITA HARMONIA

ref.10275/Pijama manga longa

ref.10283/Pijama manga longa com legging

ref.10281/Camisola manga longa
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For ALL
the pocket  edit ion

shop online

WHERE
LIFES BEGIN 
AND
LOVE NEVER
ENDS
Harmonia e sossego são pontos 
essenciais para aproveitar os 
melhores momentos em família. 
Envoltos nessa sintonia, uma 
linha especial traz modelagem 
exclusiva para pais e filhos. 

The Family Collection

Charme extra para o 
detalhe de aplicação nos 

joelhos dos pequenos. 
Cores neutras harmonizam 

e agradam a todos. 

WILD FOREST

ref.10272/66230/66231/67269

#SHAREYOURLOVE
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SHE

HE

&

look 1.ref.10364/Pijama manga longa feminino. look 2.ref.66243/Pijama manga longa masculino.

Cada instante um 
MOMENTO ÚNICO para estar 

em pleno CONFORTO.

HAPPY FAMILY
because we’re a

Protagonista dos momentos mais belos ao lado de 
quem a gente ama, o amor é inspiração para sonhos 

e noites românticas.

LET’S TALK ABOUT LOVE

TOGETHER
FOREVER

Se descansar já é bom, a dois 
fica ainda melhor. Ter uma 
companhia para assistir um 
bom filme e se perder nas 
horas em longas conversas 
deixa a vida mais gostosa 
quando compartilhada. 
Para reforçar o clima de 
cumplicidade, o pijama longo 
em xadrez e blusa meia 
malha botonê, alia conforto e 
afinidade entre o casal. 
É puro amor!

CURTA OS 
MOMENTOS EM BOA 
COMPANHIA

A calça em meia malha ganha 
nova roupagem na versão com 
estamparia em xadrez, imitando 
visualmente a tradicional calça 
de flanela. 

CLÁSSICO XADREZ

CORCOMAMOR.COM.BR

29



When I look good in a TSHIRT DRESS

#IAmUnique

JOIN THE TREND

shop online

TSHIRT
DRESS

O t-shirt dress é uma 
daquelas peças tem-que-ter. 
Mega versátil, o camisão 
manga longa combina com 
tudo! Você pode apostar 
do tênis ao salto alto que 
não tem erro. Para deixar o 
visual mais cool, amarre uma 
camisa ou jaqueta jeans na 
cintura, você vai amar!

FAVORITO DA VEZ

TREND #1

TREND #2

O toque de irreverência fica por conta do recorte com 
transparência no decote, que dá todo charme. Para quebrar 

a monotonia da cor, o segredo é apostar em acessórios 
poderosos com texturas diferenciadas. 

Não é de hoje que o visual “all black” 
faz a cabeça de muitas mulheres.  

A cor que geralmente predomina no closet 
de inverno se reinventa a cada estação. 

O CONTRASTE 
DE TEXTURAS 
EVIDENCIA A 
ELEGÂNCIA QUE 
A COR É CAPAZ 
DE TRANSMITIR. 
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4.

5.

1.

3.

look 1.ref.10322/Blusa manga longa. look 2.ref.10324/Calça com punho. 
look 3.ref.10322/Blusa manga longa. look 4.ref.10307/Camisola manga longa. look 5.ref.10374/Pijama manga longa (blusa).

A camisola estampada confere 
twist esportivo combinada ao 
oxford prateado. 

EASY CHIC

BACK TO 
BASICS

Prontas para completar 
qualquer estilo, as básicas 
são peças essenciais no 
inverno. Na versão manga 
longa em ribana, ganham 
cinco cores certeiras para a 
estação, com destaque para 
os tons verde oliva, linho e 
cappuccino. 

INDISPENSÁVEIS  
PARA DAR UM 
“UP” NA ROTINA 
FASHION

A silhueta oversized é sinônimo de puro 
conforto por sua modelagem soltinha. 
Combine na parte de baixo com peças mais 
ajustadas para dar equilíbrio, como o jeans skinny.

SOLTE-SE

the
SEE
TRENDS

JOIN THE
GAME 

Não é de hoje que estamos 
vendo tantas reviravoltas na 
moda. Aquela sensação de 
que tudo pode voltar a todo 
instante, se mistura agora não 
só aos desejos de consumo, 
mas também aos de bem-estar. 
É nesse movimento que o 
activewear ganhou forças, 
e o conforto aliado a 
funcionalidade foi exaltado 
com veemência. Especialistas 
em moda afirmam não se tratar 
apenas de uma tendência, e 
sim, uma transição cultural, 
onde o foco é a saúde. 

A ATITUDE URBANA 
E ESPORTIVA QUE 
DOMINOU GERAL.

O athleisure é a mistura 
de roupas esportivas 
com peças usadas no 
dia a dia ou no lazer. 
Uma combinação que 
você vai querer usar já!

Estar em sintonia a estes movimento e as suas 
necessidades de conforto é o foco principal da 
linha Homewear. Peças feitas para acompanhar 
você em vários lugares e momentos, seguindo 
seu modo de vida sem abrir mão do seu estilo 
e personalidade em cada ocasião. 

Para a Cor com Amor sentir-se bem 
é muito simples, pois crescemos 
e evoluímos com o propósito de 
oferecer o melhor em bem-estar para 
os seus dias e noites.

2.

A calça jogging lidera o 
movimento athleisure 
por combinar seu corte 
esportivo com looks 
ultraglam. O modelo em 
moletom é favorito e 
pode circular à vontade.

STATUS FASHION

#SHAREYOURLOVE
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We just think of YOUR COMFORT.

LINGERIE COLLECTION
the

SHOP ALL COLORS

Como muitos dizem, uma lingerie pode definir a 
personalidade de uma mulher, e ter liberdade de 
escolha é fundamental para expressar e respeitar a 
sua intimidade. A Cor com Amor não abre mão do 
conforto, e por isso pensa sempre em modelagens 
que proporcionam comodidade para o seu dia a dia. 
A renda, com seu toque sensual e delicado, 
conquista a preferência feminina, e nesta 
coleção chama a atenção para os sutiãs com 
formato triangular no busto que garantem maior 
sustentação e possuem forro em tule na parte 
interna. Já as calcinhas com recorte anatômico 
são ideais para diversos tipos de quadril e 
trazem cavas sem elástico, perfeitas para dar  
mais movimento ao corpo. 
O inverno desponta com cores mais sóbrias 
e realça o contraste com a pele, como nos 
tons Azul Noite e Cabernet, novidades 
da estação, enquanto as clássicas 
lingeries em preto ou branco seguem 
indispensáveis no seu closet. 

Modelos para 
acompanhar e 
surpreender você em 
opções confortáveis e 
ultracharmosas.

DETALHES FEITOS 
PARA VOCÊ SE 
APAIXONAR
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ref.2209/Sutiã

ref.2211/Calcinha

ref.2211/Calcinha
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CHECK-
LIST TO

1.

WARM 
U P

Definitivamente você não precisa mais separar seus looks para ficar 
ou sair de casa. A fusão de peças voltadas para o descanso são a 

pedida certa pra quem busca praticidade no dia a dia.

Ouse na mistura e faça composição 
do seu sleepwear com peças 

casuais e vá para rua sem medo. 

OUTSIDE

Update your style

for HIM
the pocket  edit ion

A padronagem camuflada ganha 
efeito de estamparia por corrosão, 
uma técnica inovadora feita com 
corantes reativos que confere 
toque leve e macio à peça. 

PRINT EFFECT2.

4.

5.

TO GO OUT 
AND STAY COOL

Nunca foi tão fácil estender o 
guarda-roupa e renovar os hábitos 
do que antes era feito só para 
dormir. O caminho para essa nova 
tendência, que vem influenciada 
pelos esportes, deram uma 
ajudinha extra para emplacar o 
mood descolado e atualizar os 
looks de casa. 
Para acertar na composição, as 
modelagens e tecidos comfort se 
aliam as cores neutras do preto, 
mescla e marinho, que acertam em 
cheio quando combinadas com um 
estilo mais casual ou esportivo. 
Você pode apostar na calça 
jogging - a favorita da estação, 
que possui amarração na cintura 
e tornozelo ajustado, perfeita para 
usar com tênis. Já a blusa em 
ribana, fica mais ajustada e pode 
ser combinada com camisas e até 
por baixo de blazer, desde que a 
ocasião seja informal. 

VERSATILIDADE É O 
PONTO FORTE PARA 
HOMENS PRÁTICOS E 
MODERNOS.

5 LOOKS

3.

look 1.ref.66236/Pijama manga longa (blusa)/ref.66232/Pijama manga longa (calça). look 2.ref.66227/Pijama manga curta. 
look 3.ref.66241/Pijama manga curta. look 4.ref.66224/Pijama manga longa. look 5.ref.66228/Pijama manga longa.

#SHAREYOURLOVE
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Acesse nosso site e confira todas 
as novidades que preparamos 
especialmente para você! Um guia 
de estilo com dicas e tendências 
para ficar sempre atualizada.

Connect with us

womens
homewear
lingerie
menswear
kids
accessories
lookbook
trends
sale

www.corcomamor.com.com.br

PP

COMPRAR

P M G GG

fashion film

When I feel HAPPY  IN MY HOODIE

#IAmUnique SHARE 
WITH US

Siga nossas redes sociais, acompanhe e participe 
desse movimento. Junte-se a Cor com Amor para 
compartilhar suas histórias e tudo aquilo que 
transforma seus momentos e você, em únicos!

QUEREMOS SABER O 
QUE MOTIVA VOCÊ A 
SER ÚNICA!

When I stay COMFY

#IAmUnique

Escolha o seu
Acesse nosso E-shop

SHOP 
THE 
LOOKS 
YOU 
LOVE

#SHAREYOURLOVE
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follow US
the pocket  edit ion

shop online

#IAmUnique



W O M E N . M E N . K I D S
> C O R C O M A M O R . C O M . B R
S H O P  O N L I N E

SLEEPWEAR, HOMEWEAR & LINGERIE

#BecauseIAmUnique


