.LOOKBOOK.

.O doce mais
o picante.
A Potti Romã segue duas linhas conceituais:

.Potti Romã Pimentas para as calcinhas.
.Potti Romã Chocolates para os sutiãs.
Por isso suas peças mexem com os sentidos,
despertando o paladar com nomes, o olfato
com o perfume da essência de romã, o tato
com a delicadeza dos tecidos, das rendas e
dos acabamentos e a visão com a explosão de
cores e estampas em misturas inesperadas.

.Pimentas.
As calcinhas da Potti Romã são Pimentas!
Experimente apimentar a rotina: escolha
a sua Potti de acordo com a picância do dia!

DEDO DE MOÇA
Delicada, simples e sensual. Na
dose certa para te deixar ultra
feminina!
Cavado de modo perfeito, tanto
na parte da frente quanto na
parte de trás, onde é quase um
ﬁo-dental. Não marca na roupa.

Código: LIN001
Preço: R$39,00
Tecido: Renda
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Malagueta

MALAGUETA
Picante e irresistível. Ideal para os
dias em que você se sente
poderosa.
Seu formato ﬁo dental não (sem
vírgula) incomoda, realça o
bumbum evaloriza a sensualidade.
Código: LIN002
Preço: R$39,00
Tecido: Renda, Renda + Fluity,
Renda + Light e Renda + Tule
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Dedo de
Moça e Cereja

BIQUINHO
Manhosa e divertida. Feita para
quem adora provocar com sutileza.
Este modelo não é muito cavado, é
divertido, colorido e confortável.
Valoriza o bumbum e tem a cintura
baixa.
Código: LIN003
Preço: R$38,00
Tecido: Renda, Renda + Fluity,
Renda + Light e Renda + Tule
Tamanhos: P, M, G e GG
Também vai gostar da: Thai

DO REINO
Bom gosto e versatilidade. Use com
o que quiser, elegância é
independente.
Para explorar suas curvas do
jeitinho que elas são, este modelo é
sob medida.
Traz conforto e liberdade por ser
maior atrás.
Código: LIN004
Preço: R$38,00
Tecido: Renda, Fluity + Renda,
Light + Renda, Tule
Tamanhos: P, M, G e GG
Também vai gostar da: Americana

CHILI
Charme e estilo. Ousadia na
medida, para você se sentir
diferente. Este modelo levanta o
bumbum e o humor, é romântico e
exótico ao mesmo tempo.
Proveniente do México, a pimenta
chili é picante e muito saborosa.
Não marca o corpo e nem a roupa,
e ainda deixa você extremamente
sexy.
Código: LIN005
Preço: R$38,00
Tecido: Renda, Fluity + Renda,
Light + Renda, Renda + Tule
Tamanhos: P, M, G e GG
Também vai gostar da: Thai

ROSA
Suavidade acentuada. Uma pitada
básica no feminino nosso de cada
dia.
Mais tradicional, mas não menos
original, seu estilo menos cavado
no bumbum arrasa no glamour.
Código: LIN006
Preço: R$38,00
Tecido: Renda, Renda + Fluiity,
Renda + Light e Renda + Tule
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: De Cheiro

THAI
Atrativa e fascinante. Um tempero
que não pode faltar no seu
guarda-roupa.
Este modelo dá um belo contorno
ao bumbum, é cheio de classe e
formosura.
Ornamental como a pimenta Thai,
ele enfeita a mulher.
Código: LIN007
Preço: R$42,00
Tecido: Renda
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Chilli

BAIANA
Sedução e encanto. Um
tabuleiro de misturas que
deixa com água na boca.
Cada combinação, uma
surpresa. O modelo não
marca e tem reguladores nas
laterais.
Código: LIN008
Preço: R$38,00
Tecido: Renda, Renda + Fluity,
Renda + Light e Renda + Tule
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: De Cheiro

CHERRY BOMB
Brilho fresco, sumo farto. Quanto
menor o feitio, maior o feitiço que
causa.
Com a renda bem ﬁninha e o
bumbum cavado, esse modelo foi
feito, literalmente, para bombar!
Código: LIN009
Preço: R$37,00
Tecido: Renda, Fluity + Renda,
Light + Renda, Renda + Tule
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Malagueta,
Cereja e Dedo de Moça

CEREJA
Pequenina, a Pimenta Cereja é
doce, bela e pode ser usada em
diversos momentos.
Versátil e deliciosa de usar, têm a
frente em forma triangular e
charmosa. Já o bumbum ﬁo dental
marca presença, mas não a roupa.
Código: LIN010
Preço: R$39,00
Tecido: Renda, Fluity, Renda, Light
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Malagueta

DE CHEIRO
Com alto aroma, a Pimenta De
Cheiro varia do doce até as mais
altas notas de picância.
Soﬁsticada e sensual, ajuda a
modelar o corpo.
O bumbum é sempre de renda,
deixando-a ainda mais divertida
por permitir brincar com cores,
estampas e tecidos.
Código: LIN011
Preço: R$42,00
Tecido: Renda, Fluity + Renda,
Light + Renda, Renda + Tule
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Rosa

AMERICANA
Gosto único, uso diverso. Ela é
branda e intensa ao mesmo
tempo.
No estilo americano, o bumbum é
maior e a frente é do tamanho
ideal para você.
Código: LIN014
Preço: R$38,00
Tecido: Emana, Renda + Fluity,
Renda + Light e Renda + Tule
Tamanhos: P, M e G e GG
Também vai gostar da: Do Reino

MURUPI VERMELHA
Com o tecido tecnológico
Emana®, é ideal para os
momentos de descanso.
Com maior cobertura na área do
bumbum e um charme extra no
babado e na renda, ela pode ser
usada como um short doll.
Código: LIN016
Preço: R$42,00
Tecido: Emana, Renda + Fluity,
Renda + Light
Tamanhos: P, M e G e GG
Também vai gostar da: Murupi
Verde

MURUPI VERDE
Com o tecido tecnológico
Emana®, é ideal para usar o dia
todo.
Com maior cobertura da área do
bumbum, ela não marca na roupa.
Código: LIN017
Preço: R$42,00
Tecido: Emana, Renda + Fluity,
Renda + Light
Tamanhos: P, M e G e GG
Também vai gostar da: Murupi
Vermelha

.Chocolates.
Os sutiãs da Potti Romã são Chocolates!
Prove essas delícias: deixam o dia mais doce, o
sorriso mais largo e o humor lá no alto!

BRIGADEIRO
Delicioso e descomplicado. Atende
a todos os gostos, te acompanha
para todo lado e faz o top
tomara-que-caia.
Típico doce brasileiro, básico e
indispensável.
Código: SIL001
Preço: R$67,00
Tecido: Renda, Fluity, Light, Tule e
Devore
Tamanhos: 40 ao 44
Também vai gostar do: Bombom

PETIT GATEAU
Glamour e ousadia. Aposte na
sensualidade, brinque de mostrar
e esconder.
Sua alça de renda larga é perfeita
para dar maior sustentabilidade
e para ser usado em looks
descolados como blusas de
ombro caído.
Código: SIL002
Preço: R$89,00
Tecido: Renda
Tamanhos: 40 ao 46
Também vai gostar do: Ganache

GANACHE
Bonito e confortável. Um sabor
especial no dia a dia, uma quebra
na rotina.
Diferente, não abotoa nem
desabotoa e sua alça ﬁninha e
dupla é um charme a mais. Ideal
para usar com blusas decotadas
nas costas.
Código: SIL003
Preço: R$89,00
Tecido: Renda
Tamanhos: 40 ao 46
Também vai gostar do: Brownie e
Blend

TRUFADO
Clássico e soﬁsticado. Para quem
gosta de dar um toque a mais no
tradicional.
Com arame, mas sem bojo, cada
detalhe seu é mais delicado que o
outro. Seu formato meia taça
valoriza naturalmente os seios.

Código: SIL004
Preço: R$89,00
Tecido: Renda + Fluity, Renda +
Light, Renda + Tule
Tamanhos: 40 ao 46
Também vai gostar do: Dark

BOMBOM
Doce e singular. Bom para a noite,
bom para o dia. Sensualidade e
conforto sob medida.
Sem fecho, ele é inteiro, um top
com nuances retrô. Com um
pequeno drapeado entre os seios,
ele é chique e conservador.
Código: SIL005
Preço: R$84,00
Tecido: Fluity, Light, Tule, Renda e
Devore
Tamanhos: 40 ao 46
Também vai gostar do: Brigadeiro
e Dark

DARK
Intenso e ﬁno. Impressiona pela
personalidade rica e distinta.
Traz luxo à vida. Nosso Bralet é a
mistura de sutiã e corselete, ao
melhor estilo anos 50.
É diferenciado e impecável, sem
bojo e com aro.
Código: SIL006
Preço: R$128,00
Tecido: Renda + Fluity, Renda +
Light e Renda + Tule
Tamanhos: 40 ao 46
Também vai gostar do: Trufado

BELGA
Fama e nobreza. São os detalhes
que fazem a diferença. Prove e se
derreta.
Esta releitura do Ganache é
incrível. Seu decote nadador
resolve muitos impasses femininos
e seu charme se realça nas
combinações de estampas e
tecidos.
Código: SIL007
Preço: R$78,00
Tecido: Renda, Fluity, Light, Tule e
Devore
Tamanhos: 40 ao 44
Também vai gostar do: Brownie

BROWNIE
Poucos ingredientes e uma
explosão de sabor intenso,
marcante e sedutor.
Vindo do Belga, traz charme e
glamour para o seu dia a dia.
Versátil por permitir estampas,
rendas e bojo. O resultado: um
chocolate completo e pronto para
ser deliciado
Código: SIL008
Preço: R$78,00
Tecido: Renda, Fluity, Light, Tule e
Devore
Tamanhos: 40 ao 44
Também vai gostar do: Blend,
Belga e Ganache

BLEND
Blend é uma mistura de
Chocolates, assim como o sutiã que
mistura o bojo do Belga e o modelo
do Ganache, se transformando em
uma Potti única e muito versátil.
Ideal para usar com blusas bem
cavadas e decotadas, e permite
colocar bojo. Renda, estampa e
muito conforto, que já é marca
registrada Potti Romã.
Código: SIL 009
Preço: R$78,00
Tecido: Fluity, Light, Tule, Renda e
Devore
Tamanhos: 40 ao 46
Também vai gostar do: Ganache

.Underwear.
As Underwears Potti combinam com
absolutamente tudo!
Deixe a imaginação correr solta e
componha diferentes looks usando-as sob
ou sobre outras peças.

SENSUAL
Como diz o nome, é uma ideal
para compor os looks, sob ou
sobre roupas abusando da
versatilidade, de maneira bem
charmosa e elegante. Com alça
mais grossa e costa nadador.
Código: UND001
Preço: R$85,00
Tecido: Renda
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Clássica

CLÁSSICA
Toda de renda, a nova Underwear
Clássica tem alcinhas ﬁnas como o
Ganache e um decote mais cavado
pra te deixar ainda mais sensual.
Perfeita pra usar a qualquer hora e
tirar também!
Código: UND002
Preço: R$96,00
Tecido: Renda
Tamanhos: P, M e G
Também vai gostar da: Sensual

CAMISOLA
Toque macio, para uma boa noite.
Conforto, beleza e sensualidade na
mesma peça.
Curtinhas, de alcinha, com renda
estrategicamente colocada. Um
modelo que é puro charme para
deixar suas noites ainda melhores.
Código: UND003
Preço: R$154,00
Tecido: Fluity, Light e Tule
Tamanhos: P, M e G
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