
 " It Girlתערוכת ההלבשה התחתונה "

  --/ PRNewswire/2015במארס  27לונדון, 

Harletteשבאיים  קורסאוציג בשבוע אופנת בגדי הים הבינלאומי באי : המותג הבריטי היחיד שה
ובגדי הים היוקרתי הציג מותג ההלבשה התחתונה  הקריביים, המוכר כאתר מורשת של אונסקו.

 בגדי ים, חוף וחדר שינה עם שכבות העוטפות ברכות כל רגע של בריחה מופלאה לגן עדן.

 לצפייה בהודעת מולטימדיה לתקשורת, אנא הקליקו:

http://www.multivu.com/players/English/7485151-harlette-it-girl-lingerie-show/ 

ה בביקיני מוזהב ובעליוניות קימונו בכחול , לוריין אנגליסטה, בלט2014 קורסאומיס יוניברס 
 Harletteחודי של , אנסטסיה פייר, לבשה את בגד הים השלם היי2011מיס איי בהאמה  זוהר.

וארה כ"חומר שזיכרונות מיס איי בהאמה פתחה תצוגה שת  ".vive la revolutionהמכונה "
לצד בגדי  הייתה נוכחות מרשימה לקישוטים ממנו", שבה זהרו בגדי ים מוזהבים;יים אופנה עשו

פרשו  וסיריעות גדולות של פנינים ומשי המשולבות בצבעי כסף וטו ים שלמים מקטיפה שחורה;
הקרשנדו של  .ירך בהדפסי חיות השאירו רושם רב- יני גבוהיוביק כנפיים על מסלול התצוגות;

תחכום עשיר ומעניין  פנה בכתונת נוצות יוקרתית, העניקקורטני או'קונור, שסגרה את תצוגת האו
 לפיתוי שבהלבשה התחתונה.

 לארה סטון דוגמניותהיא הלבוש הנבחר על ידי ה Harlette Luxury Lingerieקולקציית 
והיא נבחרה גם על ידי בילי פייפר עבור העונה הרביעית והאחרונה בסדרה  לייליטה קסטהו

החברה היא הבעלים של פטנט ביריות היהלומים הראשון  .""וידוייה הסודיים של זונת צמרת
בעולם וה"אקונומיק טיימס" בחר בה כחברה הייחודית החמישית בעולם המוכרת את מוצריה 

 on"בספר כרה והוז בריטניה" -"הדבר הגדול הבא    בתכניתשולבה  Harlette לקהל גלובלי.
the Edge Saudi Arabia  "" .מאת תומס ליפמן 

  Santa Barbara Beach and Golfוהאתר  רסאוקוהתצוגה הייתה אורחת של האי היפה 
Resort  והוצגה על ידיFashion Show VIP  .של מיאמי Harlette היה י קורסאוהאי אישרה ש

פורמט  אחד מהאתרים שייכללו בתכנית הפיילוט שלה לטלוויזיה, הנמצאת בשלבי פיתוח.
התכנית  התכנית מעורר השראה, מאיר עיניים ומהנה, לדבריו של המפיק בפועל, בובי גלינסקי.

, שעבדה בטקס האוסקר, דברה זוכת פרסי ה"אמי"הבמאית ; harletteנכתבה והופקה על ידי 
 .MIP TVתהיה בקאן באפריל, באירוע של  Harlette , מעורבת בתכנית.ריד
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