
 

 

 
O ícone torna-se num criador de tendências 

Com o novo TMA La Ligne, a Silhouette combina o visual moderno 
e detalhe minimalista, com o ícone intemporal. 

Vemos nas passadeiras vermelhas, desfiles, em eventos e em 
programas de lifestyle: mulheres conhecedoras de moda a mostrar a 
sua preferência em não aplicar eyeliner na pálpebra da maneira 
clássica, mas sobre ela. Desenham o contorno do olho para cima com 
um único movimento, criando assim uma obra de arte visual bastante 
impressionante.  

Esta tendência é generalizada no ramo da maquilhagem e 
cosméticos, e a Silhoutte viu-a como uma oportunidade, trabalhando-
a, de modo a provar o quão flexível e intemporal o Titan Minimal Art 
(TMA) pode ser. O TMA da Silhouette é considerado o mais famoso 
óculo sem aro no mundo. A interação com este novo detalhe na linha 
da sobrancelha dá-lhe uma nova, criando um visual moderno para o 
TMA Laligne.  

Detalhes tridimensionais: Accent Rings 

“Os accent rings do TMA La Ligne apresentam uma estrutura 
tridimensional. Dão uma aparência fresca ao rosto, pelo facto de a 
forma ser parcialmente delineada com cor. Com a tendência do 
delineador gráfico, estamos, mais uma vez, a ver alguns exemplos 
bons de como as linhas podem criar dimensões interessantes”, explica 
Roland Keplinger, Diretor de Design. O líder global do mercado dos 
óculos premium sem aro da Áustria, provou com o TMA, quão 
ultraleves os óculos podem ser. O TMA La Ligne enfatiza essa 
luminosidade característica com o seu esquema de cores expressivas: 
as cores brilhantes e frescas de destaque azul, limão, orquídea e preto 
causam uma sensação despreocupada e feliz. 

Declaração de estilo para mulheres cosmopolitas 

Este modelo é uma declaração de estilo contemporâneo e colorido 
para mulheres cosmopolitas. A tecnologia sem charneira da TMA La 
Ligne garante um ajuste perfeito, durabilidade e conforto 
incomparável. As hastes podem ser encurtadas individualmente e 
apresentam um acabamento de requinte com o seu anel de titânio. 
Com um pano de limpeza especialmente desenhado para 
acompanhar este design, está tudo alinhado para impulsionar 
intemporalidade ao próprio óculo ao mesmo tempo torná-lo uma 
tendência. Seja na passarela, no escritório ou num café, o TMA La Ligne 
irá sempre garantir que estará elegante e confiante. 


