


















As coleções da linha Glamour 

demonstram um lingerie sexy, 

charmoso, cheio de detalhes 

que fazem a diferença, mas, sem 

exageros.

O foco é fazer um lingerie funcional 

e ao mesmo tempo atraente, feito 

para usar de verdade e fazer da 

mulher mais mulher.

glamour
linha

Cores:

Floral com preto

Soutien / 11185
Soutien top tomara que caia em tule com elastano 
estampado, bojo profundo com espuma Xtra Premium e 
aviamento de renda nos contornos, barbatanas flexíveis 
e costuráveis, colchete mais largo e alças metalizadas 
removíveis com acessórios quadrados na cor.
Laço mini rosa de cetim com pérola.

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium 
(Mais leve e macio com toque incomparável).
Tam: 40-42-44-46

Calcinha / 21185
caleçon em tule com elastano 
estampado, recorte anatômico no 
traseiro e aviamento de renda na 
cintura e babados nas pernas.
Laço mini rosa de cetim com pérola.
Tam: P-M-G-GG

Camisola / 11186
Camisola curta em tule com elastano estampado, 
acabamento do bojo embutido com renda no decote 
e abertura frontal com babados nos contornos, 
aviamento de renda nas costas com colchete estreito 
para fechamento e alças metalizadas com acessórios 
quadrados na cor. 

Bojo liso interno. 
Laço mini rosa de cetim com pérola.
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21186
biquíni em tule com elastano 
estampado e acabamento de renda 
na cintura e nas pernas. 
Laço mini rosa de cetim com pérola.
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

Floral com preto



Soutien / 11184
fitness em tule com elastano estampado, acabamento do 
bojo embutido com renda no decote, aviamento e contornos 
de renda nas costas, fecho frontal dourado com iniciais FMZ 
e alças metalizadas com acessórios quadrados na cor. 
Bojo com enchimento interno pata de elefante.
Tam: 40-42-44.

Calcinha / 21184
fio dental em tule com elastano estampado e 
aviamento de renda na cintura e acabamento 
de renda nas pernas.
Tam.P-M-G.

Cores:

Floral com preto

Corselet / 11182
tomara que caia em tule com elastano 
estampado, bojo profundo com espuma 
Xtra Premium e aviamento de renda nos 
contornos e cintura, barbatanas flexíveis na 
frente e costas, alças metalizadas removíveis 
com acessórios quadrados na cor.
Laço mini rosa de cetim com pérola.

Calcinha / 21182
fio dental em microfibra estampada 
e aviamento de renda nos contornos 
com acabamento embutido.
Laço mini rosa de cetim com pérola.
Tam: P-M-G-GG

Meia 7/8 / 34026
em tule de elastano liso 
com contornos em tule 
estampado.
Tam: M

Cinta liga / 21183
em tule estampado e aviamento 
de renda nos contornos com 
acabamento embutido e alças 
reguláveis metalizadas.
Tam: P-M-G-GG

Bojo liso interno em 
espuma Xtra Premium 
(Mais leve e macio com 
toque incomparável).
Tam: 40-42-44-46

Cores:

Composê preto e branco



Soutien / 11180
fitness com composê de microfibra e tule com 
elastano estampados, acabamento do bojo embutido 
e aviamentos de renda no busto, costas e laterais, 
alças metalizadas com acessórios quadrados na cor.
Bojo liso interno.
Tam: 40-42-44-46

Calcinha / 21180
biquíni em tule com elastano e acabamento 
de renda na cintura e nas pernas. 
Laço mini rosa de cetim com pérola. 
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

Composê preto e branco

Soutien / 11181
top tomara que caia com composê de 
microfibra e tule com elastano estampados, 
bojo profundo com espuma Xtra Premium 
e aviamentos de renda nos contornos, 
barbatanas flexíveis e costuráveis, colchete 
mais largo e alças metalizadas removíveis com 
acessórios quadrados na cor.

Laço mini rosa de cetim com pérola.
Bojo liso interno em espuma Xtra 
Premium (Mais leve e macio com toque 
incomparável).
Tam: 40-42-44-46

Calcinha / 21181
caleçon com composê de microfibra 
e tule com elastano estampados, 
recorte anatômico no traseiro e 
aviamento de renda na cintura e 
babados nas pernas.  
Laço mini rosa de cetim com pérola.
Tam: P-M-G-GG

Camiseta / 11183
em microfibra estampada com 
acabamento de renda no decote 
e cintura, aviamento de renda nas 
laterais e costas, alças metalizadas 
com acessórios quadrados na cor.
Laço mini rosa de cetim com pérola.
Tam: 40-42-44-46

Cores:

Composê preto e branco



Soutien / 11188
top tomara que caia em tule com elastano 
estampado, bojo profundo com espuma 
Xtra Premium, barbatanas flexíveis e 
costuráveis, colchete mais largo e alças 
trabalhadas removíveis com acessórios 
quadrados na cor. 

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium 
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de organza.
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21187
fio dental em microfibra 
estampada com acabamento de 
renda na parte frontal e babados 
de tule com elastano no traseiro. 
Laço de organza.
Tam.P-M-G.

Cores:

Floral com poesia

Soutien / 11187
push-up em microfibra estampada com 
acabamento do bojo embutido e renda no 
decote, alças no mesmo tecido franzidas 
com acessórios quadrados na cor.
Bojo liso interno. 
Laço de organza.  
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21188
tanga em tule com elastano estampado, 
contorno de renda e babados na cintura.
Laço de organza.   
Tam.P-M-G-GG.

Camiseta / 11189
com composê de microfibra e tule 
com elastano estampados, renda no 
decote e na parte frontal do busto e 
alças trabalhadas com acessórios 
quadrados na cor.
Tam.P-M-G-GG.

Calcinha / 21189
caleçon em microfibra estampada, recorte 
anatômico e acabamento de renda na 
cintura e nas pernas. Laço de organza.
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

Floral com poesia



Soutien / 11190
fitness em microfibra estampada e acabamento do bojo 
embutido com renda no decote, aviamento e contornos 
de renda nas costas, fecho frontal dourado com iniciais 
FMZ e alças trabalhadas com acessórios em dourado. 
Bojo liso interno.
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21190
fio dental em microfibra estampada com 
acabamento de renda na parte frontal. 
Laço de cetim.
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

Mini floral com lazuli

Soutien / 11191
top tomara que caia em microfibra 
estampada, bojo profundo com espuma 
Xtra Premium e renda no decote, 
barbatanas flexíveis e costuráveis, 
colchete mais largo e alças trabalhadas 
removíveis com acessórios em dourado. 

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium.
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de cetim.
Tam.40-42-44-46. 

Calcinha / 21191
tanga em microfibra estampada 
com acabamento de renda na 
cintura e nas pernas. 
Laço de cetim.
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

Mini floral com lazuli



Combinete / 11194 
tomara que caia em laise estampada de elastano 
com suave compressão, bojo profundo com 
espuma Xtra Premium e aviamento de renda nas 
costas e renda estreita nas pernas com alças 
metalizadas removíveis e acessórios em dourado. 

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de organza.
Tam.40-42-44-46.

Cores:

laise estampada com lazuli

Soutien / 11193
sem bojo fitness em laise estampada de 
elastano com suave compressão e renda 
estreita no busto e contornos, aviamento de 
renda nas costas e alças metalizadas com 
acessórios em dourado. 

Calcinha / 21193
caleçon em laise estampada de 
elastano com suave compressão e 
recorte anatômico com acabamento 
de renda na cintura e nas pernas.
Tam.P-M-G-GG.

Laço de organza.
Tam.40-42-44-46.

Cores:

laise estampada com lazuli



Soutien / 11192
de base em laise estampada de elastano 
com suave compressão e renda estreita no 
contorno do tórax, bojo profundo com espuma 
Xtra Premium e aviamento de renda no 
contorno e alças metalizadas com acessórios 
em dourado.

Calcinha / 21192
tanga em laise estampada de elastano com 
suave compressão e renda estreita na cintura 
com aviamento de renda nas pernas. 
Tam. P-M-G-GG.

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de organza.
Tam.40-42-44-46.

Cores:

laise estampada com lazuli

Corselet / 11195
em laise estampada de elastano com suave 
compressão, acabamento do bojo embutido e 
aviamento de renda nos contornos e cintura, 
barbatanas flexíveis na frente e costas, e alças 
metalizadas com acessórios em dourado. 

Calcinha / 21195
fio dental em laise estampada de 
elastano com suave compressão, laterais 
e aviamento dos contornos em renda. 
Laço de organza.
Tam.P-M-G-GG.

Bojo liso interno. 
Laço de organza.
Tam.40-42-44-46.

Cores:

laise estampada com lazuli



Corselet / 11196
em renda tomara que caia, bojo profundo 
com espuma Xtra Premium e aviamento de 
renda nos contornos e cintura, barbatanas 
flexíveis na frente e costas, alças removíveis 
metalizadas com complementos de renda e 
acessórios quadrados na cor.

Calcinha / 21196
fio dental em renda com laterais e 
aviamento de renda nos contornos. 
Laço de cetim com bordado.
Tam.P-M-G-GG.

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de cetim com bordado.
Tam.40-42-44-46.

Cores:

Bco - Pto - Ger - Laz

Cores:

Bco - Pto - Ger - Laz

Soutien / 11197
top tomara que caia em renda, bojo profundo 
com espuma Xtra Premium, barbatanas flexíveis e 
costuráveis, colchete mais largo e alças removíveis 
metalizadas com complementos de renda e 
acessórios quadrados na cor.

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável).
Laço de cetim com bordado.
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21197
tanga em renda com aviamento de renda 
na cintura.
Laço de cetim com bordado.
Tam.P-M-G-GG.



Soutien / 11198
push-up em renda com acabamento do bojo embutido e 
alças metalizadas com complementos de renda e acessórios 
quadrados na cor. 
Bojo liso interno.
Laço de cetim com bordado. 
Tam.40-42-44-46

Calcinha / 21198
caleçon em renda com aviamento de renda na cintura. 
Laço de cetim com bordado.
Tam.P-M-G-GG.

Soutien / 11199
sem bojo fitness em renda com 
aviamento de renda nas costas e alças 
metalizadas com acessórios na cor. 
Laço de cetim com bordado.
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21199
fio dental em renda com aviamento 
de renda nos contornos e pernas. 
Laço de cetim com bordado.
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

Bco - Pto - Ger - Laz

Cores:

Bco - Pto - Ger - Laz



Corselet / 11200
em tule de poá e renda, bojo profundo com 
espuma Xtra Premium e detalhes de sianinha 
nos contornos e cintura, barbatanas flexíveis 
na frente e costas, alças metalizadas com 
acessórios quadrados na cor.

Calcinha / 21200
caleçon em tule de poá e renda com babados 
em tule na frente e costas, recorte anatômico 
no traseiro e acabamento de sianinha na 
cintura e nas pernas.  
Tam.P-M-G-GG-EG.

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de cetim com pérola.
Tam.40-42-44-46-48.

Cores: Cores:

Bco e Pto Bco e Pto

Soutien / 11201
top tomara que caia em tule de poá e renda, 
bojo profundo com espuma Xtra Premium 
e detalhes de sianinha nos contornos, 
barbatanas flexíveis e costuráveis, colchete 
mais largo e alças removíveis metalizadas com 
acessórios quadrados na cor. 

Calcinha / 21201
em tule de poá e renda com babado frontal, 
recorte anatômico no traseiro e acabamento de 
sianinha na cintura e nas pernas.  
Laço de cetim com pérola.
Tam.P-M-G-GG-EG.

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de cetim com pérola. 
Tam.40-42-44-46.



Soutien / 11202
sem bojo em tule de poá, detalhes de 
sianinha nos contornos  e alças metalizadas 
com acessórios quadrados na cor.
Laço de cetim com pérola.
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21202
biquíni bloomer em tule de poá.
Laço de cetim com pérola.
Tam.P-M-G-GG

Soutien / 11203
fitness em tule de poá e renda, bojo com 
espuma Xtra Premium e detalhes de sianinha 
nas laterais e costas, fecho frontal dourado 
com iniciais FMZ e alças metalizadas com 
acessórios quadrados na cor.

Calcinha / 21203
fio dental em tule de poá e renda com 
regulagem nas laterais de alças metalizadas 
com acessórios quadrados na cor e 
acabamento de sianinha nos contornos e 
pernas.  
Laço de cetim com pérola. 
Tam.P-M-G-GG

Bojo enchimento interno bananinha em espuma Xtra Premium.
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Tam.40-42-44-46.

Cores: Cores:

Bco e Pto Bco e Pto



Camisola / 11204
em tule de poá com renda no bojo, laterais e costas, 
acabamento de sianinha nos contornos e alças 
metalizadas com acessórios quadrados na cor. 
Laço de cetim com pérola. Bojo liso interno.
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21203
Calcinha fio dental em tule de poá e renda com 
regulagem nas laterais de alças metalizadas com 
acessórios quadrados na cor e acabamento de 
sianinha nos contornos e pernas.  
Laço de cetim com pérola. 
Tam.P-M-G-GG

Camisola / 11205
sem bojo em tule de poá com recortes em renda no 
busto e contorno de renda nas pernas, acabamento 
de sianinha nos contornos e alças metalizadas com 
acessórios quadrados na cor. 
Laço de cetim com pérola. 
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21202
biquíni bloomer em tule de poá.
Laço de cetim com pérola.
Tam.P-M-G-GG

Cores: Cores:

Bco e Pto Bco e Pto



Suave por natureza, a coleção 

é produzida em viscose com 

elastano, essa malha oferece 

extremo conforto, toque muito 

suave e macio, alto frescor, low 

pilling e caimento perfeito.

ecosoft
linha

Cores:

Poá azul

Soutien / 11206 
fitness com abertura nas costas em viscose com elastano, 
acabamento do bojo embutido e aviamento de renda nas 
costas, fecho frontal dourado com iniciais FMZ e alças com 
acessórios quadrados na cor. 
Bojo liso interno. 
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21206 
biquíni em viscose com elastano, babados laterais 
e aviamento de renda na cintura.
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam. P-M-G-GG



Camisola / 11208
sem bojo em viscose com elastano e aviamento de 
renda no decote, costas e complementos das alças, 
acessórios quadrados na cor. 
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam. 40-42-44-46

Soutien / 11207 
de amamentação em viscose com elastano e aviamento 
de renda no decote, contornos e complementos das 
alças, acessórios quadrados na cor.  
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam. 40-42-44-46. 

Calcinha / 21207
caleçon em viscose com elastano e aviamento de 
renda na cintura e nas pernas.     
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam. P-M-G-GG

Cores: Cores:

Poá azul Poá azul



Soutien / 11210
push-up com costas em formato U em 
microfibra estampada, bojo com espuma 
Xtra Premium e aviamento de renda nas 
laterais e nos complementos das alças, 
acessórios quadrados na cor e fecho frontal 
dourado com iniciais FMZ. 

Bojo enchimento interno bananinha em espuma Xtra Premium.
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 21210
fio dental com composê de microfibra estampada 
e viscose com elastano com babados laterais e 
acabamento embutido nos contornos.
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G-GG.

Cores: Cores:

Cereja com lazuli  Cereja com lazuli  

Camiseta / 11209
em microfibra estampada com aviamento de renda no 
decote, costas, cintura e nos complementos das alças, 
acessórios quadrados na cor. 
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G-GG.

Calcinha / 21209
caleçon com composê de microfibra e viscose 
com elastano estampados, recorte anatômico no 
traseiro e babados nas pernas.
Laço de cetim e botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G-GG.



Uma coleção feita com 

modelagens duplas em 

microfibra leve com toque 

ultramacio e suave 

compressão. 

Seus contornos não marcam 

e possuem total aderência à 

pele com caimento perfeito.

double
linha

Soutien / 33051
de base Double sem costura em microfibra 
com colchete mais largo coberto no mesmo 
tecido, bojo com espuma Xtra Premium e 
acabamento embutido nos contornos, alças 
removíveis com acessórios quadrados na cor. 

 Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável).  
Tam. 40-42-44-46. 

Calcinha / 44049
cinta frente e costas Double em microfibra.
Tam.P-M-G-GG

Cores: Cores:

PT, CH, GE, LA PT, CH, GE, LA

Soutien / 33051
de base Double sem costura em microfibra 
com colchete mais largo coberto no mesmo 
tecido, bojo com espuma Xtra Premium e 
acabamento embutido nos contornos, alças 
removíveis com acessórios quadrados na cor. 

 Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável).  
Tam. 40-42-44-46. 

Calcinha / 44050
Calcinha tanga frente Double em microfibra.
Tam:P-M-G

BOJO COM
EFEITO DOUBLE

Bojo em espuma Xtra 
Premium, mais leve e 
macio.
Seu formato duas 
vezes mais profundo 
define melhor o seio e 
evidencia sutilmente o 
colo sem aumentar o 
volume. 
Ideal para média e alta
sustentação.



Soutien / 33052
tomara que caia Double sem costura em microfibra 
com colchete mais largo coberto no mesmo tecido, 
bojo profundo com espuma Xtra Premium, alças 
removíveis com acessórios quadrados na cor.

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium. 
(Mais leve e macio com toque incomparável).  
Tam. 40-42-44-46.

Calcinha / 44051
fio dental frente e costas 
Double em microfibra.
Tam:P-M-G

CONFORTO DOUBLE

Os colchetes são
mais largos e cobertos
em microfibra.
As etiquetas internas 
são impressas
no próprio tecido.

Soutien / 33053
fitness Double sem costura em microfibra e fecho frontal 
dourado com iniciais FMZ, bojo com acabamento embutido 
nos contornos, alças com acessórios quadrados na cor.  
Bojo liso interno. 
Tam. 40-42-44-46.

Calcinha / 44052
alta com laterais, frente e costas 
Double em microfibra.
Tam.P-M-G-GG

Cores: Cores:

PT, CH, GE, LA PT, CH, GE, LA



A coleção que é sucesso de vendas 

em todo o país, como a coleção usada 

pela nossa estrela Adriana Birolli na 

última novela das nove da rede Globo 

apareceu em destaque, revelando a 

interferência graciosa da renda estreita 

nos contornos.

Renda-se a essa combinação de 

microfibra leve, alças incríveis e botões 

dourados com as iniciais FMZ que se 

misturam a renda usada nos decotes 

e contornos, tudo pensado para 

aparecer, as costas, a lateral do soutien 

ou mesmo o decote, um de cada vez, 

todos ao mesmo tempo.

renda-se
linha

Soutien / 33062
sem bojo fitness em microfibra com renda estreita 
no busto e contornos, colchete mais largo e alças 
trabalhadas com acessórios em dourado.
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 44053
alta em microfibra com laterais 
largas e acabamento de renda na 
cintura e nas pernas. 
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

BC, PT, GE, LA



Soutien / 33055
push-up em microfibra com acabamento do bojo embutido 
e renda no decote e nas laterais, colchete mais largo e alças 
trabalhadas com acessórios em dourado. 
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Bojo com enchimento interno pata de elefante.  
Tam.40-42-44.

Calcinha / 44053
alta em microfibra com laterais 
largas e acabamento de renda 
na cintura e nas pernas. 
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G-GG.

Soutien / 33057
tomara que caia bojo inteiro em microfibra com renda no decote e 
nas laterais, barbatanas flexíveis e costuráveis, colchete mais largo 
e alças trabalhadas removíveis com acessórios em dourado. 
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Bojo liso interno inteiro.  
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 44054
tanga em microfibra e acabamento 
de renda na cintura e nas pernas. 
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G-GG.

Cores:Cores:

BC, PT, GE, LABC, PT, GE, LA



Soutien / 33056
fitness em microfibra com acabamento do bojo embutido e 
renda no decote e nas costas, fecho frontal dourado com 
iniciais FMZ e alças trabalhadas com acessórios em dourado. 
Bojo liso interno. 
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 44056
fio dental em microfibra e 
acabamento de renda nas pernas. 
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G.

Cores:

BC, PT, GE, LA

Soutien / 33054
top tomara que caia em microfibra, bojo 
profundo com espuma Xtra Premium e 
renda no decote e nas laterais, colchete 
mais largo e alças trabalhadas removíveis 
com acessórios em dourado.
Botão dourado com iniciais FMZ. 

Bojo liso interno em espuma Xtra Premium 
(Mais leve e macio com toque incomparável). 
Tam.40-42-44-46.

Calcinha / 44055
caleçon em microfibra com recorte 
anatômico no traseiro e acabamento 
de renda na cintura e nas pernas. 
Botão dourado com iniciais FMZ. 
Tam.P-M-G-GG.

Cores:

BC, PT, GE, LA



Calcinha / 44059
fio dental sem costura com as iniciais FMZ.
Tam. P-M-G.
 

Cores: Cores:

Bco - Pto - Cho - Nec - Win Bco - Pto - Cho - Nec - Win

As calcinhas Lize não possuem 

elásticos ou costuras nos 

contornos.

Suas bordas lisas aderem 

perfeitamente ao corpo, 

ficando invisível sob a roupa.

linha

Calcinha / 44060
Calcinha biquíni sem costura com as iniciais FMZ.
Tam. P-M-G.
 

Calcinha / 44058
Calcinha alta sem costura 
com as iniciais FMZ.
Tam. P-M-G.



Calcinha Caleçon / 21217 / 21218
TAM: P-M-G

Calcinha Tanga / 21227 / 21228
TAM: P-M-G

Cores:Cores:Calcinha Caleçon / 21211 / 21212 / 21213
TAM: P-M-G

Calcinha Tanga / 21214 / 21215 / 21216
TAM: P-M-G

Cores: Cores:

A mania das redes sociais 

e internet, chegaram até as 

calcinhas da Feminize. 

Engraçadinhas, é a nova linha 

de calcinha para mulheres 

descontraídas e conectadas.



Calcinha Caleçon / 21225 / 21226
TAM: P-M-G

Calcinha Tanga / 21223 / 21224
TAM: P-M-G

Cores:Cores: Calcinha Caleçon / 21221 / 21222
TAM: P-M-G

Calcinha Tanga / 21219 / 21220
TAM: P-M-G

Cores:Cores:




