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Mẫu áo sành điệu, bất chấp trời mưa sẽ thành hot

Các hãng thời trang danh tiếng như Mary Katrantzou hay Fila không thể bỏ qua trào lưu này, đã cho trình

làng khá nhiều mẫu áo khoác làm từ PVC

PVC là chất liệu nhựa trong suốt, có khả năng chống nước và gió. Vì thế, việc diện các items từ chất liệu này

không thể che chắn được đồ bạn mặc bên trong, đồng thời bảo vệ được toàn bộ cơ thể người mặc

Từ kiểu dáng phức tạp cho tới đơn giản, PVC đang dần trở thành trào lưu mới trong cộng đồng thời trang.

Nhà mốt Balmain cũng không nằm ngoài cuộc, cho ra mắt ngay mẫu áo khoác PVC gắn đinh tán hầm hố

nhưng không kém phần đẳng cấp

Fendi vốn là hãng thời trang theo đuổi phong cách kỳ lạ, không chịu "kém miếng" khi 30% bộ sưu tập mới

nhất của hãng làm từ chất liệu PVC. Blogger thời trang nổi tiếng Yoyo Cao cũng diện mẫu thiết kế mới nhất

của Fendi tới sự kiện.
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