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AGENDA lifestyle

Χειροποιητο
Το «Nomad Trunk» σχεδιάστηκε για την Bertoni 
από το Hangar Design Group. Το χειροποίητο 
σεκρετέρ-μπαούλο περιλαμβάνει ειδικό κάθισμα 
αλλά και γραφείο από λάκα, ενώ εσωτερικά  
και εξωτερικά είναι επενδυμένο με λευκό δέρμα 
και λεπτομέρειες από μαύρο αλιγάτορα.
www.hangardesigngroup.com

Γεύση, μόδα, τάσεις, εκθέσεις, χώροι, 
όλα είναι high-end για ένα ταξίδι 
στον κόσμο της ευζωίας.  

Aπό τη Μάγδα Τσολάκη

Good
LIFE

ευεξια
Τα αφεψήματα Anassa Organics αποτελούν μια εμπειρία ευεξίας που 
ξεκινά από το άνοιγμα της συσκευασίας. Αποκλειστικά από οργανικές 
καλλιέργειες, τα φυτά και τα βότανα από τα οποία παρασκευάζονται 
επιλέγονται με γνώμονα την ιπποκρατική αντίληψη για τη συνολική 
αρμονία του οργανισμού. www.anassaorganics.com

εργο τεΧνης
Η Μυρτώ Αναστασοπούλου δημιουργεί 
κοσμήματα-γλυπτά σε μορφές και 
σχήματα εμπνευσμένα από τη φύση.  
Οι συλλογές της παίζουν με τα μεγέθη 
και τα χρώματα, τα μέταλλα και  
τους πολύτιμους λίθους.
www.myrtoanastasopoulou.com 

Craft
Τετρακόσιες βελονιές και 300 κόμποι 
απαιτούνται για τη δημιουργία μιας 
τσάντας Callista Crafts. Η εταιρεία 
εμπλουτίζει την γκάμα της με oversized 
τσάντες, πουγκιά και σακίδια πλάτης, 
κομψά clutches και mini tote bags.
www.callistacrafts.com

Detox
Η Αυστραλέζα beauty chef Carla Oates προτείνει 
3 ειδικά μείγματα υπερτροφών σε σκόνη –Glow, 
Detox και Body Inner Beauty–, πλούσια σε 
αντιοξειδωτικά, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, λιπαρά 
οξέα και προβιοτικά, για ενέργεια και λάμψη. 
www.thebeautychef.com

Το βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Divercity, 
σε συνεργασία με τη Σοφία Βανταράκη, σχεδίασε 
το νέο bistro-bar στη Hytra, στον έκτο όροφο της 

Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Ένας εντυπωσιακός 
χώρος με διεθνή χαρακτήρα και αναφορές  

στην ελληνική παράδοση – εξού και η λυγαριά που 
καλύπτει περίτεχνα όλες τις επιφάνειες. www.sgt.gr

Τα Ortigia φτιάχνονται  
στη Σικελία με εγχώριες 
πρώτες ύλες από μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Όλα τα προϊόντα διαθέτουν 

συσκευασίες ιδιαίτερης 
αισθητικής με τα μοτίβα,  

τα χρώματα και τα αρώματα 
της σιτσιλιάνικης κουλτούρας.

www.ortigiasicilia.com
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