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"Quando você se encontra em um ponto onde moda e música conectam todos os seus sentidos fazendo seu 
corpo vibrar, olha para cumplicidade e sorrisos se multiplicam, é quando você sabe que está vivendo um 
momento único e inesquecível, a melhor noite da sua vida LABELLAMAFIA é um estilo de vida de vanguarda 
que promove uma vida ativa e saudável com roupas adaptadas à vida em constante movimento ". 
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LABELLAMAFIA na Venezuela decidiu criar um interruptor social que conecta música eletrônica e moda 
moda para o lançamento de seu primeiro resort coleção 2018 que estreou no último sábado, 28 de abril 
de 2018 em um evento de marca própria, que superou todas as expectativas participantes públicas de 
capital, mídia e comunidade on-line conectado em tempo real pela primeira vez com a marca para criar 
uma experiência íntima com cada estrada móvel visualizador que catalogaram este evento social como 
um marco de mudança total na maneira de se conectar com o público tocando seus sentidos juntando 
boa música e moda. 
 
Quem viveu a experiência única que eles querem permanecer para sempre em suas memórias deste 
evento íntimo em suas vidas, e aqueles que não poderia dizer presente a pedido da comunidade 
internacional será dado a Parada de Ouro por LABELLAMAFIA em dezembro de 2018. Na coleção resort 
LABELLAMAFIA 2018 a sua Representante na Venezuela comenta que é a premissa da empresa 
internacional de moda brasileira sob o DNA Althleisure uma nova e imbatível tendência destinada a 
conquistar a indústria da moda. Esses looks marcam uma transição no modo de entender e vestir roupas 
esportivas que propõe um estilo de vida exclusivo baseado em uma vida saudável e motivada para o 
sucesso. 
 
Nossas roupas para o exercício conseguem inspirar mulheres e homens a se sentirem bem vestidos 
quando se concentram em seus objetivos de vida saudável. Além de oferecer a opção de passar um 
estilo desportivo com um casual, alterando o par de sapatos para saltos: é uma forma versátil de 
costume à noite, incorporando roupas de banho normal, para que você possa mostrar o seu corpo 
esculpido em o ginásio da maneira mais sexy e realçando sua beleza. 
 
SOBRE LABELLAMAFIA 
 
LABELLAMAFIA é uma moda marca empório com uma presença internacional com mais de 400 lojas em 
todo o mundo que promove uma vida amorosa focado em um estilo de vida saudável motivado ao 
movimento sucesso, que agora se tornou um objeto de desejo e exclusividade. 
 
Essa marca internacional brasileira de sucesso não busca ser sinônimo de eventos de música eletrônica, 
mas é mais do que isso, propondo desde o início um estilo de vida ativo e motivado para a saúde e o 
aprimoramento pessoal. A LABELLAMAFIA Fashion Life foi nomeada para o Prêmio Hara 2018 por 
definir tendências e aumentar o talento humano para continuar trabalhando na Venezuela por um país 
melhor em desenvolvimento e sucesso para aqueles que estão empreendendo neste momento. 
 
LABELLAMAFIA nasceu em 2007 por concorrente e fitness modelo Alice Matos focada em motivar 
mulheres e homens em um estilo de vida saudável para alcançar o sucesso, seguindo estes ideais no 
Brasil, agora em Miami Beach, a meca do culto ao corpo no nível mundo La Bella Mafia é encontrada em 
pelo menos 200 cidades do mundo, sendo a mais recente lançada em 2015 em Caracas, na Vene 

http://www.lamafia.clothing/ 

http://www.lamafia.clothing/
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https://www.facebook.com/labellamafiavenezuela/ 
https://www.instagram.com/labellamafiave/ 
 

 
LABELLAMAFIA FASHION LIFE 
 
Contatos 
 
LABELLAMAFIA Venezuela +58 424-6109746 caracas@labellamafia.com.ve 
 
Endereço: Av. Principal da plantação de café Centro Comercial Plaza las Américas segundo andar 
térreo local PN-27 Telefones: 0212 9856591 

 
 
 
Agradecemos ao Hotel Eurobilding Caracas publicamente por nos dar seu apoio oficial como 
patrocinadores da LABELLAMAFIA nesta edição de 2018, na qual o lançamento da nova coleção 
de resort será realizado na Venezuela como um evento inédito na Venezuela, juntamente com a 
celebração eletrônica pós-parada com a presença de Alice Matos. Proprietário e imagem oficial da 
LABELLAMAFIA 
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