
 

 

 

 
 

LÚCIA PILOTO LANÇA NOVA COLECÇÃO F/W 2019 - SECRET GARDEN 
Inspirada naquilo que existe de mais belo, puro e misterioso, a Natureza. 

 
  

Secret Garden é o nome da nova coleção F/W 2019 da prestigiada marca portuguesa Lúcia 

Piloto. Num tempo em que se debate tanto as ameaças da acção humana sobre o planeta, esta 

colecção honra o compromisso de respeito com a beleza, pureza e mistério que ele oferece.  

 

A ideia foi associar a beleza humana ao que a Natureza representa de mais belo e fazer desta 

coleção uma fonte de inspiração que reflita tranquilidade. 

 

Fusões de cores vibrantes contrastam com os tons naturais no seu estado mais puro. 

 

As tendências desta estação assentam em cabelos polidos e com formas bem delineadas, 

ornamentados com acessórios que enriquecem os penteados.  

 

Ondas bem marcadas e volumosas, em cabelos longos ou médios, voltam a marcar presença 

nesta estação, realçando o poder feminino na sua essência. 

 

Nesta coleção, a Lúcia Piloto reinventa o wetlook com a aplicação de folha de ouro como 

elemento natural, o que dá a este penteado um toque de requinte e, em simultâneo, de 

irreverência. 

 

Um Rabo-de-Cavalo com formas geométricas destaca as simetrias conseguidas neste apanhado, 

ideal para conseguir um look sofisticado e moderno sem comprometer a simplicidade. 

 

Igualdade é a tendência e a beleza também é um assunto de homens. Nesta estação os cortes 

masculinos devem ser sempre finalizados com um styling que estilize o penteado. As barbas 

querem-se com linhas bem definidas e cuidadas. 

 

A mensagem da colecção é simples – devemos encontrar na Natureza a inspiração para criar 

formas e realçar a beleza dos cabelos. 

 

ESTA COLECÇÃO É O NOSSO JARDIM SECRETO. 



 

 

Sobre o Grupo Lúcia Piloto  

Fundado em 1977 e mantendo-se 100% português, o Grupo Lúcia Piloto detém vasta experiência no 

mercado da beleza e bem-estar, tendo actualmente seis cabeleireiros - situados em zonas chave da cidade 

de Lisboa, Almada e Cascais - um spa, uma academia de formação profissional e loja online.  

A fundadora, Lúcia Piloto, lançou a sua própria marca na década de 70, abrindo o seu primeiro espaço de 

cabeleireiro no Saldanha e desde então tem vindo a desenvolver um percurso profissional de sucesso. As 

lojas Lúcia Piloto são espaços premium com localizações privilegiadas nas principais zonas e shoppings da 

Grande Lisboa, onde o design, modernidade e o conforto são pensados ao pormenor para oferecer uma 

experiência completa a quem as visita. Aliada a uma selecção criteriosa de profissionais, a marca garante 

a diferenciação no atendimento e na diversidade da oferta, reunindo como principal stakeholder a Divisão 

dos Produtos Profissionais L’Oréal. Distinguida e galardoada com diversos prémios de carreira à 

fundadora, destaca-se a condecoração em 2006 de Comendadora da Ordem de Mérito entregue pelo 

Presidente da República da altura, Dr. Jorge Sampaio, sendo a única cabeleireira com esta distinção em 

Portugal.  

Em 2007, o Grupo alargou o conceito da sua actividade principal, os cabeleireiros, e diversificou o negócio 

ao lançar o seu primeiro spa, um autêntico templo de beleza integrado num espaço com cerca de 1500 

m2, no espaço da Av. 5 de Outubro.  

Em 2011, o Grupo deu mais um passo importante e abriu a Academia Lúcia Piloto – a primeira Academia 

de Formação Profissional de Cabeleireiro, em Portugal, dentro de um grupo empresarial desta actividade.  

 

https://www.luciapiloto.pt/pt/ 

https://www.facebook.com/luciapiloto/ 

https://www.instagram.com/luciapilotocabeleireiros/ 

https://www.youtube.com/channel/UCv5egkibZ8AA6ZskTN2j0SQ  

#luciapilotocabeleireiros  

#luciapiloto 

#newcollectionFW19 

#lpsecretgarden 

 

Para mais informações contacte:  

INÊS SANTOS 

Taylor - YoungNetwork Group 

Telemóvel: + 351 962 090 267 | Telefone: + 351 210 993 767 

E-mail: inessantos@taylor365.pt   

Site: http://taylor.youngnetworkgroup.com/pt/  
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