
SUMMER
SPRING 2 0 2 1
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שמלה חלומית מהאגדות שלא משאירה אף אחת אדישה! שמלת קמליה
בעלת שרוול דרמטי בטקסטורה מנוקדת ומרשימה וגזרה 
סוגי מבני הגוף מצורפת חגורה  מנצחת שמחמיאה לכל 
ניתן  המראה  להשלמת  מיוחד  צווארון  השמלה.  מבד 

לשלוף את הצווארון למראה נוסף!

S-XXL
450 ש"ח
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ולקווי המתאר  למותן  בשיק מחמיא  ומלא  מיוחד  סט 
קטנים  כפתורים  ועכשווי  שיקי  קליל,  לוק  גופך.  של 
חצאית  מיוחד  טאצ'  נותנים  החולצה  בגב  ועדינים 
מעטפת מיוחדת שניתנת להתאמה אישית לפי היקף 

גופך! ופפיון אחד מרשים- זה כל מה שאנחנו צריכים
מותאם למניקות 

סט תלתן תכלת

S-XXL
430 ש"ח
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ולקווי המתאר  למותן  בשיק מחמיא  ומלא  מיוחד  סט 
קטנים  כפתורים  ועכשווי  שיקי  קליל,  לוק  גופך.  של 
חצאית  מיוחד  טאצ'  נותנים  החולצה  בגב  ועדינים 
מעטפת מיוחדת שניתנת להתאמה אישית לפי היקף 

גופך! ופפיון אחד מרשים- זה כל מה שאנחנו צריכים
מותאם למניקות 

סט תלתן פודרה

S-XXL
430 ש"ח
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שמלה קלילה שמתאימה לכל עונה צנועה, קלאסית 
המותן  לעיצוב  דקה  חגורה  למידותייך,  ומותאמת 
נעים  במרקם  טבעי  אחוז  מאה  הבד  הנשי,  והגוף 
ולא קמיט נופל בצורה רכה ועדינה. ולכל הטוב הזה 
תוסיפי רוכסנים נסתרים להנקה קלה ונוחה במיוחד. 

שני כפתורים בגב ללבישה מהירה.

שמלת נרקיס ורוד

S-XXL
440 ש"ח
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S-XXL
440 ש"ח

שמלה קלילה שמתאימה לכל עונה צנועה, קלאסית 
המותן  לעיצוב  דקה  חגורה  למידותייך,  ומותאמת 
נעים  במרקם  טבעי  אחוז  מאה  הבד  הנשי,  והגוף 
ולא קמיט נופל בצורה רכה ועדינה. ולכל הטוב הזה 
תוסיפי רוכסנים נסתרים להנקה קלה ונוחה במיוחד. 

שני כפתורים בגב ללבישה מהירה.

שמלת נרקיס תכלת
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לכולן  שתתאים  מנצחת  גיזרה  אחר  הרבה  חיפשנו 
זמנית   על  שמלה  רותם!!  שמלת  אותה..  ומצאנו 
מתאימה לכל סוגי מבני הגוף. מטשטשת ומרזה גם 
הדיאטה  לפני  יפה  במיוחד  נעים  כותנתי  מבד  יחד 
וגם אחרי :( השרוול נותן ווליום נוסף.בקיצור ולעניין, 

אנחנו מדברים על קלאסיות במיטבה.

S-XXL
380 ש"ח

שמלת רותם בז'
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לכולן  שתתאים  מנצחת  גיזרה  אחר  הרבה  חיפשנו 
זמנית   על  שמלה  רותם!!  אותה..שמלת  ומצאנו 
מתאימה לכל סוגי מבני הגוף. מטשטשת ומרזה גם 
הדיאטה  לפני  יפה  במיוחד  נעים  כותנתי  מבד  יחד 
וגם אחרי :( השרוול נותן ווליום נוסף.בקיצור ולעניין, 

אנחנו מדברים על קלאסיות במיטבה.

שמלת רותם  
סגול לילך
S-XXL
380 ש"ח
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לכולן  שתתאים  מנצחת  גיזרה  אחר  הרבה  חיפשנו 
זמנית   על  שמלה  רותם!!  אותה..שמלת  ומצאנו 
מתאימה לכל סוגי מבני הגוף. מטשטשת ומרזה גם 
הדיאטה  לפני  יפה  במיוחד  נעים  כותנתי  מבד  יחד 
וגם אחרי :( השרוול נותן ווליום נוסף.בקיצור ולעניין, 

אנחנו מדברים על קלאסיות במיטבה.

שמלת רותם 
שחורה

S-XXL
380 ש"ח
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כבר  היא  ראשוני  במבט  ורכה,  אצילית  טוליפ  שמלת 
המיוחד,  המראה  בשביל  הושקעו  בד  מטר   2 שובה. 
הוספנו כיווץ בשרוול למראה גבוהה. אם תביטי מקרוב 
הבד.  של  והעדין  החלק  המרקם  את  לראות  תוכלי 
הצווארון  ההופעה,  להשלמת  אלגנט  צווארון   ולסיום 

נשלף! ככה זה אצלינו - הכל מדוייק.

שמלת טוליפ

S-XL
400 ש"ח
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כבר  היא  ראשוני  במבט  ורכה,  אצילית  טוליפ  שמלת 
המיוחד,  המראה  בשביל  הושקעו  בד  מטר   2 שובה. 
הוספנו כיווץ בשרוול למראה גבוהה. אם תביטי מקרוב 
הבד.  של  והעדין  החלק  המרקם  את  לראות  תוכלי 
הצווארון  ההופעה,  להשלמת  אלגנט  צווארון   ולסיום 

נשלף! ככה זה אצלינו - הכל מדוייק.

S-XXL
400 ש"ח

שמלת טוליפ מנטה
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כבר  היא  ראשוני  במבט  ורכה,  אצילית  טוליפ  שמלת 
המיוחד,  המראה  בשביל  הושקעו  בד  מטר   2 שובה. 
הוספנו כיווץ בשרוול למראה גבוהה. אם תביטי מקרוב 
הבד.  של  והעדין  החלק  המרקם  את  לראות  תוכלי 
הצווארון  ההופעה,  להשלמת  אלגנט  צווארון   ולסיום 

נשלף! ככה זה אצלינו - הכל מדוייק.

שמלת טוליפ 
שמנת

S-XL
400 ש"ח
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ישרה  בגזרה  וקלאסיים  ישרים  חתכים  עם  שמלה 
מיוחדים  כפתורים  בעלת  צמודה  ולא  מטשטשת 
מבד  מיוחד  הוא  נכון  הגב?  את  ראית  רגע,  ועדינים. 

פשתן טבעי-ולא קמיט לחוויית לבישה נוחה במיוחד.

שמלת רקפת שמנת

S-XXL
360 ש"ח
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ישרה  בגזרה  וקלאסיים  ישרים  חתכים  עם  שמלה 
מיוחדים  כפתורים  בעלת  צמודה  ולא  מטשטשת 
מבד  מיוחד  הוא  נכון  הגב?  את  ראית  רגע,  ועדינים. 

פשתן טבעי-ולא קמיט לחוויית לבישה נוחה במיוחד.

שמלת רקפת ירוק זית

S-XXL
330 ש"ח
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הגזרה  הבד,  בזכות  עונתית  ורב  זמנית  על  שמלה 
והכפתורים הנכונים מתאימה לכל סוגי מבני הגוף 
מתאימה להריון מצורפת חגורה מבד השמלה. גובה 

.S הדוגמנית 1.75, מידת הדוגמנית

שמלת וינטג' ורודה

S-XXL
400 ש"ח
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והכפתורים  הגזרה  הבד,  בזכות  עונתית  ורב  זמנית  על  שמלה 
הנכונים מתאימה לכל סוגי מבני הגוף מתאימה להריון מצורפת 

.S חגורה מבד השמלה. גובה הדוגמנית 1.75, מידת הדוגמנית

שמלת וינטג' שחורה

S-XXL
400 ש"ח



45



46



47

הגזרה  הבד,  בזכות  עונתית  ורב  זמנית  על  שמלה 
הגוף  מבני  סוגי  לכל  מתאימה  הנכונים  והכפתורים 
מתאימה להריון מצורפת חגורה מבד השמלה. גובה 

.S הדוגמנית 1.75, מידת הדוגמנית

שמלת וינטג' סגולה

S-XXL
400 ש"ח
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שמלת רייצ'ל זה סיפור אהבה, חשיבה רבה על הפרטים 
הקטנים – הולידו אותה, רייצ'ל היפה. פפיונים דקים 
אותה!  אז  נפוח?-  שרוול  שמלת  ההופעה.  להשלמת 
שמלה מיוחדת בזכות הבד הנעים והרכות שבה. יפה 
טובה  גם  היא  שכחנו-  ולא  בלי.  גם  ויפה  חגורה  עם 

.XS להנקה! גובה הדוגמנית 1.75, מידת הדוגמנית
קלאסיות- זה שם המשחק

שמלת רייצ'ל 
סגול לילך

XS-XXL
420 ש"ח
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שמלת רייצ'ל זה סיפור אהבה, חשיבה רבה על הפרטים 
הקטנים – הולידו אותה, רייצ'ל היפה. פפיונים דקים 
אותה!  אז  נפוח?-  שרוול  שמלת  ההופעה.  להשלמת 
שמלה מיוחדת בזכות הבד הנעים והרכות שבה. יפה 
טובה  גם  היא  שכחנו-  ולא  בלי.  גם  ויפה  חגורה  עם 

.XS להנקה! גובה הדוגמנית 1.75, מידת הדוגמנית
קלאסיות- זה שם המשחק

שמלת רייצ'ל שחורה

XS-XXL
420 ש"ח
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XS-XXL טווח מידות רחב 
 פירוט מידות מדוייק בקטלוג ובאתר

 משלוח מהיר עד הבית תוך 3 ימי עסקים
דגמים נוספים במחירי סייל באתר

 CHARMBYORIT.COM  ניתן לרכוש את השמלות באתר 
במייל, בטלפון או בווטצאפ

 להזמנות טלפוניות ושירות לקוחות: 0537258664
CHARMBYORIT@GMAIL.COM :מייל שירות לקוחות

 ניתן להגיע לסטודיו בתיאום מראש בלבד
רח' מרים מזרחי 42 רחובות

https://charmbyorit.com/
https://charmbyorit.com/

