


KIMOH JAH by Bianca Jahara

O kimono é confeccionado em tecido leve, feito em 
viscose. Possui dois max bolsos frontais na cor 
amarelo.  Caimento solto, acompanha faixa double
face  um lado na cor preta  e o outro lado na cor 
vermelha e verde.

Mangas: direita na cor vermelha e esquerda verde ( 
frente e costas), lapela e detalhes de acabamento em 
preto. Costas na cor preta.

- Tamanho único com modelagem regular. 
- Dica: kimono fechado serve para numeração 36 a 

44 e aberto do 36 ao 48.
- Lave à mão com àgua fria. Se for colocar na 

máquina, lave com roupas delicadas, use 
saquinho para roupas delicadas. Deixe secar 
naturalmente. Não use secadora, pode encolher.

- REF: KMH001BJH
- Composição: 100% viscose
- Marca: Kimoh

MEDIDAS

Comprimento total: 78 cm
Comprimento manga: 44 cm

R$ 537,00



KIMOH CINDY  by Bianca Jahara

O kimono é confeccionado em tecido leve, feito em 
viscose na cor vermelha. Possui dois max bolsos 
frontais e detalhes na manga na cor pink. 

Caimento solto, acompanha faixa double face  um 
lado na cor vermelha e o outro na cor pink.
Faixa maquinetada.

- Tamanho único com modelagem regular. 
- Dica: kimono fechado serve para numeração 36 a 

44 e aberto do 36 ao 48.
- Lave à mão com àgua fria. Se for colocar na 

máquina, lave com roupas delicadas, use 
saquinho para roupas delicadas. Deixe secar 
naturalmente. Não use secadora, pode encolher.

- REF: KMH002BJH
- Composição: 100% viscose
- Marca: Kimoh

MEDIDAS

Comprimento total: 78 cm
Comprimento manga: 44 cm

R$ 537,00



KIMOH BROOKE  by Bianca Jahara

O kimono é confeccionado em tecido leve, feito em 
viscose na cor azul marinho. Possui dois max bolsos 
frontais e detalhes da manga na cor verde.

Caimento solto, acompanha faixa double face  um 
lado na cor azul marinho  e o outro na cor verde. 
Faixa maquinetada. 

- Tamanho único com modelagem regular. 
- Dica: kimono fechado serve para numeração 36 a 

44 e aberto do 36 ao 48.
- Lave à mão com àgua fria. Se for colocar na 

máquina, lave com roupas delicadas, use 
saquinho para roupas delicadas. Deixe secar 
naturalmente. Não use secadora, pode encolher.

- REF: KMH003BJH
- Composição: 100% viscose
- Marca: Kimoh

MEDIDAS

Comprimento total: 78 cm
Comprimento manga: 44 cm

R$ 537,00



KIMOH  LAUPER  by Bianca Jahara

O kimono é confeccionado em tecido leve, feito em 
new crepe. Possui metade do corpo frontal na cor 
Pink, e outro na cor vermelha. Lapela pink. Costas na 
cor vermelha e 1 manga na cor pink.

Caimento solto, acompanha faixa double face  um 
lado na cor vermelha  e o outro na cor pink

- Tamanho único com modelagem regular. 
- Dica: kimono fechado serve para numeração 36 a 

44 e aberto do 36 ao 48.
- Lave à mão com àgua fria. Se for colocar na 

máquina, lave com roupas delicadas, use 
saquinho para roupas delicadas. Deixe secar 
naturalmente. Não use secadora, pode encolher.

- REF: KMH004BJH
- Composição: 100% poliéster
- Marca: Kimoh

MEDIDAS

Comprimento total: 1,45 cm
Comprimento manga: 88 cm

R$ 637,00



KIMOH  SHIELDS  by Bianca Jahara

O kimono é confeccionado em tecido leve, feito em 
new crepe, na cor azul marinho. Possui lapela e 
mangas na cor verde, frente e costas. 

Caimento solto, acompanha faixa double face  um 
lado na cor azul marinho  e o outro na cor verde.

- Tamanho único com modelagem regular. 
- Dica: kimono fechado serve para numeração 36 a 

44 e aberto do 36 ao 48.
- Lave à mão com àgua fria. Se for colocar na 

máquina, lave com roupas delicadas, use 
saquinho para roupas delicadas. Deixe secar 
naturalmente. Não use secadora, pode encolher.

- REF: KMH005BJH
- Composição: 100% poliéster
- Marca: Kimoh

MEDIDAS

Comprimento total: 1,45 cm
Comprimento manga: 88 cm

R$ 637,00
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