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Sau Linh Nga, Á hậu Phương Lê đã xuất hiện tại boutique của nhà
thiết kế Đỗ Mạnh Cường ngay trung tâm quận 1 để thử trang phục,
chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình trong show diễn giới thiệu
BST xuân hè 2017 mang tên Life in Color của nhà thiết kế họ Đỗ.

Đích thân Đỗ Mạnh Cường đã tư vấn, lựa chọn những bộ sưu tập mới nhất, phù hợp với vóc
dáng của Á hậu Phương Lê. Bởi người đẹp là một khách hàng thân thiết và là một người bạn
của Đỗ Mạnh Cường.

Với vóc dáng hoàn mỹ cùng gout thời trang tinh tế, sang trọng, mỗi lần xuất hiện, Á Hậu
Phương Lê cũng gây ấn tượng mạnh và thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Không đóng
đinh mình ở một phong cách thời trang cố định, Á hậu Phương Lê biến hóa khôn lường với các
phong cách khác nhau. Vì vậy, người đẹp 3 con được mọi người biết đến như một biểu tượng
thời trang được chị em phụ nữ yêu mến.
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Theo chia sẻ của ekip tổ chức, ý tưởng của buổi trình diễn sẽ là một tiệc trà chiều sang trọng,
đẳng cấp, ở đó các khách mời sẽ diện những trang phục đơn giản, sang trọng vừa ngắm hoàng
hôn, vừa thưởng thức những trang phục xuân hè 2017 mới nhất của Đỗ Mạnh Cường. Thông
điệp của show diễn giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa, mang năng lượng tích cực trong cuộc
sống: “Cuộc sống này sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu thiếu đi màu sắc. Vì vậy, hãy luôn sống một cuộc
sống tràn ngập màu sắc để bạn luôn là người tỏa sáng nhất”.
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