KOŽUŠINOVÁ VESTA
Vedeli ste, že v móde opäť vedú kožušinové vestičky? Ale odolali by ste im v dlhých zimných,
alebo ešte chladných jarných večeroch aj keby tomu tak nebolo? Zababúšiť sa do jemnej
kožušinky, zobrať si pohár teplého kakaa, dobrú knihu a útulný večer hoci aj bez partnera
môže začať. Ku šťastiu stačí niekedy tak málo!

PERFEKTNÝ VZHĽAD, FARBY A DĹŽKY
Či už sa rozhodnete pre krátku, alebo dlhú verziu, z umelej alebo pravej kožušiny vždy v nej
budete vyzerať elegantne aj sexi. Vesty z umelej kože vynosíte počas celého roka, tie
kožušinové, huňaté okrem leta tiež. Moderné vesty majú perfektný vzhľad, fascinujúce farby,
ľahký dizajn a elegantný tvar.

LUXUS ZA DOBRÚ CENU
Doprajte si trochu luxusu za dobrú cenu. Ak ste športovo založená, neodídete naprázdno.
Dnešní dizajnéri mysleli aj na vás. Vybrať si môžete kožušinové vesty s elegantným aj
športovejším vkusom. Ku jednej aj druhej dlhšej vestičke sa vám bude geniálne hodiť skinny
nohavice alebo legíny, bude to mať len jednu nevýhodu, pohľadom okolitého sveta sa
neubránite.

UKÁŽTE SVOJU ORIGINALITU
Ak milujete dámske kožušinové vesty môžete ich nosiť na tisíc spôsobov a stále budete
vyzerať výborne. Nápaditá kožušinová vesta je skvelým doplnkom, ak potrebujete ukázať
svoju originalitu a netradičné ale nápadité detaily. Aj jednoduché modely vás dokážu
premeniť na dokonalé dámy. Pri výbere dbajte najmä na materiál, dĺžku vesty a typ vašej
postavy. Ľahké a nie príliš objemné materiály dobre ukážu ak máte plnšiu postavu. Ak
patríte do skupiny Twiggy pristanú vám kožušinové vesty rôznych dĺžok. Zamerajte sa na
originálne modely či farebné kombinácie, vďaka ktorým získate žiadaný „wow“ efekt.

ŠATY Z JAHODOVEJ PENY
„Ó šaty utkané z jahodovej peny ….“. Možno aj vám pri pomyslení na kúpu šiat prejde po
rozume myšlienka z textu piesne od Mariky Gombitovej. Aké úžasné museli byť šaty
„spichnuté z farebného vzduchu“. Buďte aj vy ako moderné princezné, oblečte sa do šiat od
nás, aby bola na vás vidieť stará múdrosť odveká, že trebárs aj letné šaty z vás dokážu urobiť
ešte krajšieho človeka ;)

ZAŽIARTE V ŠATÁCH VAŠICH SNOV
Či už ste romantická, elegantná, rokerka alebo ste odvážna a chcete vyzerať sexi prídete si
toto leto na svoje. Teraz letia šaty o akých ste kedysi ani nesnívali. Dnešné ženy chcú byť
happy a tak aj vyzerať. Do šatníka si bez obáv pridávajú jedinečné kúsky aké neuvidia na
žiadnej inej žene. Buďte taká aj vy, staňte sa toto leto originálnou! Ak vás zaujímajú farby
šiat na blížiace sa leto 2018 môžete sa tešiť klasickým odtieňom ktoré nikdy nestratili svoju
popularitu vo svete módy. Čierna, šedá, tmavomodrá, sivá, červená a béžová do týchto
farieb sa môžete kedykoľvek zaodieť. Okrem letných šiat v klasických farbách, môžete zaujať
aj v trendových, medzi ktoré patria modrá, tyrkysová, ružová, koraly, emerald odtiene.
Módní návrhári odporúčajú držať sa letných šiat s potlačou, populárne sú kvetinové
geometrické a mozaikové motívy.

ZVIERACIE MOTÍVY A ODHALENÉ CHRBÁTY
Patríte k tým ženám, ktoré zvieracie vzory odsúdili? Prv ako vyslovíte definitívne
„adios“ dajte im ešte šancu. Skvelou inšpiráciou môžu byť celebrity, ktoré na tieto motívy
nedajú dopustiť. Nepreháňajte to s farbami a kombinujte s citom najlepšie s neutrálnou
farbou, ktorú nájdete na motíve zvieraťa. Ak si vyberiete letné šaty zlaté, strieborné alebo s
trblietkami, priesvitné, pásikavé nič nepokazíte a ak sa rozhodnete pre mini, letné šaty s
odhaleným chrbátom „off shoulder“ , obdivovatelia budú stáť v rade.

LUXUSNÁ AJ V LETE
Na večierku sa budete dobre cítiť oblečené v luxusných šatách s predĺženým a asymetrickým lemom
v niektorej z klasických farieb. Čierna zostáva stále jednou z najdôležitejších horúcich letných
večerov. V kombinácii s večne módnu čipkou budete kráľovnou večierku. Dá sa nosiť v rôznych
obdobách, istý čas bol trend nosiť i kompletne čipkované šaty, no tentoraz jej nebudete potrebovať
až toľko. Ideálnym spôsobom prezentácie čipky je vytvoriť si jemný vzor na vrchnej časti topu.
Taktiež sa pomocou nej môžete pohrať s trendom priehľadných materiálov. Použite trik a dajte si
čipku v trošku inom odtieni ako samotné šaty, aby ste tak vytvorili jednotnejšiu kompozíciu. Na
zvýraznenie vášho štýlu nezabudnite ani na vhodné doplnky, lebo váš štýl by sa mal prejaviť aj v
šperkoch. Ak je váš šatník doplnený o denné aj večerné šaty, leto môže začať.
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