
Szybkie i bezproblemowe
zakupy

GARDEROBA KAPSUŁOWA



Niektórzy twierdzą, że Dobrą Wróżką, która spełnia marzenia niczym w
bajce o Kopciuszku. Tylko zamiast czarodziejskiej różdżki mam wiedzę i
kilka narzędzi, dzięki którym wyczarowuję pewność siebie i nowy
wizerunek.
Dla innych jestem niczym Nauczycielka, która cierpliwie tłumaczy
meandry modowego świata i pokazuje, jak stworzyć dobre równanie
spodnie + bluzka, aby wynik zawsze wyszedł na plus 
Jeszcze inni widzą we mnie Modowego Policjanta i za każdym razem,
gdy mnie widzą panikują, czy aby na pewno dobrze wyglądają. Widzę w
ich oczach ten kocioł myśli: czy to do siebie pasuje/ dlaczego nie
wyprasowałam tej bluzki/ mogłam się umalować rano itp.

Moi podopieczni, często mówią, że jestem kopalnią pomysłów, bo nie
wpadliby na takie czy inne połączenia. I nagle okazuje się, że w tej
znienawidzonej szafie jest jednak sporo fajnych rzeczy i jednak masz,
w co się ubrać 
Nie zmieniam nikogo na siłę. Czasem zmiana musi zachodzić
powolutku, czasem szybko i spektakularnie. Wszystko zależy od
Twoich potrzeb i Twojego charakteru. Jestem dla Ciebie, nie
odwrotnie. Dlatego pracując z Tobą stawiam na podejście holistyczne
– bo jesteś całością, a nie tylko wycinkiem. Pracujemy zarówno nad
Twoim wyglądem, jak i podejściem do siebie.

Kim jestem



Garderoba kapsułowa
 

Marzysz o szafie, w której wszystko do siebie pasuje? 
Takiej, która jest skrojona na miarę, a nie przeładowana? 
Która pasuje do Ciebie i Twojego trybu życia?
Garderobie, z której w 5 min wybierzesz idealny strój na każdą okazję?
Szafie, która jest Twoją przyjaciółką?
Strojach, w których wyglądasz i czujesz się jak bogini?

Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałaś TAK, zapraszam dalej :)
 

 



24 elementy + 18 dodatków = 90 stylizacji na różne okazje
 
 

Podoba Ci się takie równanie? 
Myślisz, że to niemożliwe?

Zerknij na moje propozycje i zobacz, jakie to proste! 
 

Wybrałam najbardziej uniwersalne modele dla każdej sylwetki oraz modne kolory i wzory, 
które idealnie wpasują się w obecne trendy. 

 
Powitaj jesień stylowo i wygodnie :)

 
PS: na końcu znajdziesz adresy sklepów
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https://www.eobuwie.com.pl/sneakersy-joop-strada-4140005952-offwhite-101.html






























































Co mogę Ci jeszcze zaproponować?

Detox szafy

Codziennie to samo? Szafa pęka w szwach, a
Ty nadal nie masz w co się ubrać? Pozwól, że

spojrzę chłodnym okiem na jej zawartość i
oczyścimy ją ze zbędnych rzeczy i takich,
które Ci nie służą. Sprawię, że Twoja szafa

znów stanie się Twoją przyjaciółką.

Analiza
kolorystyczna

Chcesz wnieść do swojej szafy trochę koloru,
ale jakoś nie wychodzi? Wszystko co mierzysz
wydaje się zbyt kolorowe, ale na koleżance tak

ładnie wyglądało. Myślisz, że tylko w czerni i
szarościach dobrze wyglądasz, bo ciemne

wyszczupla? Koniec z tymi błędnymi
przekonaniami! Pokażę Ci Twoją kolorową

odsłonę szafy.

Zakupy

Nie lubisz zakupów? Znalezienie idealnych
spodni i pasującej do nich bluzki czy swetra to

czarna magia? Wchodzisz do sklepów i
wszędzie widzisz to samo, czyli nic dla siebie?
Mam na to sposób. Zapraszam na zakupy ze

specjalistą, a nauczysz się, jak robić zakupy jak
mistrz.



Linki do sklepów:

https://www.peek-cloppenburg.pl/christian-berg-women/kobiety-sweter-z-wywijanym-kolnierzem-z-mieszkanki-wiskozy-butelkowy-melanzowy-1202180_10/
https://www.peek-cloppenburg.pl/esprit/kobiety-kardigan-z-bawelny-ekologicznej-czekoladowy-1419495_10/

https://www.zalando.pl/modstroem-tanner-bluzka-z-dlugim-rekawem-mo421d034-g11.html
https://www.zalando.pl/massimo-dutti-sweter-beige-m3i21i0f0-b11.html

https://www.zalando.pl/vero-moda-vmoctavia-dress-sukienka-letnia-birch-ve121c2tx-a11.html
https://www.reserved.com/pl/pl/8990h-67x/bluzka-k-re

https://shop.mango.com/pl/kobieta/koszule-koszule/koszula-z-bawe%C5%82ny-100_17097741.html?
epik=dj0yJnU9WXZPcFIzUWpNcW01XzgtUVZpY0o1c014TU9FRk81X08mcD0wJm49WFd6bVJadm56M3VSZXBZd3Y1N1NXZyZ0PUFBQUFBR0Zra1pv

https://shop.mango.com/pl/kobieta/koszule-bluzki/bluzka-z-nadrukiem-logo_17037756.html?
epik=dj0yJnU9WlNzVHJ6aW9Za2pCUW9MQ0RTM2IyN2UxQWc4RzJobmImcD0wJm49SG1xTng3N2c4T09QT0hyZTJXN0dEUSZ0PUFBQUFBR0Zra2JV

https://www.zalando.pl/massimo-dutti-t-shirt-basic-bordeaux-m3i21d0cg-g11.html
https://www.reserved.com/pl/pl/7816l-99x/spodnie-k-re

https://shop.mango.com/pl/kobieta/dzinsy-mom/jeansy-mom-fit_87054042.html?
epik=dj0yJnU9UDliMFI1NGNaZDV0Y0V1WC1RQXM5ZUZLRzgzeVNkdWwmcD0wJm49X2hfdmVFVUg3aWpWS19mYVZ2T0FhdyZ0PUFBQUFBR0Zra2Rz

https://shop.mango.com/pl/kobieta/spodnie-straight/proste-bawe%C5%82niane-spodnie_17066715.html?
epik=dj0yJnU9SUxjc29qU04zYnlucFIzUjRYRnVDZ21NOU9kMFh6UTUmcD0wJm49a0ZvcnU3c2JwdGdWTkNWUndZWjh1ZyZ0PUFBQUFBR0Zra2U4&c=99

https://shop.mango.com/pl/kobieta/dzinsy-mom/dzinsy-mom-z-100-bawe%C5%82ny_17005949.html?
epik=dj0yJnU9Ti1ESHpYVG1mMW5iZGtaRTZ5RjZIWU0teUxWajZmSHkmcD0wJm49aTRQb3lORTN4V0ttRUhScE1MTXlHUSZ0PUFBQUFBR0Zra1hF

https://www.zalando.pl/stradivarius-spodnie-materialowe-mottled-dark-brown-sth21a018-o14.html
https://www.zaquad.com/sklep/trencz-oversize-bezowy/

https://shop.mango.com/pl/kobieta/p%C5%82aszcze-p%C5%82aszcze/dwurzedowy-p%C5%82aszcz_17077750.html?
epik=dj0yJnU9ZzRtZ0RGdTlObnRuYkxkaFNGcnZ4Skc1ekRJNXNsdjImcD0wJm49RFo5UEc1TlZKODVCekZyUUs5ZHk0USZ0PUFBQUFBR0Zra2NV

https://www.reserved.com/pl/pl/1973c-53x/zakiet-k-re
https://www.zara.com/pl/pl/dwurz%C4%99dowa-marynarka-z-tkaniny-strukturalnej-p07822457.html

https://www.zalando.pl/only-onlemma-life-long-spodnica-olowkowa-medium-blue-denim-on321b0tc-k11.html
https://www.zalando.pl/guess-amy-skirt-spodnica-olowkowa-schwarz-gu121b0c8-q11.html

https://shop.mango.com/pl/kobieta/spodnice-midi/spodnica-z-nadrukiem-logo_17067750.html?
epik=dj0yJnU9OGdHOWFWSVl6VVRVaFg2MmtZSGVRdFQxTnA2VFM5SDcmcD0wJm49Wm9QTXpWeUNycFJPRVJQOVU5aVhjUSZ0PUFBQUFBR0Zra1Vz

https://www.zalando.pl/massimo-dutti-dluga-sukienka-bordeaux-m3i21c0hw-g11.html
https://www.zalando.pl/zign-sukienka-z-dzerseju-dark-blue-zi121c01g-k11.html

https://shop.mango.com/pl/kobieta/sukienki-i-kombinezony-midi/sukienka-dzianinowa-z-rozcieciem_17087742.html?
epik=dj0yJnU9elByT2p2eGk2YkVBT2R2SnR0N2Y2NlJfLWRUejN2dTQmcD0wJm49UFlLNlMwRjJrMXdCLTB2NDdUUG1yZyZ0PUFBQUFBR0Zra1l3



Linki do sklepów - buty i dodatki:

https://ccc.eu/pl/damskie/buty/botki/botki-gino-rossi-rst-gallie-06-czarny
https://www.rylko.com/kobieta/7txi8-t2s-8ru-brazowe-kozaki-na-slupku,p-27729

https://ccc.eu/pl/damskie/buty/botki/botki-gino-rossi-t500-szary
https://tamaris.com/pl-PL/sztyblety/1-1-25230-27.html?epik=dj0yJnU9dGtVMWpUSmVkVXduZzMydURHQUIwWEtmWXpSU1dCVDcmcD0wJm49bExtdVNoMGVpTlpBbWZRTVBsODZOZyZ0PUFBQUFBR0Zra0NB

https://www.reserved.com/pl/pl/1754h-82x/kapelusz-k-re
https://www.zalando.pl/massimo-dutti-szal-mustard-yellow-m3i51g08w-e11.html

https://www.zalando.pl/twinset-cappello-con-visiera-kapelusz-nero-tw351b00n-q11.html
https://www.zalando.pl/tom-tailor-denim-pasek-cognac-to751d01y-o11.html

https://nobobags.com/nowa-kolekcja/7113-nbag-l0980-c017-5902605379381.html
https://www.zalando.pl/forever-new-anna-structured-crescent-saddle-torba-na-ramie-forest-green-fod51h06u-m11.html

https://tamaris.com/pl-PL/mieszek/31220.html?
epik=dj0yJnU9Y01VemVoay0tcDR6a1RYU0Q3RXQwaXZRbHhiM2NyeG4mcD0wJm49X0g3bms4dUlITm9Fem45eWNHM1VEUSZ0PUFBQUFBR0Zral9R#color=700&size=1

https://www.zalando.pl/fire-and-glory-fgcarmex-earrings-kolczyki-gold-colouredmulti-f0p51l01b-f12.html
https://www.zalando.pl/pieces-pccamryn-earrings-kolczyki-antique-gold-coloured-pe351l1fv-f11.html
https://www.zalando.pl/massimo-dutti-mit-kunstperlen-naszyjnik-gold-coloured-m3i51l0bc-f11.html

 
 



www.stylistiqarte.comStrona 

Telefon 665 830 790

Adres e-mail stylistiq.arte@gmail.com

Dane kontaktowe


