
Szybkie i bezproblemowe
zakupy

GARDEROBA KAPSUŁOWA DLA MĘŻCZYZN



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?
Strojach, w których wyglądasz i czujesz się jak władca świata?

Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś TAK, zapraszam dalej :)
 

 



24 elementy + 18 dodatków = 60 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? Tylko szare i czarne
swetry? Pozwól, że spojrzę chłodnym okiem
na jej zawartość i oczyścimy ją ze zbędnych
rzeczy i takich, które Ci nie służą. Sprawię, że

Twoja szafa będzie Twoją wizytówką.

Analiza
kolorystyczna

Chcesz wnieść do swojej szafy trochę koloru,
ale jakoś nie wychodzi? Wszystko co mierzysz
wydaje się zbyt kolorowe. 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 koszuli 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. Minimalizujemy czas, maksymalizujemy

zyski! 



Linki do sklepów:

https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/koszulki/zobacz-wszystko%2Fkoszulka-z-kr%C3%B3tkim-r%C4%99kawem-ze-100%25-bawe%C5%82ny-c1745783p9340619.html?
epik=dj0yJnU9Uy1PV2ZNZkpvelBZWi1RN05DS1k0UTJ1Qks2QzNDR3omcD0wJm49MTdhM25zbEFaOUEzMk5fckZKdzdBQSZ0PUFBQUFBR0ZvVVNB

https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/sztruks-c1871501.html?
epik=dj0yJnU9aU5mNVpzazE3aGNueXNIUkNVcDNad3VkamVOSnJUWm0mcD0wJm49bEMyWjJxaVFuU2ZmQksxMDJKVzZqUSZ0PUFBQUFBR0ZvVVYw

https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/sztruks%2Fsztruksowe-spodnie-w-jeansowym-stylu-o-kroju-slim-fit-c1871501p10131809.html?
epik=dj0yJnU9aTRTRkZ1WWJaSlFlVlpYNk82bGZJWnl5U2pfeFZQTDgmcD0wJm49blkwaG5wX0szWDZRQmJjR3dLYmp3dyZ0PUFBQUFBR0ZvVVhJ

https://pl.pinterest.com/pin/366480488438865615/
https://www.zara.com/pl/pl/kurtka-jeansowa-z-kolekcji-basic-p01620300.html

https://www.zara.com/pl/pl/blazer-od-garnituru-z-tkaniny-strukturalnej-p05629117.html
https://www.zara.com/pl/pl/spodnie-od-garnituru-z-tkaniny-strukturalnej-p05630117.html
https://www.zara.com/pl/pl/koszula-sztruksowa-z-kieszeni%C4%85-p03562470.html

https://www.peek-cloppenburg.pl/fynch-hatton/mezczyzni-sweter-z-bawelny-bordowy-1381206_10/
https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/limited-edition/kolekcja%2Fgolf-z-we%C5%82ny-i-kaszmiru-limited-edition-c1842522p9340795.html?

epik=dj0yJnU9VkhielR5bWcwdjVWVTFCTWllN0hhRjg5bnNyZjQ0Z3QmcD0wJm49Tmp6aEF6aTdHV0ZOODFfQUFDb1A4ZyZ0PUFBQUFBR0ZvVW04
https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/kurtki-i-kamizelki/kurtki-sk%C3%B3rzane%2Fczarna-pikowana-ze-sk%C3%B3ry-nappa-c680513p10213578.html?

epik=dj0yJnU9aWQzSndtMHVLd3lJSEdGUVVLdVM0OEtFd3F3MkVwOEcmcD0wJm49SnBwVm5LY3EzR2ZHYkNJNUJnN05RUSZ0PUFBQUFBR0ZvVXM0
https://www.massimodutti.com/pl/c0p9279554.html?epik=dj0yJnU9ZXRPSHNiNGQ4V3I4a2t0S3g1TmpDVEwtSjhzcVdsMl8mcD0wJm49cEFqcXA5eVFfM21tMjFzRWFqZW5XZyZ0PUFBQUFBR0ZvVXVJ

https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/swetry/zobacz-wszystko%2Fsweter-z-kapturem-i-kieszeniami-c1739596p9278777.html?
epik=dj0yJnU9X1Rxbkd6YzhzczNkQ1B3bzgxMktYVjhFYWFwNnNTMGkmcD0wJm49aHpJbWFsTF82eUZFUFJjeHZaX040dyZ0PUFBQUFBR0ZvVXdz

https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/swetry/zobacz-wszystko%2Fwe%C5%82niano-kaszmirowy-sweter-z-okr%C4%85g%C5%82ym-dekoltem-c1739596p10112246.html?
epik=dj0yJnU9NkZCLU5QOU5xTGsxSFRVQ0xSc0g4MWtCbE5ZTDh0VXYmcD0wJm49cFhfdlRZSF9CbDZwRlNlSkxWejU3QSZ0PUFBQUFBR0ZvVXlB

https://www.zalando.pl/selected-homme-shhyard-chinosy-dark-sapphire-se622e02o-k11.html
https://www.zalando.pl/we-fashion-koszula-white-wf522d000-a11.html

https://www.zalando.pl/tommy-jeans-original-tee-regular-fit-t-shirt-basic-black-iris-tob22o018-k11.html
https://www.zalando.pl/canda-koszula-dark-blue-c6f22d03c-k11.html

https://www.zalando.pl/selected-homme-slhberg-roll-neck-sweter-black-se622q0f1-q12.html
https://www.zalando.pl/mennace-evian-brushed-check-unisex-kurtka-przejsciowa-brown-mef210098-o11.html

https://www.zalando.pl/wrangler-texas-stretch-jeansy-straight-leg-wr122e00t-k23.html
https://www.zalando.pl/shelby-and-sons-stanley-trouser-spodnie-materialowe-brown-shf22e00u-o11.html

https://www.zalando.pl/pako-lorente-marynarka-bordowa-p2x22t00d-g11.html



Linki do sklepów - buty i dodatki:

https://www.eobuwie.com.pl/polbuty-ecco-cityray-512734-01053-cognac.html
https://www.eobuwie.com.pl/polbuty-rylko-idug04-n1170-czarny-7ik.html

https://www.eobuwie.com.pl/skarpety-wysokie-unisex-cup-of-sox-przyciete-kedziory-czarny.html
https://www.zalando.pl/michael-kors-lexington-zegarek-chronograficzny-schwarz-1mi52m00u-q11.html

https://www.zalando.pl/only-and-sons-onscord-baseball-czapka-z-daszkiem-os354q001-b12.html
https://www.massimodutti.com/pl/m%C4%99%C5%BCczyzna/kolekcja/buty/zobacz-wszystko%2Fbia%C5%82e-buty-sportowe-ze-sk%C3%B3ry-nappa-c1867002p9332155.html?

epik=dj0yJnU9Rm8tb2tDdVBNeTV1Yzg2S0I5b2U5ZERuVllSRFRscXAmcD0wJm49djR0RXJ2d0pIYjZJWlN1UHlQUDM0QSZ0PUFBQUFBR0ZvVXJR
https://www.zalando.pl/walk-london-florence-chelsea-botki-cow-bovino-brown-w0212k029-o11.html

https://www.zalando.pl/tommy-hilfiger-daniel-zegarek-braun-to152m036-o11.html
https://www.zalando.pl/new-balance-gm500-sneakersy-niskie-red-ne212o06j-g11.html

https://www.zalando.pl/tommy-hilfiger-elevated-corporate-unisex-czapka-z-daszkiem-blue-to154q00x-k11.html
https://www.zalando.pl/jack-and-jones-jfwrussel-botki-sznurowane-ja212k01e-o12.html

https://www.zalando.pl/tommy-hilfiger-pima-beanie-unisex-czapka-blue-to154p00a-k11.html
https://www.zalando.pl/ray-ban-justin-okulary-przeciwsloneczne-ra252f005-q11.html

https://www.zalando.pl/tommy-hilfiger-essential-mini-reporter-torba-na-ramie-black-to152h0gn-q11.html
https://www.zalando.pl/emporio-armani-cintura-pasek-black-ea852d002-q11.html

https://www.zalando.pl/fraas-szal-camel-f5352g01l-b11.html
https://www.zalando.pl/levisr-seine-pasek-medium-brown-le252d045-o11.html

https://www.zalando.pl/tommy-hilfiger-west-zegarek-chronograficzny-schwarz-to152m05g-q11.html



www.stylistiqarte.comStrona 

Telefon 665 830 790

Adres e-mail stylistiq.arte@gmail.com

Dane kontaktowe


