
Twoja szafa



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



Twoja szafa
 

To prawdziwa kopalnia inspiracji.

Masz w niej wszystko, czego potrzebujesz.  Wystarczy tylko trochę
wyobraźni, odrobina pewności siebie i masz gotowy przepis na sukces.

Zobacz, co wyczarowałam z jej zawartości.
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https://www.eobuwie.com.pl/sneakersy-joop-strada-4140005952-offwhite-101.html






























































Co mogę Ci jeszcze zaproponować?

Metamorfoza

Marzysz o spektakularnym efekcie niczym z
programów Goka Wana czy Mai Sablewskiej?
Fryzjer, kosmetyczka, masażystka, fotograf i ja

już czekamy na Ciebie. Zrobimy Cię na
bóstwo, a potem uwiecznimy wszystko na

niezapomnianej sesji zdjęciowej.

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.
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