
Styl romantyczny

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.massimodutti.com/pl/luzna-satynowa-koszula-l05120812?

epik=dj0yJnU9MVhUQW5hLXpaa1F3azU3WjFPcU9LTlhjSGhwUE9BUFkmcD0wJm49ZnN1dHhyRDdvSEk0OWZFamRVSUJHQSZ0PUFBQUFBR0dPdm1J

https://www.zalando.pl/massimo-dutti-sweter-bordeaux-m3i21i0ha-g11.html

https://www.peek-cloppenburg.pl/esprit-collection/kobiety-sukienka-z-mieszanki-lnu-bialy-1112099_10/

https://www.zalando.pl/only-petite-onlelcos-high-neck-sweter-night-sky-op421d036-k11.html

https://www.zalando.pl/cache-cache-cache-cache-koszula-denim-stone-c2p21e06z-k11.html

https://www.zara.com/pl/pl/top-w-stylu-bieli%C5%BAnianym-z-tkaniny-satynowanej-p07385025.html

https://www.zalando.pl/soft-rebels-leana-sweter-brush-r6721i01f-o11.html

https://www.zalando.pl/vero-moda-vmbarletta-high-neck-bluzka-black-plum-ve121c2uj-i11.html

https://www.zalando.pl/scotch-and-soda-wrap-over-skirt-dluga-spodnica-dark-blue-sc321b03c-k11.html

https://www.topsecret.pl/sukienka-damska--sukienka-rozszerzana-z-dlugim-rekawem-casualowa-na-impreze-ssu3830-top-secret,162177,165,pl-PL.html

https://www.zalando.pl/wrangler-mom-jeansy-straight-leg-moonstone-wr121n06t-k11.html

https://www.zalando.pl/salsa-gladys-szorty-rosa-sz021s01h-j11.html

https://www.peek-cloppenburg.pl/s-oliver-black-label/kobiety-spodnie-w-stylu-marleny-dietrich-z-dodatkiem-streczu-model-charlotte-bialy-1344167_10/

https://www.zalando.pl/lauren-ralph-lauren-sharae-straight-skirt-spodnica-trapezowa-pinot-noir-l4221b043-g11.html

https://www.zalando.pl/by-malina-iro-dress-sukienka-letnia-fall-rose-byc21c02q-t11.html

https://www.zara.com/pl/pl/spodnie-full-length-o-m%C4%99skim-kroju-p03067227.html

https://www.massimodutti.com/pl/dwustronny-paszcz-ze-skory-i-weny-mouton-limited-edition-l04774555?

epik=dj0yJnU9c3VBVXRsSUd3VEtuSDlIdm4yalhHMmNCcFR1a1dveVAmcD0wJm49anZFdGVxRWVocWFqUk9sdXpHUmljZyZ0PUFBQUFBR0dPd0kw

https://www.zalando.pl/cache-cache-zwangs-spirit-kurtka-skorzana-taupe-c2p21u00r-b11.html

https://www.zalando.pl/mango-plaszcz-zimowy-red-m9121u118-g11.html

https://www.orsay.com/pl-pl/dlugi-kardigan-z-fredzlami-511172039000.html?

epik=dj0yJnU9d0hVMEJvYmRNSXZUMUVDSnZkdGs3Y2hJYWI1a2dyZ0omcD0wJm49M215akZlMzVmWVFxblJ6M3lQUS14USZ0PUFBQUFBR0dPd0xV

https://www.topsecret.pl/sweter-damski--sweter-dlugi-rekaw-pudelkowy-casualowy-na-co-dzien-ssw3245-top-secret,162249,163,pl-PL.html

https://www.peek-cloppenburg.pl/esprit-collection/kobiety-kardigan-z-domieszka-alpaki-ecru-1368942_10/

https://www.zalando.pl/only-onlnova-lux-jacket-kurtka-bomber-black-on321g138-t12.html

https://www.zara.com/pl/pl/marynarka-o-m%C4%99skim-kroju-p02010736.html



Linki do sklepów - buty i dodatki:

https://www.zalando.pl/stradivarius-inne-akcesoria-green-sth51l0i3-m11.html

https://www.reserved.com/pl/pl/3480h-gld/kolczyki-2p-re

https://www.zalando.pl/becksoendergaard-hala-beaded-hairbrace-akcesoria-do-stylizacji-wlosow-multi-coloured-b1251l011-t11.html

https://deezee.pl/bezowa-opaska-do-wlosow-zoned-out-deezee-ccc

https://deezee.pl/bezowy-pasek-cindy

https://www.zalando.pl/guess-sandrine-adjust-pant-pasek-coallatte-gu151d094-q11.html

https://www.zalando.pl/okulary-przeciwsloneczne-kobiety/

https://deezee.pl/bezowe-rekawiczki-nath-biscuit-deezee-ccc

https://born2be.pl/bezowe-botki-prestons

https://www.zalando.pl/bershka-stretch-botki-dark-brown-bej11a0eh-o11.html

https://deezee.pl/bezowe-botki-na-obcasie-feel-better

https://www.zalando.pl/na-kd-slouchy-shaft-squared-toe-boots-kozaki-beige-naa11a031-b11.html

https://www.zalando.pl/silvio-tossi-torebka-whisky-2si51h04n-o11.html

https://www.zalando.pl/guess-bea-mini-top-handle-flap-torebka-pine-gu151h36r-c12.html

https://deezee.pl/bezowa-czapka-head-up-deezee-ccc

https://born2be.pl/bezowy-kapelusz-anazith

https://www.topsecret.pl/damski-szalik---ssa1043-top-secret,161632,211,pl-PL.html?color=KOLOR_5&size=ONE%20SIZE

https://www.peek-cloppenburg.pl/weekend-max-mara/kobiety-ponczo-z-fredzlami-bezowy-1391402_10/



www.stylistiqarte.comStrona 

Telefon 665 830 790

Adres e-mail stylistiq.arte@gmail.com

Dane kontaktowe


