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DZIEŃ DOBRY PIĘKNA :)
Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami.
Będąc matką czy chrzestną na pewno zastanawiasz
się, jak się ubrać w tym ważnym dniu. Sklepy oferują
ogrom możliwości. Ale co wybrać?
Zapraszam Cię do zapoznania się z tym
przewodnikiem, abyś mogła dokonać najlepszych
wyborów zakupowych.

StylistiQ Arte Sylwia Olejnik

Jak używać tego ebooka?
Potraktuj go jak porady dobrej babci, które testujesz z
ciekawości. Wracasz do nich z sentymentem,
bo wiesz, że babcia miała dobre intencje.
Dlaczego nie napiszę: "potraktuj te porady, jak rady dobrej
koleżanki? Obie dobrze wiemy, że z tym różnie bywa. Czasem
faktycznie koleżanki dobrze nam doradzają, a czasem patrzą
na nas przez pryzmat swoich doświadczeń i tego,
co lubią one, a nie TY.
A babcia, to babcia ;)
Rozsiądź się więc wygodnie, z czymś dobrym w ręku i zobacz,
co dla Ciebie przygotowałam.

PS: Stylizacje w tym ebooku pochodzą ze sklepu zara.com

Pytania?
STYLISTIQ.ARTE@GMAIL.COM
WWW.STYLISTIQARTE.COM
@STYLISTIQ_ARTE

PORADA PIERWSZA

UMIAR
Pamiętaj, gdzie się wybierasz. Komunia święta to
uroczystość religijna. Nie przesadzaj więc z
odkrywaniem ciała czy ilością błyskotek. Cekiny i
duże dekolty zostaw na inne okazje.
Za to pięknie będą się prezentować ubrania delikatnie
połyskujące jak satyny czy jedwabie.
Nadmiar biżuterii będzie wyglądał tanio. Lepiej
postaw na 1, góra 2 dodatki.

PORADA DRUGA

DRESS CODE
Nawet, jeśli na co dzień ubierasz się
na sportowo czy w jakimś
subkulturowym stylu, na komunię
powinnaś wybrać coś klasycznego.
Ewentualnie w stylu smart casual.
Czyli nie za sztywno, ale też nie zbyt
sportowo.
Dresy zdecydowanie zostaw w domu
- nawet, jeśli będą uszyte z kaszmiru
czy jedwabiu.

PORADA TRZECIA

UWAGA NA PRZEŚWITY
Ubrania nie powinny prześwitywać zwłaszcza w okolicach pupy i krocza.
Nie chcesz chyba, aby cały kościół
wiedział, jakie założyłaś dziś majtki ;)
Poza tym siatki, wieczorowe koronki i
przeźroczyste ubrania nie są dobrze
widziane na takich uroczystościach.

PORADA CZWARTA

JAKOŚĆ

Zwróć uwagę na jakość ubrań, jakie wybierasz na
taką okoliczność. Zwróć uwagę, czy na szwach nie ma
przetarć, czy nie odstają gdzieś nitki. To
zagwarantuje Ci, że spodnie nie pękną podczas
siadania w ławce.
Oprócz tego ubrania nie powinny być zmechacone
czy mocno gniecące się.
Wybierając ubranie zmiętoś kawałek i zobacz, jak
szybko wróci do poprzedniego kształtu. Jeśli już w
sklepie zostaną mocne ślady po zmięciu, szukaj dalej.

PORADA PIĄTA

KOLOR
Przyjęło się, że na komunię
należy ubrać się w jasne kolory.
Oznacza to czystość, dobre
intencje, niewinność.
Ale UWAGA!
Jeśli chcesz założyć
romantyczną białą sukienkę,
wystylizują ją "na dorosłą", abyś
nie została pomylona z
dziewczynką ;)

PORADA SZÓSTA

KONTRASTOWE TYPY URODY
Mając duże kontrasty w urodzie,
możesz czuć się mało
atrakcyjnie w bardzo jasnych
stylizacjach.
Moja rada? Ubierz się w kolory.
Połącz kilka odcieni w 1 stylizacji
tak, jak na zdjęciu obok.
Możesz też postawić na mocne
dodatki, gdy stylizacja jest
bardzo stonowana.

PORADA SIÓDMA

WYGODA
W ubraniu powinno być Ci
wygodnie, a nie tylko
ładnie. Gwarantuję Ci, że po
kilku godzinach w
niewygodnych spodniach
czy za krótkiej sukience,
będziesz bardziej zmęczona,
niż po maratonie.

PORADA ÓSMA

DŁUGOŚĆ
Skoro już mowa o sukienkach. Weź
pod uwagę, że na komunii będziesz
stać, klęczeć i siedzieć. Dlatego
wybierając długość spódnicy czy
sukienki pamiętaj, by podczas
siedzenia nie była krótsza, niż do
połowy uda. Taka długość jest
wygodna, bo nie pokazuje zbyt wiele nawet, gdy schylisz się do dziecka.

PORADA DZIEWIĄTA

ROZMIAR MA ZNACZENIE
Pamiętaj, aby rozmiar ubrań był odpowiedni dla
Ciebie. Oczywiście każda firma ma swoją
rozmiarówkę, dlatego dobrze znać swoje wymiary
w centymetrach. Nie łódź się, ze schudniesz 5 cm w
obwodzie w 3 tygodnie. Lepiej kupić odpowiedni
rozmiar i ewentualnie zwęzić ubranie, niż iść na
uroczystość w czymś za małym.
Czy na pewno chcesz wyglądać, jakbyś zabrała
ubranie młodszej siostrze?

PORADA DZIESIĄTA

PO(D)STAWA
Dobre buty to podstawa stylizacji. Wybierz
takie, w których możesz stać kilka godzin bez
bólu. Obcas powinien być stabilny, raczej
szerszy niż węższy.
A to dlatego, że szpilka łatwo może utknąć w
trawniku czy w kratce wokół kościoła.
Nie lubisz obcasów? Płaskie byty też mogą być
eleganckie, a przy tym bardzo wygodne.
Aby nie skrócić sobie nóg płaskie buty dobierz
kolorystycznie do dołu stylizacji.

Słowo na koniec
Stylowa Kobieta to taka, która swoim strojem
okazuje szacunek sobie i innym. Stosując się do
moich porad będziesz wyglądać niezwykle
szykownie, stylowo i z klasą.
A przy tym będzie Ci niezwykle komfortowo, bo
całą Twoją uwagę będziesz mogła skupić na
uroczystości i dziecku, a nie na wrzynającym
się pasku czy obcierających butach.
Coco Chanel mawiała:

"Rzeczy luksusowe muszą być wygodne,
bo jeśli takie nie są, to nie są luksusowe".
Zgadzam się z nią w 100%. I Ty też weź sobie
te słowa do serca :) Przetestuj na sobie i daj
znać, co się zmieniło w Twoim życiu.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI LUB
KONSULTACJI?

www.stylistiqarte.com

Zapraszam na moją stronę, gdzie znajdziesz
więcej informacji o moich usługach i projektach,
w których brałam udział.
Polub mnie też na Facebooku
lub Instagramie

