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O MNIE
Krok do stylu
właśnie tyle dzieli Cię od wymarzonego wyglądu. Jeden krok, jedna
decyzja. Odważ się i zobacz, ile ta mała zmiana wnieść w Twoje życie.
Kim jestem?
Moi podopieczni, często mówią, że jestem kopalnią pomysłów, bo nie
wpadli na takie czy inne połączenie. I nagle okazuje się, że w tej
znienawidzonej szafie jest jednak sporo fajnych rzeczy i masz jednak,
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. Stawiam na podejście holistyczne – bo jesteś
całością, a nie tylko wycinkiem. Pracujemy zarówno nad Twoim
wyglądem, jak i podejściem do siebie.
Odważ się zrobić swój pierwszy "Krok do Stylu" i napisz do mnie
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TRENCZ
"Must have" w szafie niemal każdej elegantki. Przyznać się, która
z nas nie miała chociaż raz trencza w szafie?
W tym sezonie trencze są związane w talii, aby ją maksymalnie
podkreślić i nas wyszczuplić. Nosimy je od rana do wieczora, we
wszelkich możliwych kombinacjach. Na sportowo z dżinsami, do
pracy z garniturem. Na wieczór z "małą czarną". A na ploteczki
z koleżanką z sukienką maxi.
Skórzane, z tweedu czy z gabardyny, ważne by sięgały
minimum do kolan.
W dobrze dobranym trenczu zawsze zrobisz wrażenie.
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SKÓRA
Każda z nas może mieć pazur.
W skórzanej kreacji nawet "Szara
myszka" nabiera charakteru.
Skórzane sukienki i marynarki
podbiły światowe wybiegi.
W kolorze czy w czerni, miękkie
czy sztywne, z fakturą czy z
połyskiem - każda fanka mody
znajdzie coś dla siebie.
Jeśli masz jaśniejszy typ urody,
szukaj skór jasnobrązowych,
camelowych lub w pastelowych
kolorach. Ciemne brązy i czerń
będą zbyt cieżkie.
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SZEROKIE SPODNIE
Są ultra kobiece, a przy tym wygodne
i bardzo stylowe. Zamaskują wąskie
biodra. Panie o pełniejszych
kształtach nie muszą się ich obawiać ważne, by wybrały miękką, ale nie
przeźroczystą tkaninę.
Wyższy stan zamaskuje nieco
brzuszek.
Ten fason, tak jak trencz, możesz
nosić od rana do wieczora.
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ZESTAWY
DZIANINOWE
Po okresie pandemicznym i
wszechobecnych dresach
przyzwyczailiśmy się do
wygody. Projektanci też :)
Dlatego proponują nam
dzianinowe sety.
Komplety ze spódnicami czy
spodniami, wykonane z
dzianiny, są kobiece,
wygodne i o wiele bardziej
estetyczne niż dresy - z
całym szacunkiem do
dresomaniaczek :)
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STYL KLASYCZNY
Niby to już było, niby co
roku się powtarza. Jednak
klasyka, to klasyka.
Jeśli lubisz ponadczasową
elegancję, to zestaw ze
zdjęcia sprawdzi się u
Ciebie idealnie.
W klasycznych fasonach
każda figura wygląda
perfekcyjnie. Proste linie,
wysoka jakość materiałów i
kunszt krawiecki zatuszują
wszystkie kompleksy.
Kolory: czarny, biały,
wszelkie odcienie beży i
brązów, granat, czerwień.
To wbrew pozorom nie jest
trend dla "szarych myszek".
W tym stylu najlepiej
odnajdują się przebojowe,
pewne siebie Bizneswoman.
Albo kobiety, które chcą za
takie uchodzić.
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PEPITKA
Wzór ponadczasowy
odkrywany na nowo. Teraz
pepitką zdobione są płaszcze,
marynarki, spodnie, spódnice,
sukienki, torebki, buty czy
koszule. Słowem - wszystko!
Jednak pepitka to już nie tylko
czarno- biały wzór. Teraz
występuje w różnorodnych
połączeniach kolorystycznych.
Od neutralnych, po całkiem
neonowe.
Uwaga! Im większy wzór, tym
bardziej stylowo będziesz
wyglądać. Drobniutka pepitka
dodatkowo powoduje
"migotanie", przez co na
zdjęciach mamy efekt
"pływania" wzoru. To
szczególnie niekorzystne, jeśli
występujesz np. na live.
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WEŁNIANE
GARSONKI
Współczesne garsonki to już
nie zgrzebne materiały i
postarzające fasony. Teraz
garsonki mają modne
długości, często zamiast
spódnic są spodenki.
Marynarki mają pięknie
podkreśloną talię i kobiece
ozdoby.
Dzisiejsze garsonki nosimy z
kozakami, botkami,
loafersami, wyrazistymi
butami, ewentualnie
klasycznymi szpilkami.
Babcine czółenka nie
wchodzą w grę!
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CAMEL
Kolor, który podbił wybiegi na całym świecie. Jest niezwykle
twarzowy, plastyczny, idealny zarówno na okrycia
wierzchnie, jak i na stylizacje total look. Pięknie wygląda na
skórach, wełnach, bawełnach czy jedwabiach.
Jest to idealny kolor do rozjaśniania ubioru, nawet do
zastąpienia bieli. Camel to kolor, który można nosić od rana
do wieczora. Można postawić na wieczorowe wersje tego
trendu - w plisach lub cekinach. Będzie to na pewno jedna z
bardziej oryginalnych kreacji na przyjęciu.
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WYCIĘCIA
W tym sezonie, nawet jesienią, budzimy w sobie kusicielkę.
Wycięcia możemy znaleźć zarówno w kreacjach
wieczorowych, jak i codziennych swetrach, sukienkach,
marynarkach.
Wycięciami podkreślamy to, co w sobie najbardziej lubimy :)
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NISKI STAN
Wpływ lat 2000-2005 znów ukazał nieco więcej, niż
chcemy. Niski stan części z nas kojarzy się z kiczem, jednak
projektanci znów nam go serwują. Czy go pokochamy?
Pewnie nastolatki. Kobiety po 30-stce doskonale pamiętają,
jak same paradowały w dżinsach z niskim stanem po
korytarzach szkół.
Jak nosić taki trend? Jeśli chcemy odkryć brzuch, zasłońmy
nogi czy dekolt. Spodnie z niskim stanem dobrze prezentują
się z zabudowanym body (ale bez wystających boczków).

www.stylistiqarte.com

GORSET
Nasze prababki paliły go na
ulicach, a my znów go kochamy.
Gorset to niezwykle kobiecy
element ubioru. Projektanci to
wiedzą i proponują nam
przeróżne wariacje na jego
temat.
Klasyczny, pół gorset, pasek w
formie gorsetu, sznurowania w
talii. Każda z nas znajdzie coś
dla siebie.
Nawet garnitur może być sexy,
tak jak na zdjęciu poniżej.
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DŁUGOŚĆ MAXI
Z jednej strony wycięcia i niski
stan, z drugiej długie,
powłóczyste spódnice i
suknie. Moda lubi skrajności. I
za to ją kochamy.
Teraz długie kreacje nosimy
na co dzień - niczym Carrie
Bradshaw z kultowego
serialu. Z wielką, męską
marynarką będziesz
wyglądać jak modelka YSL.
Jesteś niska? Carrie też nie
należy do najwyższych ;)
Załóż buty na obcasie i do
przodu. Nie lubisz szpilek? A
co powiesz na kowbojki i
satynową maxi? do tego
mięsisty sweter i możesz
podbijać miasto.
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MARYNARKA
Marynatka to dla większości z nas taki element "Power
Dressing" . Nadaje siły i charakteru. Przez ostatnie sezony
lansowana była w stylu oversize. Teraz znów wracamy do
podkreślania talii - czy to paskiem, czy krojem. Ramiona są
nadal mocno podkreślone. Ale fanki marynarek oversize nie
muszą się martwić -ten fason również królował na
wybiegach.
Taka różnorodność sprzyja ruchowi #bodypositive , bo
naprawdę każda figura znajdzie swój fason idealny i nadal
będzie w tredach.
www.stylistiqarte.com

WHITE
Biały to kolor czystości,
niewinności, ale też elegancji. W
Polsce przez lata sezon jesiennozimowy kojarzy się buro i
ponuro. Jestem ciekawa, jak ten
trend przyjmie się na naszym
poletku ;)
Osobiście uwielbiam białe
marynarki, ale chętnie też skuszę
się na biały płaszcz czy sukienkę
.
Biały przyciąga spojrzenia, więc
na pewno nie przejdziesz
niezauważona.
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CHCESZ WIEDZIEĆ, JAK WDROŻYĆ TRENDY
DO SWOJEJ GARDEROBY?
SZUKASZ STYLU ODPOWIEDNIEGO DLA CIEBIE?
MARZYSZ O SZAFIE SKROJONEJ NA MIARĘ TWOICH POTRZEB?

NAPISZ DO MNIE :)
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