
Bud� �ám �o �l�šet � ��kéko��� k���ekční ve����s�i

Nebudu Vám zde sdělovat nějaké všeobecné rady z módních magazínů, ale prověřené a
vyzkoušené stylistické triky :-).

Co Vám bude slušet, ať jste malá, vysoká, s křivkami, nebo bez…..

Trenčkot
Přechodový kabát, pod který můžete nosit, kalhoty, sukně i šaty.

Můžete jej sehnat třeba v obchodech s outletovou módou, doporučuji se poohlédnout po
trenčkotu, který nebude celý z polyesteru, měl by tam větší podíl bavlny.

Oversized bílá košile
Ve volnější bílé košili budete působit křehce. Můžete ji nosit na několik způsobů, vždy se
Vám přizpůsobí.
Nezapomeňte, že pod bílou košili patří pouze tělová hladká podprsenka! Nikdy ne bílá, která
prosvítá!
Poohlédněte se po pánské košili, lépe sedí i pokud jste žena s větším poprsím.



Zavinovací šaty
Tento střih je naprosto dokonalý! S postavou dokáže divy a sluší opravdu všem velikostem a
tvarům!
Skryjí všechny nedostatky, pokud máte menší prsa, doporučuji doplnit náhrdelníkem, či
vrstvením řetízků. Nebo můžete vybrat šaty s výrazným vzorem či zdobením v oblasti
dekoltu.



Pouzdrové šaty se zeštíhlujícím světlým pruhem po stranách
Tyto šaty pochází z dílny Stelly McCartney a mnoho dalších návrhářů je okopírovalo..Dnes
jsou v různých variantách běžně k dostání.
Nádherně vymodelují postavu, pořiďte si je v délce ke kolenům a máte malé černé na
každou příležitost!
Určitě se vyplatí si takové šaty nechat i ušít na míru!

Celý outfit v jednom tónu
Zde je potřeba dát pozor na kombinaci různých materiálů (např. kombinovat kůži, pletenina a
hedvábí)
Pokud se budete držet jedné barvy, volte ji v trochu odlišných odstínech.



Kožená bunda
Vám dodá šmrnc a sexappeal! Zaručeně!
Nosit ji můžete po celý rok…V zimě klidně pod rozepnutý kabát, vrstvení je velmi šik.
Vyplatí se tedy investovat a koupit si bundu z pravé kůže. Pokud jste hodně bledá a
připadáte si nevýrazná, zvolte bundu v hnědé variantě.

Džínová bunda
Patří rovněž mezi nadčasové kousky a vždy v ní budete působit mladě!
Džínová bunda “osvěží” každý outfit. Vypadá skvěle i k šatům či sportovnímu oblečení,
nekombinujte ji raději z dalším džínovým prvkem…Působila byste zbytečně mohutně.



Černý rolák
Tento rolák mohou nosit i ženy s větším poprsím, narozdíl od jiných barev.
Černý rolák krásně modeluje postavu, jediná nevýhoda, je, že černá, když je blízko obličeje,
tak zvýrazní každou vrásku, ale je proklatě sexy :-).
Podívejte se třeba na herečku Diane Keaton…..Ta roláky miluje a ví proč!

A ještě to není všechno….Tady jsou tipy na perfektní styling…….

1. Jak potlačit nedostatky u problematické partie těla?

Oblékněte tmavé a tlumené barvy, vzory vždy malé nikoli velké a výrazné, jemné a

splývavé materiály, nikoli elastické a těsné. Matné materiály. Fungují asymetrické

střihy.

2. Jak naopak upoutat pozornost na své přednosti?

Zde zvolte výrazné barvy, velké vzory, řasení, krajka, zdobení, lesklé materiály,

přiléhavé a oblečení s vyšším množstvím elastanu.

tip: v místech, kde jste oblejší volte rovný střih a v místě kde naopak potřebujete

přidat na objemu, zvolte oblé střihy.



A dámy nezapomínejte na zásadní věc! Než odejdete z domu, vždy se prohlédněte z

boku i zezadu.


