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Připravujete se na jaro a váš šatník by potřeboval trochu oprášit? Co by v něm rozhodně
nemělo chybět? Připravte se na vše.

      

  

Sukně, jarní móda a společenské šaty

  

Pěkných dámských šatů máte nejspíš plnou skříň. Některé z nich se vám ještě určitě budou
hodit. Nechceme vás přece navádět, abyste se ze dne na den zbavila všech svých oblíbených
kousků, ale určitá „očista“ ve vaší skříni, je stejně potřebná jako očista celého organismu.
Anebo taky proces známý jako „jarní úklid“. Nemusíte na svou skříň hned zaútočit, ale nebojte
se být i trochu radikální. Oblíbené tričko, které zažilo lepší časy, si na sebe už nikdy nevezmete.
Takže k čemu taková nostalgie? Zbavte se nepotřebného, vítejte nové. Jděte s dobou a
aktuálními trendy. Nový doplněk přece vždycky potěší a zvedne vám sebevědomí o sto procent.

  

A co, že letos vlastně pofrčí? Zvířecí vzory, přírodní motivy, aplikace, puntíky, široké rukávy,
výrazné brýle, béžové, sytě žluté a korálové barvy, mašle a květinové doplňky a vzory. Osvojte
si jednoduchost, přirozenost a eleganci.

  

  

Krátké květinové šaty na každodenní nošení nikdy nezestárnou. Praktické je pořídit si i šaty
delší a určitě nesmíte zapomenout ani na sukni ke kolenům, kterou si můžete vzít třeba na
pracovní pohovor.

  

Na jaře a v létě se pořádá velké množství svateb, takže se vám budou hodit i nové společens
ké šaty .
Stačí kratší koktejlky, které budete moci využít při různých příležitostech. Na večerní
koktejlovou party nebo třeba i do divadla.
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Šik kabelka

  

Doplňte svůj každodenní look středně velkou dámskou kabelkou, do které se vám vejde
všechno, co potřebujete. Jak by měla správná 
kabelka
vypadat? To už je čistě na vás. Snažte se ji sladit se svým oblečením, botami a doplňky. Černá
je samozřejmě neutrální a hodí se úplně ke všemu. To samé by se dalo říct i o bílé nebo šedé
barvě, která nepůsobí nijak rušivě. Ale vzhledem k tomu, jaké vzory a motivy budou letos
oblíbené, můžete klidně zkusit i něco trochu jiného.

  

Třeba takovou kabelku se zvířecími motivy nebo květinovými ozdobami.

  

  

Sportovní oblečení

  

Teplé měsíce jsou zpátky a k tomu patří i výletování a časté procházky venku. Pořiďte si
pořádné sportovní oblečení. Pohodlné kalhoty, lehkou a vzdušnou bundu, mikinu a hlavně
pevné a pohodlné sportovní boty, ve kterých vydržíte minimálně půl dne.

  

Pokud se chystáte jít na výstavu, s módními střevíčky stoprocentně zabodujete, ale třeba na
takové vycházce v lese vám způsobí více škody, než užitku. A jestli se chystáte šplhat někde v
horách, pořiďte si vhodnou outdoorovou obuv ve specializované prodejně. Nepodceňujte
situaci. Ať si zbytečně neznepříjemníte výlet, který by jinak neměl jedinou chybičku.
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Zapálené cyklistky a běžkyně na potřebu vhodných bot ani nemusíme upozorňovat, určitě by se
jim ale hodilo třeba takové funkční prádlo, cyklo kalhoty, sportovní podprsenka nebo sportovní
hodinky.

  

  

Top jarní vůně

  

Ať už budete sportovat, obcházet svatby nebo se jenom uvolněně procházet, všechny tyto
příležitosti si žádají příjemnou jarní vůni. Jaké parfémy  vás v tomto roce ohromí? Pokud
zatím nemáte žádného favorita, určitě oceníte malou radu.

  

Black Opium Intense

  

Tento luxusní dámský parfém slibuje mnoho. Má být ještě výraznější, ještě intenzivnější a ještě
zapamatovatelnější, než jeho známý a oblíbený předchůdce Black Opium s jemným dotekem
kávy. Samozřejmě ani v tomto případě nechybí podmanivé kávové tóny. Těšit se můžete i na
vůni vanilky, lékořice, pomerančového květu a esenci absintu. Temný, magický, opojný a
přepychový – takový je parfém Black Opium Intense, který probudí vaše nejskrytější touhy. Co
říkáte, vyzkoušíte ho na vlastní kůži? Na večerní párty je jako stvořený.

  

Calvin Klein Beauty

  

Tento kouzelný parfém s vůní jasmínu, semínek Ambrette a cedrového dřeva, dokonale
podtrhne a zdůrazní vaši ženskost.  Květinová vůně, která voní jako samotné jaro. Na trh byla
uvedena už v roce 2010, ale perfektně se hodí i k duchu letošního roku, protože její dotek je
velmi přirozený a minimalistický.
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Elizabeth Arden Green Tea

  

Hledáte ideální parfém do vaší kabelky? Citrusová parfémovaná voda pro ženy Elizabeth Arden
Green Tea, na vás zapůsobí přímo blahodárně. Je svěží a přirozená. Určená ke každodennímu
nošení do práce i na posezení s kamarádkami. Tóny citronu, máty, bergamotu, jasmínu, bílé
ambry, zeleného čaje a hřebíčku, uklidní vaše pochroumané nervy, stejně jako šálek zeleného
bylinkového čaje. Čajové odpoledne s kamarádkami s vůní tohoto parfému? Proč ne?

  

  

Dámské hodinky

  

Neobejdete se ani bez stylových doplňků. Pokud se chcete vyhnout výrazným šperkům a
toužíte spíše po něčem elegantním a užitečném, vyzkoušejte například dámské hodinky
Daniel Wellington Classic Petite Merlose, které najdete, jak ve stříbrné barvě, tak v barvě
růžového zlata, která je v poslední době velmi oblíbená. Podobné hodinky se hodí téměř ke
všemu a rozhodně vás nikdy nezklamou.

  

Máte vybráno?
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