„A divat önkifejezés.” (Vera Wang)
“Fashion is self-expression” Vera Wang

Izgalmas kísérletek és elegancia
Exciting Experiments and Elegance
A LEGÚJABB NYÁRI TRENDEK
Eljött az év legszínesebb időszaka! Bátran kísérletezünk, ezerféle színt és
mintát próbálunk ki és a legizgalmasabb trendekkel élvezzük a nyári hónapokat. Továbbra is a 70-es, 80-as évek stílusában öltözködünk, de előtérbe
került a nagyvárosi nő stílusa és vele a visszafogottabb, nőiesebb vonalak.
Újra hódít a maxiruha. A szebbnél szebb minták határtalan kínálatot nyújtanak. Csíkok, pöttyök varázsolnak el bennünket és a virágminta is nagyon
közkedvelt. A megunhatatlan tengerész stílus megint divatba jött. A pasztellszínek a tavasz után nyáron is velünk tartanak, a rózsaszín minden árnyalata megtalálható volt a nyári kifutón. Az elegáns nude, vagyis a testszín
nagy népszerűségre számíthat. A vállvillantós trend is tartósnak ígérkezik.
A szellős, libbenős, magas derekú szoknyák, könnyű blézerek tökéletes
választásnak bizonyulnak egy nyári estére. A horgolt darabok és változatos
feliratok segítségével biztosan kifejezhetjük személyiségünket, és a legdivatosabb módon mutathatjuk meg nyári hangulatunkat.
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THE LATEST SUMMER TRENDS
he most colourful time of the year is here! You can experiment
boldly using thousands of colours and patterns and enjoying the
summer with the most exciting trends. he style of the 70s and
80s is still on, but city elegance has also arrived with most reserved
and feminine lines. Long dresses are back, too. A huge variety of
patterns ofers ininite choice. Stripes and dots mesmerise ladies
and lowers are in favour as well. Eternal sailor style is hot again.
After the spring pastel colours follow into the summer, as all the
shades of pink could be seen on the catwalk. Elegant nude is a
popular colour, whereas bare shoulders get into fashion, too.
Light, airy skirts with high waist and light blazers are the perfect
choice for summer evenings. Crochet pieces and varied inscriptions
can express personality and show the mood of the summer.
Bencze Bianka
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