CE ÎNSEAMNĂ SĂ AI O
GARDEROBA INTELIGENTĂ
Ghid de stil ș i orientare în lumea modei
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n ultimul timp, de când magazinele online au devenit varianta la îndemână pentru
alcătuirea unei garderobe, se vehiculează termenul de “smart shopping”. Sau modul inteligent
de a face cumpărături. Altfel spus, un stil “smart” presupune piese vestimentare versatile, u ș or
de asortat, de combinat si de mixat.
Desigur, dacă esti o femeie conservatoare, ai spune că stilul clasic nu se demodează
niciodată ș i este atat de u ș or de purtat! Cu siguran ț ă, dacă e ș ti o femeie ce adoră tendin ț ele, vei
spune că dressingul trebuie să respecte întotdeauna trendurile momentului.
Noi î ț i propunem colec ț ia inteligentă ce se situează la întâlnirea dintre liniile clasice
ș i tendin ț ele prezentului. Mai mult, noi î ț i propunem îmbrăcămintea inteligentă de dama: acele
haine ce pot fi atât office sau business (de purtat la birou), cât ș i casual (de purtat în ora ș , la
întâlniri, de zi cu zi), dar ș i la ocazii speciale (de etalat la petreceri sau cocktailuri sofisticate).
Descoperă gama vestimentară pentru femei din colec ț iile Kvinna.
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Cămă ș ile din colec ț ia Kvinna îmbină perfect
detaliile office – linia curată, croiala de inspira ț ie
masculină, man ș etele înalte – cu elementele feminine,
pre ț ioase – gulerul jabou (detasabil), volanele ample,
fluide – ș i cu mici accente ludice, sexy – gulerul rotunjit
de ș colări ț ă, talia u ș or cambrată, inser ț ii de texturi prin
defini ț ie senzuale, precum dantela. Tocmai de aceea ele
pot fi purtate atât la job, alături de pantalonii din stofă
Brit Style, cât ș i în ț inute de seară, alături de pantalonii
u ș or evaza ț i, cu inser ț ii din dantelă.
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Și apropo de pantaloni, î ț i propunem în acest
sezon două variante la poli opu ș i. Două variante ce sunt
în trend dar care “fac loc” ș i liniilor de inspira ț ie clasică:
pantalonii-pană, sau conici sau îngu ș ti sau Pencil-pants –
cum vrei să le spui – ș i pantalonii ladylike, fluizi, ce curg
elegant pe corp. Pantalonii-creion, cu lungime până la
gleznă, din stofă ce aminte ș te de ț inutele de vânătoare
engleze ș ti, pot fi varianta casual sau office. Pantalonii
croi ț i amplu, u ș or-evaza ț i, clasici dar cu un mic detaliu
surprinzător, prin defini ț ie sexy (inser ț ia din dantelă) pot
fi purta ț i atât la birou, sigur, dar ș i în ț inute îndrăzne ț e
casual sau în ț inute de seară.
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Dacă pantalonii au fost “împrumuta ț i” din
garderoba bărbătească, fustele sunt eminamente
feminine. Iar fustele din colec ț ia Kvinna con ț in
elemente ladylike – croială evazată sau lalea), detalii de
inspira ț ie military (nasturii decorativi) cu pattern-urile
actuale (imprimeul etnic, neoprenul) ș i liniile retro.
Fustele Kvinna pot fi combinate la fel de bine cu un Tshirt, cât ș i cu o bluză lejeră sau o cama ș a business.
Pot fi purtate cu cizme lungi, over-knee, flats, pantofi
cu toc gros de tip pumps sau dimpotrivă stilettos, cu
ghete sau botine de inspiratie androgină.
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Și la capitolul rochii, “împăcăm” pe toată
lumea. Am creat ș i rochia cu croiala căma ș ă – pe care
am “condimentat-o” cu pu ț in voal transparent – ș i
rochia versatilă care poate fi vedeta petrecerii dar ș i
ideală la o ș edin ț ă la birou sau la o întâlnire
romantică – cât ș i rochia must-have a sezonului – ce
îmbină tweed-ul, stofa din lână, cu pielea eco – ce
poate fi adaptată atât în outfit-uri smart-casual, poate
chiar cu tentă sport, urbană, cât ș i în mixuri business,
cu căma ș ă albă sau de seară, cu pantofi din textură
metalică.
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Și pentru că am vorbit despre stilul cu tentă sporty, am
gândit pentru ț inutele tale ș i bluze lejere, confortabile
ideale la jeans, leggings dar cu pu ț ină imagina ț ie u ș or de
strecurat alături de pantaloni ori fuste elegante, de job
sau de zi cu zi. Nu puteam lăsa această perioadă să
treacă fără elementele army, a ș a că ne-am folosit de
epole ț i ș i de materialul kaki, military pentru a crea un
top sweater perfect. Dacă vrei o linie ceva mai
“cuminte”, mai aproape de clasic, po ț i alege topul croit
drept, cu mâneci midi ș i imprimeu soft, pastelat, în
tonurile trendy ale acestei colec ț ii (violet, mov, lila).
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Ce-ar fi iarna fără paltoane? Și ce-ar fi Kvinna fără un stil u ș or de purtat ș i
de asortat, indiferent de ocazie, de vârstă ș i de siluetă? Ei bine, paltoanele
acestui sezon, pe langă faptul că sunt croite a ș a încât să te avantajeze, sunt
făcute din stofă de lână – fie tip tweed, fie tip boucle – sunt midi ș i îmbină
perfect detaliile androgine cu cele ladylike. Gulerele-tunică sau dimpotrivă,
gulerul cu rever ce aminte ș te de redingote, buzunarele tip clapetă sau cele
mari, încăpătoare, închiderile tip mantou sau cele la două rânduri de
nasturi, carourile ce amintesc de ecosezul sco ț ian sau de tartanul englezesc
– toate se regăsesc în gama de paltoane pentru femei. Fie ca î ț i dore ș ti un
model uni, într-o nuan ț ă clasică, neutră – precum bleumarinul – fie că vrei
ca paltonul să fie statement de stil (fuchsia te poate scoate din anonimat)
fie că optezi pentru texturi cadrilate, atât de chic în iarna aceasta, le gase ș ti
pe toate în colec ț ia Kvinna. Paltoanele noastre pot fi purtate atât la birou,
cât ș i la ț inute casual dar ș i de seară.
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Î ț i mai spunem una ș i gata: am creat pentru tine exemplul
perfect de îmbinare a stilurilor ș i a gusturilor, a contrastelor
masculin/feminin, a liniilor clasice cu cele în trendurile
sezonului actual: salopeta elegantă, cu guler ș i rever, în ton
miliatry dar atât de feminină prin efectul pe care îl creează
asupra siluetei.

WWW.KVINNA.RO

Întreaga colec ț ie Kvinna este u ș or de adaptat atât la birou, cât ș i la ocazii speciale sau
casual. Întreaga colec ț ie este gândită a ș a încât piesele vestimentare să fie u ș or de combinat
(cu alte haine) cât ș i între ele, ș i mai ales u ș or de asortat cu încăl ț ămintea, gen ț ile ș i
accesoriile. Și în plus, întreaga colec ț ie Kvinna are pre ț uri WOW. Convinge-te ș i tu!
Cumpără inteligent! Îmbracă-te aparte!
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