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Back to black - revenirea negrului clasic
Se spune că negrul este una dintre cele mai universale culori. Indiferent dacă
ești brunetă sau blondă - aceasta este una dintre acele culori de care nu ar
trebui să-ți fie frică. Și niciodată nu te lăsa convinsă că este plictisitoare!
Alege o maletă neagră sau un body, deoarece o bază bună este un must have în
fiecare garderobă. Cu aceste articole de îmbrăcăminte, dilema „cu ce să mă îmbrac”,
nu va mai fi niciodată preocuparea ta. Creează stilizări cu elemente capsule și
utilizează combinații în care te simți bine.
Ți-e teamă că vei arăta trist în negru? Nimeni nu a spus că acesta nu poate fi
combinat - dimpotrivă! Cele mai populare combinații sunt cele cu alb, dar nu uita, că
este o culoare care funcționează bine cu aproape orice culoare, de exemplu cu roșu
aprins sau fucsia. Nu-ți fie teamă să experimentezi și să găsești combinațiile
preferate!
Iconica „rochie mini neagră” este o piesă de vestimentație sigură pentru ieșirea în
oraș sau întâlnirile cu prietenii. Indiferent de ocazia pentru care o vei alege - va fi
întotdeauna o soluție bună. Sau poate un palton negru sau o jachetă biker? Acestea
sunt piese de îmbrăcăminte clasice fără de care multe dintre noi nu-şi imaginează
stilizările. Și nu e de mirare :)
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