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Icoanele modei - eleganță și șic precum Grace Kelly
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Grace Kelly este un personaj neobișnuit. În ciuda anilor care au trecut de la moartea
ei, este considerată în continuare un simbol al stilului și una dintre cele mai frumoase
femei din toate timpurile. A fost preferata regizorilor și a creatorilor de modă
deopotrivă. Ei au fost cei care au îmbrăcat-o pentru premierele de film și au creat
vestimentații iconice pentru rolurile ei.
Când vorbim despre stilul lui Grace Kelly, vorbim despre fuste superbe din tul, topuri mulate
care îi accentuau talia sau rochii lungi și evazate care atrăgeau atenția tuturor.
Stilul lui Grace Kelly a evoluat de-a lungul anilor, de la look-uri delicate de fetiță la ținute
demne de o adevărată vedetă de la Hollywood și mai târziu... de o ducesă. Grace Kelly este
o adevărată icoană a cărei stea încă strălucește puternic în ciuda trecerii deceniilor.

Următoarea listă cuprinde modele contemporane inspirate de stilul acestei femei uimitoare.
Fiecare dintre noi se poate simți ca o adevărată doamnă.
Rochii ultra feminine
Stilul retro are un mod frumos de a portretiza frumusețea feminină. În zilele noastre este
greu de găsit astfel de croieli, unde avem rochii evazate în partea de jos și bluze superbe,
frumos ajustate în partea de sus.
Din fericire, la bonprix avem o mulțime opțiuni din care puteți alege. Modelul retro în buline
este mereu la modă - arată original și feminin. La urma urmei, fiecare dintre noi are nevoie
să se simtă astfel uneori.
Fuste cloș
Fuste monocromatice, care se preling pe corp, din țesături plăcute sau fuste cu modele
bogate și culori intense. Indiferent de versiunea pe care o alegem, un lucru este sigur.
Fustele sunt un simbol al feminității. Pot fi asortate cu o bluză mulată sau o bluză bufantă,
cu accesorii bogate sau doar cu accente delicate. Ceea ce ne reține atunci când vine vorba
de stilizare este doar imaginația noastră. În anii '50 și '60 fustele erau una dintre cele mai
importante piese vestimentare și până în prezent revin mereu împreună cu ultimele tendințe
și sunt mereu în vogă.
Bluze, cămăși…
Cămașa albă ne-a însoțit de la o vârstă fragedă. Când eram copii, de multe ori nu ne plăcea
să fim îmbrăcați în haine "formale", dar, pe măsură ce am crescut, am văzut puterea unei
cămăși albe sau negre. Și cel mai important aspect este acela, că poate fi asortată cu orice
- fustă, blugi, pantaloni de costum sau colanți. Există un număr cu adevărat mare de
posibilități de stilizare. Acest look este perfect pentru birou, un interviu de angajare, o
întâlnire de afaceri sau chiar pentru a ieși cu prietenii - totul depinde cu ce o asortezi.

La bonprix avem o gamă largă de cămăși și bluze atât clasice, minimaliste, cât și mai
moderne.

Despre bonprix
bonprix este o companie internaţională cu sediul în Hamburg. Transferăm cele mai noi
tendințe de pe podiumurile mondiale în moda de zi cu zi oferind colecţii inspiratoare. Operăm
în 29 de țări din Europa, Rusia, America de Nord și de Sud.
bonprix – it’s me. Motto-ul nostru exprimă atât moda, cât și atitudinea noastră. La crearea
colecțiilor, luăm în considerare nu numai fiecare moment al vieţii, ci și fiecare figură; oferim
modă de la mărimea 32 la 58. Vedem perfect cât de diferite sunt femeile adevărate și aceste
observații le transpunem în proiectele noastre. Moda bonprix oferă mai mult , decât un
aspect perfect. Obiectivul nostru principal este satisfacerea și buna dispoziţie a clientelor
noastre în fiecare zi.
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