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Printuri vegetale

Hainele cu motive vegetale sunt o tendință pe care femeile din întreaga lume au ajuns
să o îndrăgească. Florile nu numai că adaugă feminitate stilului nostru, dar sunt și
extrem de versatile – le putem purta pentru ocazii formale, dar și pentru uzul zilnic.
Imprimeurile mari, izbitoare, se potrivesc cel mai bine pe siluetele înalte, în timp ce
imprimeurile mai mici, sunt ideale pentru femeile mici – adaugă lejeritate și delicatețe
ținutei.

Rochii florale
O rochie înflorată este o alegere bună pentru orice ocazie. Gama de produse a mărcii
oferă atât modele mai lungi, cât și mai scurte, cu diferite niveluri de acoperire, care pot fi
purtate la plimbare, la întâlniri și la birou. Profitați de ultimele zile de vară cu modele scurte
fără bretele, iar în serile mai răcoroase cu modele mai groase, care vor arăta ușoare și vor
aminti de momentele de vacanță, datorită imprimeurilor florale.
Fuste feminine
Asociem fustele cu imprimeu floral cu stilul boho, dar prin alegerea unor accesorii clasice
putem crea un look unic feminin și chiar elegant. La partea inferioară a garderobei cu
model se potriveşte cel mai bine un top monocrom și accesorii delicate. O opțiune
interesantă este să combini o fustă și o bluză pentru a crea un total look cu model.

Topuri colorate
Model floral și culoare puternică? De ce nu! Alegând un top floral expresiv, suntem sigure
că toți ochii vor fi ațintiți asupra noastră, mai ales când adăugăm la el pantaloni într-o
nuanță la fel de energizantă. Acest look este perfect pentru vacanță și festivaluri de vară,
precum și pentru muncă, cu un blazer elegant sau o jachetă din denim.
Găsește și mai multe imprimeuri florale la bonprix.ro

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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