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Comunicat de presă
Aspecte asupra reciclării de la bonprix - modă durabilă

Tendința de a fi eco se referă la multe domenii ale vieții noastre, inclusiv la modă. Tot
mai multe soluții ecologice apar, iar una dintre cele mai recente este crearea de haine
din materiale reciclate. În acest fel, mărcile își reduc consumul de materii prime și
reduc deșeurile. Având în vedere preocuparea pentru mediul înconjurător, Bonprix,
în spiritul sustenabilității, a creat o colecție care nu este doar la modă, ci și bună
pentru planetă.
Cămăși lejere
O ieșire cu prietenii, o întâlnire, la muncă... o cămașă aerisită va fi alegerea perfectă
pentru toate aceste ocazii. Modelele ușor supradimensionate sunt în trend în acest sezon
și arată senzațional cu blugi slim-fit, colanți sau pantaloni țigaretă. Cu toate acestea,
femeile care preferă o croială mai mulată pot adăuga cămășii o centură în talie pentru a
accentua silueta.

Rochii cu model
Rochiile cu model cu mânecă lungă de la bonprix, realizate din țesătură reciclată, sunt
perfecte pentru serile răcoroase de vară. Le putem purta cu șlapi pe talpă plată, cizme
feminine sau botine groase pentru a da stilului nostru o notă mai izbitoare.

Vestele adorate
Vestele au devenit extrem de populare în ultimii ani și acum domnesc în moda pentru
femei. Acestea sunt disponibile în variante sport sau mai elegante, mai subțiri și mai
groase. Așadar, fiecare dintre noi își va găsi croiala perfectă în colecția ecologică de la
bonprix. Preferatul nostru este modelul matlasat, care protejează împotriva frigului și în
același timp arată elegant și șic.
Optează pentru o modă eco-friendly și vezi toate propunerile de pe 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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