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Începutul anului universitar marchează sosirea unei perioade unice. Toamna este
momentul perfect pentru a-ți reîmprospăta garderoba și a o extinde cu noutăți la
modă. Inspiră-te împreună cu marca bonprix, alege articolele care te fac să te simți
confortabil și elegant!

Hanorace confortabile
Moda în stil universitar include atât ținute clasice, cât și ținute ceva mai originale. Cu toate
acestea, confortul este o prioritate - un hanorac confortabil este ideal pentru numeroasele
ore petrecute la universitate. Pe de altă parte, un hanorac de baseball va arăta grozav cu
un tricou clasic, precum și în contrast cu o cămașă elegantă.

T-shirt love
Cine dintre noi nu le îndrăgește? Alături de tricoul alb și de modelul clasic de blugi,
cămașa în carouri este o piesă esențială a garderobei noastre. A fost purtată de bunicile și
mamele noastre și va fi purtată de generațiile viitoare. Ele sunt un element excelent de
completare a ținutei și o putem folosi în multe feluri. Se potrivește atât la ținutele formale,
cât și la cele mai casual. Orice ai alege să porți cu ea, va arăta întotdeauna perfect și va
adăuga caracter stilului tău.

Jeans iconic într-un nou look
Blugii nu se demodează niciodată, de la un sezon la altul asistăm la schimbarea
tendințelor în ceea ce privește croielile, tăieturile sau culorile sale. Blugii în sine sunt deja
o piesă de garderobă atât de iconică și atemporală, încât nu poate fi trecută cu vederea în
garderoba noastră. Pentru un look picant, în locul clasicilor pantaloni, poți opta pentru un
model mai glam, cum ar fi mom jeans sau unul cu picioare evazate. În sortimentul bonprix
vei găsi o întreagă gamă de blugi, de la modele clasice la croieli neconvenționale, în
conformitate cu cele mai actuale tendințe.

Inspiră-te și găsește-ți look-ul perfect pentru universitate 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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