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Elegantiškos vakarinės suknelės – vienas svarbiausių šventinio vakaro akcentų. Apie jas vis
dažniau galvojama prieš miegą dabar, kai artėja didžiausios žiemos šventės. Dailiai atrodanti ir
skoningai pasipuošusi moteris mėgaujasi pagarbiais aplinkinių žvilgsniais, susižavėjimu ir
spinduliuoja nepriekaištingu grožiu. Kuri mergina nenorėtų dėmesio ir komplimentų? Tiesa,
išsirinkti visus lūkesčius ir kūno sudėjimą atitinkančią suknelę nėra taip lengva kaip gali
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nors makadamia.lt suknelės internetu  vilioja savo nuolaidomis ir
pasirinkimo galimybėmis, tačiau privalote išlaikyti objektyvų žvilgsnį – drabužiai turi pabrėžti
jūsų grožį, t. y. paslėpti trūkumus ir išryškinti privalumus, todėl vakarinę suknelę rinkitės atidžiai
ir kantriai.

  

Vienas pirmųjų jūsų darbų – objektyvus savęs įvertinimas. Nepamirškite, kad suknelės internetu
gali suklaidinti – paprastai drabužius demonstruoja skirtingo sudėjimo modeliai, todėl natūralu,
kad tai, kas tinka joms, gali netikti jums. Atsistokite prieš veidrodį ir pagalvokite, ką norėtumėte
paslėpti, o ką išryškinti. Gal turite dailias kojas? Tuomet rinkitės trumpo sijono sukneles. O gal
norite pabrėžti šlaunis? Įsigykite aptemptą suknutę. Didžiuojatės dailia krūtine? Rinkitės
atviresnę iškirptę, kurios forma pailgina kaklą. Jei norite paslėpti pilvuką, rinkitės laisvesnio
modelio drabužius, dažniausiai A formos suknelė tinka labiausiai.  Svarbiausia – būkite atviros
pačios sau. Nustatykite savo figūros tipą ir pasidomėkite kas tokiam tipui tinka labiausiai.
Stilistai pateikia daugybę patarimų, belieka jais naudotis ir rinktis aprangą vakarui. Suknelės
internetu atitiks net ir išrankiausios klientės poreikius, tačiau nepamirškite, kad drabužiai turi ne
tik jums patikti, bet ir tikti.
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http://makadamia.lt/12-sukneles


Kaip išsirinkti vakarinę suknelę?
Pirmadienis, 02 Vasaris 2015 11:11

  

Ieškodamos svajonių suknelės, įvertinkite jos kainą. Neretai tokio tipo drabužiai užsivelkami vos
vieną kartą gyvenime, todėl investuoti į juos kosminių sumų nereikėtų. Žinoma, nebent galite
sau tai leisti. Taupančioms siūlomos dvi alternatyvos – viena jų ragina nuomotis suknelę iš
nuomos salono. Tai puikus būdas, leidžiantis įsigyti suknelę vienam vakarui už itin patrauklią
kainą. Be to, nuomojami drabužiai idealiai atitiks jūsų kūno sudėjimą (suknelė bus pataisyta,
atsižvelgus į individualius klientės poreikius). Kitas pasiūlymas – pirkti suknelę internetu. Čia
visuomet bus siūlomas optimaliausias kainos ir kokybės santykis. Internete galima įsigyti
daugybę klasikinių suknelių modelių (pvz. maža juoda suknelė), kurios su atitinkamais
aksesuarais kaskart atrodys vis kitaip, todėl tai jau tampa universalia ir nebrangia investicija.

  

Jei norite atrodyti išties pribloškiančiai, įvertinkite ne tik savo sudėjimą, bet ir konkretaus vakaro
temą, pvz., jei šventė vyks prabangiame restorane, ieškokite brangesnės suknelės, jei
švenčiate draugų vestuves, rinkitės šiek tiek laisvesnio stiliaus drabužius (nepamirškite, kad
turėsite daug šokti!). Jei kvietime nurodyta šventės spalva, neignoruokite jos. Net jei šventės
spalva geltona, o jūs jaučiatės nekaip vilkint geltoną suknelę, tuomet vilkitės juodą ar baltą, o
visus aksesuarus (betelius, delninukę, diržą, papuošalus) rinkitės būtent geltonus. Būsite ir
išskirtinė ir atitinkanti temą.  Einant į šventę įvertinkite ir svečių amžių – jei bendrausite su
jaunimo grupe, rinkitės modernesnio stiliaus suknutę, jei švęsite su garbingo amžiaus svečiais –
jums reikės klasikinio kirpimo suknelės. Siekdamos sukurti nepriekaištingą stilių, nepamirškite
pagalvoti apie šukuoseną, batelius ir papuošalus. Pagalvokite apie savo partnerį – išryškinkite
jūsų bendrumą pabrėžiančias detales, pvz., suknelės spalvą derinkite prie vaikino kaklaraiščio.
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