
Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Oblékání zákaznic s nestandardní postavou



Přesvědčíme vás o opaku. Nemusíte 
mít konfekční velikost, a přesto můžete 
vypadat jako bohyně. Stačí jen vědět, jak 
jednotlivé kousky oblečení kombinovat.

Myslíte si, že trendy oblečení sluší jen modelkám s ideálními mírami? 

Dopřejte vašim křivkám slušivé oblečení, které podtrhne vaši přirozenou krásu.



Krásná, i když počasí zrovna nepřeje



Kabátu se nemusíte obávat. Dobře 
střižený kabát v odpovídající délce 
zdůrazní vaše křivky. 

Kontrastní barva bot a kalhot prodlouží vaši siluetu.

Originální širák vám zajistí pozornost, kterou si zasloužíte.



Sebevědomá elegance



Nemáte souměrnou postavu? To ale neznamená, že si nemůžete dovolit 
nosit kalhotový kostým. V tomto případě je ideální pořídit si kalhoty 
a sáčko zvlášť v odpovídající velikosti.

Slušivý kostýmek patří do garderoby každé ženy. 



Trocha extravagance může slušet i plným křivkám



Proč jednou za čas nevystoupit ze své komfortní zóny? 
Dobře střižený overal sluší i ženám s plnějšími tvary.

Nemusíte se bát ani výrazných zvířecích vzorů a lesku. 
Wow efekt zaručen!



Jděte s kůží na trh!



Sebevědomé ženy kůži milují. Staňte se jednou z nich. 
Kožená sukně ke kolenům zvýrazní váš pas. Pro denní nošení stačí doplnit 
nenápadným topem a máte stylový outfit na rande i do kanceláře.



Stylová i v kanceláři



Oblečení do práce podle předepsaného dress kódu nemusí být nudné. 
Nebuďte šedou kancelářskou myškou. Dobře padnoucí kalhotový kostým 
můžete ozvláštnit výraznými doplňky.



Aby vám nebyla zima



Jak se slušivě obléknout v chladném počasí? Tuto otázku řeší spousta žen. 
Nikdo nechce vypadat jako kulatý sněhulák.

Nebojte se sáhnout po dlouhém 
svetru nebo kabátku. Světlá barva 
horního dílu a tmavá barva kalhot 
vytváří efektní kontrast.



Casual je můj životní styl!



Pohodlí především! Ať už jdete do práce,
nebo vyrážíte na procházku do města,
sportovně elegantní outfit je trefou do 
černého. 

Stylový kostýmek s klidným svědomím 
doplňte párem sportovní obuvi.



Na chvilku rebelkou



Kombinace kůže a džínoviny je klasika, která nikdy neomrzí. Koženou bundu 
s výraznými detaily doplňte džíny a bavlněným tričkem. Tričko zastrčte do kalhot, 
tím zvýrazníte pas. Černý outfit harmonicky vyvažuje barevný potisk na tričku.



Denim je láska na celý život



Nic necharakterizuje volnočasové oblečení tak jako denim. 
Není ale nutné oblékat pouze džíny. Podtrhněte svou ženskost 
v úzce střižené sukni, která končí těsně pod koleny. 
Výsledný outfit doplňte veselou barevnou sportovní obuví
a můžete vyrazit do ulic!



Zaměřeno na detail



Nemáte ve svém šatníku ani jednu denimovou bundu? 
Koukejte to rychle napravit. S tímto univerzálním kouskem oblečení můžete 
vytvořit nekonečné množství trendy outfitů pro každodenní nošení. 
Nebojte se experimentovat a kombinovat různé módní styly.



Sportovní styl do města i na vycházku do hor



Pohodlné sportovní oblečení se nemusí omezovat pouze na neforemnou teplákovou soupravu.

Zkuste místo ní dobře šité tmavé kalhoty. 
Tričko s krátkým rukávem a mikina s kapucí ve 
světlých odstínech vytvoří příjemný kontrast, 
který opticky prodlouží vaši postavu.



Když si chcete dát do těla



Chystáte se běhat? Běhejte stylově.

Pohodlné tričko, mikinu a teplákové kalhoty ve světlých 
odstínech doplňte výraznou barevnou obuví, která dodá 
celému outfitu šmrnc.



Sportovní šaty jsou hit!



Sportovní šaty různých délek a střihů 
zažívají boom. Poskytují absolutní pohodlí 
a zároveň působí krásně žensky.

Delší teplákové šaty s dlouhými 
rukávy a kapucí jsou ideální 
na procházku v chladném počasí.
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Nejlepší oblečení je to, ve kterém se cítíte báječně a sama sebou

SAMA SEBOU


