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Tlačová správa
Kvety, pásiky či bodky? Najmódnejšie jarné vzory

Poznáte jednoduchý spôsob, ako diferencovať svoj šatník? Potlačou! V
nadchádzajúcej sezóne stavte na kvety, pásiky či bodky. Môžete si vybrať jeden
obľúbený vzor alebo ich nosiť striedavo. So značkou bonprix si vyberte ten, v
ktorom sa cítite najlepšie.
# KVETY
Nič neosvieži outfit tak ako kvetinový vzor. Je to nadčasový trend, ktorý sa ako
bumerang vracia každú sezónu. To, že sa objavuje znova a znova, o niečom svedčí!
Vyberte si total look v podobe šiat alebo stavte na košeľu s kvetinovou potlačou. Táto
dievčenská a zároveň romantická potlač je jednoduchou cestou k originálnemu
outfitu, ktorý priťahuje pozornosť.
#PÁSIKY
Jednoznačne must-have tejto sezóny, ktorý milujú instagramerky! Pásiky,
predovšetkým tie v neutrálnych, kontrastných odtieňoch, sú veľmi populárne. Tento
klasický, kultový vzor je vhodný rovnako tak na elegantné príležitosti ako aj na
voľnejšie dni. Neviete s čím ich skombinovať? Je to jednoduchšie než sa zdá! Stačí
len dodržať princíp jednotnej farby a outfit „sa urobí” sám!
#BODKY
Tento kultový vzor sa u mnohých z nás dozaista spája so štýlom 50. rokov a outfitmi
typu pin-up. V tejto sezóne stavte na klasické šaty s bielymi bodkami ako Audrey
Hepburn alebo vzdušnú košeľu v laté farbe s čiernymi bodkami. Obávate sa, že tento
vzor vašu postavu opticky zväčší? Zásada je jednoduchá! Vyberte si tým menšie
bodky, čí väčšiu veľkosť nosíte.
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