
W  tym roku najbardziej popular-
ne są dopasowane fasony sukienek, 
zarówno te do kolan, jak i   mini lub 
odsłaniające ramiona lub plecy. Mu-
simy jednak pamiętać, że przy do-
borze stroju najważniejszy jest nasz 
temperament, typ sylwetki i charak-
ter imprezy, w której uczestniczymy. 

Kiedy wstaniesz od wigilijnego stołu, chwila 
oddechu i myśl – Sylwester. Aby uniknąć stanu 
paniki i stresu wynikającego z tego, że, może 
kolejny raz, nie jesteś pewna, co na siebie włożyć, 
podejmij właściwe kroki najlepiej już w okolicy 
Andrzejek. Na początek może warto zajrzeć do 
swojej szafy i częściowo wykorzystać to, co już 
w niej się znajduje. Dobrze czasami połączyć style 
i mody, żeby czuć się w miarę swobodnie, choć 
wyjątkowo - swobodnie w czymś, co już znamy 
i zdecydowanie sprawdziło się podczas długiej, 
energicznej zabawy i wyjątkowo w czymś, co 
kupimy sobie specjalnie na okazję sylwestrowego 
wieczoru. 
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Czarny, choć jest kolorem uni-
wersalnym i  zazwyczaj sprawdza 
się podczas uroczystych wyjść oraz 
wieczorów nie musi być jedynym 
wyborem na tę okazję. Kojarzy nam 
się on z poczuciem bezpieczeństwa 
i  możliwością swobodnego wyboru 
dodatków. Sylwester to jednak nie 

zwyczajna noc, ale moment, kiedy 
możesz dać upust swojej fantazji 
albo zrealizować marzenia o  odro-
binie szaleństwa. Może warto zwró-
cić uwagę na modne w tym sezonie 
czerwienie, butelkową zieleń czy 
kobaltowy o  metalicznym odcieniu. 
Jeśli jednak wybieramy czarny to 
raczej z  dodatkiem cekinów, błysz-
czących naszywek czy ozdób. Każda 
czarna sukienka zyska na uroku jeśli 
dopniesz do niej fantazyjną broszkę, 
czy zawiesisz na szyi chokera, któ-
re nie tylko rozjaśnią, ale też fajnie 
urozmaicą Twój wygląd. Rolę biżuterii 
często przejmują ,, barokowe,, buty, 
czy oryginalna torebka, których nie 
musisz kupować w  drogim sklepie, 
gdyż są dostępne w  wielu wzorach 
również w sieciówkach.

Mam nadzieję, że moje stylizacje 
będą dla Ciebie inspiracją na duże 
wyjścia, gdzie dominuje błysk i prze-
pych. Projektanci w tym sezonie sta-
wiają właśnie na błysk cekinów, ale 
przecież to nie znaczy, że musisz 
ulegać trendom. Do wszystkiego 
nie pasuje wszystko, można wybrać 
stosowne elementy, które będą wy-
rażały nie tylko trendy ale będą też 
spójne z tym co tobie się podoba.

Oprócz klasycznych materiałów 
zauważamy też w  tym roku powrót 
welurów, miękkich, przyjemnych, 

Zdjęcia Wojciech Koszowski 
http://www.fotografiaslubna.art.pl/

Dziękuję salonowi SENSAI Spa, 
Katowice, ul. Sienkiewicza 3, 

za przygotowanie kosmetolgiczne 
i makijaż modelki. 

Zasada złotego środka 
w doborze stroju oraz 

dodatków i ozdób daje 
zawsze gwarancję sukcesu 

i dobrego samopoczucia. 
Najważniejsze jest, żebyś czuła 

się równocześnie pięknie 
i swobodnie, a przełomowa noc 
dała Ci poczucie, że w kolejnym 
roku możesz zrealizować każde 

noworoczne postanowienie. 

a równocześnie efektownych tkanin 
rodem z filmów science fiction. Jeśli 
zależy Ci na odrobinie drapieżnym 
wyglądzie sięgnij po sukienkę, albo 
tyko wybrany element garderoby 
uszyty ze skóry. Skóra w każdej po-
staci i kolorze jest zawsze sexy.
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