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Как ще преобразиш
гардероба си?

Здравей, мила стилна читателко!
Днес с теб ще се позабавляваме като
поразгледаме гардероба ти и подготвим
един хубав списък с дрехи, които да си
набавиш при следващия ти шопинг-тур.

 

В следващите страници ще намериш
упражнения, които да ти помогнат в
преобразяването на гардероба ти. 
Този файл можеш да го разпечаташ или
да пишеш директно върху него.
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Тук влизат всички дрехи, които са актуални, в добра
форма, пасват ти идеално на формите и в тях се
чувстваш стилна и красива. Избери до 10 такива дрехи
от наличния си гардероб.
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Изброй специалните
си дрехи
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Това са дрехите, които ще играят ролята на фона в
облеклото ти. Те ще са спойката. Тук влизат всички
класически панталони, изчистени блузи, дънки, рокли
и поли. Цветовете нека са неутрални (бежово, сиво,
тъмно синьо, черно, бяло), за да могат да влезнат
идеално в ролята си на база. Кройките - изчистени.
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Изброй базовите си дрехи
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Изброй обувките и
чантите си

Според сезона е добре да имаш няколко чифта обувки и
чанти, които са допълват съчетанията от дрехите ти.
Изброй моделите, които носиш най-често и са ти най-
удобни.
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Моите обувки

Моите чанти
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Започни да правиш съчетания с дрехите и аксесоарите
си. Направи снимки на всяко отделно съчетание, за да
придобиеш по-добра представа за изгледа си.

Започни да съчетаваш

Запиши кои съчетания не ти се получиха напълно.
Какво им липсваше?
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Събери вдъхновение

Разгледай малко снимки в  Инстаграм  и  Пинтерест.
Търси в Гугъл тенденциите за настоящия сезон и виж
какво е модерно в момента. Тези неща ще откриеш в
повечето магазини. Подбери онези от тенденциите,
които ти се струва, че можеш безпроблемно да вкараш
в гардероба си. Напиши ги тук.
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Анализирай

Забеляза ли дали някои от тези тенденции могат да
запълнят дупките от 4-тото упражнение? Кои са те?

А би ли заменила някои от другите си дрехи (базови и
специални) с някои от тенденциозните? Изброй ги и
запиши защо (цвета, кройката, пропорцията, детайли).
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Отиди на шопинг

Отиди на шопинг и пробвай всички модерни дрехи,
които описа при 6-тото упражнение. Снимай се с тях.
Кои би вкарала в гардероба си?
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Искаш ли да създадеш своя Перфектен Гардероб?
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Готова ли си за
Перфектния Гардероб?

Написах книга с упражнения, която можеш да си
поръчаш още сега.

Пиши ми на suzana.boitcheva@advancedstyleadvice.com

Или чрез формата за контакт на сайта.

Ще се радвам да ти помогна да се влюбиш в
гардероба си!

Когато отвориш гардероба

си, винаги ще знаеш какво

и как да облечеш.


