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Капсулен гардероб



Капсулен гардероб - 12 дрехи безброй съчетания 
Защо капсулният гардероб може би не е за теб и как може
да бъде 
Изграждане на палитра за капсулен гардероб 

Здравей, мила стилна читателко! 
Аз съм твоята стилна съветница - Сузана Бойчева, създателката

на AdvancedStyleAdvice.com - сайтът с всички съвети, за които
мечтае стилът ти. 

 
Моята цел е да помогна на дами като теб, които държат на

добрия външен вид и искат да имат страхотен стил, да създадат
гардероб, който е едновременно функционален, компактен и

модерен. 
 

Но най-вече пълен само с дрехи, които обожаваш да носиш и
съчетаваш с лекота и завиден стилен подход! 

 
На следващите страници ще откриеш стъпките, които трябва да

предприемеш, за да създадеш своя Капсулен гардероб. 
 

Това е сравнително нов подход в изграждането и подреждането
на гардероби.  Състои се в това да използваш малко количество

дрехи, които задължително са взаимосъчетаеми, за да можеш да
създадаваш различни съчетания за седмици, дори месеци наред. 

 
Повече за Капсулния гардероб можеш да намериш в ето тези

статии в сайта: 
 

 
Ами, хайде да започваме, а?
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На следващата страница ще видиш таблица за
вписване на дрехите, които ще използваш в своя
капсулен гардероб.

Подбери 12 дрехи и до 3 чифта обувки, които са
взаимносъчетаеми.

Избери неутрални цветове като бяло, черно, сиво,
бежово, тъмно/светло синьо. Това се прави с цел да
можеш лесно и бързо да съчетаваш цветовете на
дрехите си.

Можеш да я използваш и повече от веднъж, за да
създадеш капсулните си гардероби за следващите
сезони или за определени цели (работа, свободно
време, вечерно облекло).

Ако искаш да носиш и някои по-шарени и цветни
дрехи, ги отдели за сега. 

Концентрирай се върху изграждането на базов
Капсулен гардероб, защото веднъж схванеш ли как
работи тази система, ще ти е много лесно да я
надградиш с цветове и принтове.
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Това е примерна попълнена таблица

Черно палто Синьо яке

Черен
панталон

Синя пола
молив

Сини
дънки

Черна 
пола

Раирана
блуза

Сив
пуловер

Карирана
риза

Бежов
пуловер

Тъмно
синя
блуза

Бяла
блуза

Черни
ботуши до
коляното

Черни
обувки на

ток

Бежови
боти

В червено са нещата, които липсват и трябва да се купят



Може и да не успееш да събереш необходимите дрехи
първоначално. Затова запиши и тези, които трябва да
си набавиш.

В таблицата на предната страница съм отбелязала
тези дрехи в червено, като ти можеш да измислиш
свой начин, по който да ги обозначиш.

Не забравяй, че всичките дрехи в капсулния ти
гардероб трябва задължително да се съчетават
помежду си. 

Когато пазаруваш за попълване на липсите, е добре да
си облечена в дрехите, които имаш налични. 

Така ще си сигурна, че избраните нови дрехи ще
паснат в твоя Капсулен гардероб.

На следвашите 2 страници ще видиш примерни
съчетания - един сет за блондинки и един за
брюнетки.
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Примерни съчетания за дама със светла коса

Тези съчетания са направени с цел да ти демонстрират
по-ясно колко много и разнообразни съчетания можеш

да създадеш с десетина дрехи.
Но самият подбор на дрехи зависи изцяло от твоия вкус

и предпочитания.
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Примерни съчетания за дама с тъмна коса

От 12 на брой дрехи можеш да създадеш до 48
съчетания, а включвайки и обувките за всеки
тоалет, ще имаш 144 варианта, които ще ти

стигнат за близо 5 месеца!



А би ли желала да разбереш един по-лесен и функционален начин
за изпълнението му, който ще постави основите за изграждането на

твоя изцяло функционален гардероб, пълен само с дрехи, които
съчетаваш лесно, бързо и обожаваш да носиш?

 
Тогава този уебинар може много да ти хареса и да ти е от голяма
полза, защото в него ти разкривам начина, който освен да работи
иеално с наличните ти дрехи, ти показва и как да правиш своите

съчетания, които никога няма да ти омръзнат.
 

Да, тук включваме и аксесоарите и ти показвам точно как да ги
подбереш, за да работят отлично за всички твои облекла. Най-накрая
ще се научиш как да използваш правилните обувки, чанти, шалове,

бижута, очила и т.н. в гардеорба си.
 
 
 
 
 
 

AdvancedStyleAdvice.com ©

Допада ли ти идеята за Капсулен гардероб?

За повече информация ми пиши на Suzana.Boitcheva@advancedstyleadvice.com
или използвай бутоните към социалните мрежи

https://www.facebook.com/advancedstyleadvice/
https://www.instagram.com/advanced.style.advice/

