Moda

Moda in 2009

In anul 2009 s-a schimbat moda fata de anul precedent...
Afla noile tendinte in materie de culori, croiala, aplicatii, combinatii si tot ce tine de stil.

Daca vrei sa fii in pas cu moda afla ce s-a schimbat, ce a ramas la fel si ce trebuie "aruncat" din
garderoba ta.
Un trend care se mentine este cel referitor la culoare. Sfatul specialistilor este sa va
inconjurati de culori vii
. Pentru o
paleta cromatica de efect este bine sa combini culori apropiate, din aceeasi familie de culori, si
dai o nota aparte prin accesorii colorate diferit.
Nuantele de rosu, ruginiu, verde, mov, oranj, dar si tonurile neutre de gri, crem sau
sobrul si elegantul negru
sunt culorile anului 2009. Pentru primavara se impune
rozul. O alta culoare care se mentine este
albastrul
eletric
.
Un must-have al sezonului sunt hainele in carouri. Trenciuri si fracuri in carouri, camasi si
fuste plisate, purtate cu
ciorapi opaci.
In prinvinta materialelor cele care fac senzatie sunt lacul si pielea, in special pentru
accesorii precum
curele
sau genti
.
Casmirul, scaiul, latexul sau satinul sunt iara materiale folosite in 2009.
In ceea ce priveste croiala, specialistii au hotarat: simplu si elegant.
Pentru ca vorbim de anul 2009, paltoanele sunt cele care va dau batai de cap. In acest caz se
merge de la o croiala usor rigida a unor materiale puternice precum blana naturala sau sintetica
pana la paltoane midi, care se impun in tendindentele acestei primaveri.
Foarte sic sunt si tunicile in carouri sau cu imprimeuri geometrice, dar si cele in culori vii,
prevazute cu curele din scai sau din lac, precum si vestele din lana sau casmir.
Pentru un stil aparte adauga garderobei tale camasile, fie ca sunt fronsate, tip tunica, cu
mansete supradimensionate, guler, insertii metalice sau diferite aplicatii.
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O schimbare majora o reprezinta stilul jeansilor. Daca pana acum s-au purtat cei skinny acum
Chanel a propus pantalonii bufanti, cu talie inalta.
De asemenea s-a facut trecerea de la stilul puternic masculin care s-a impus in sezonul
toamna-iarna din 2008, catre un look mult mai feminin pentru primavara lui 2009.
Pentru ca mereu visam la vara, la soare, afla ca se poarta rochiile cu imprimeuri. Se pune
accentul in special pe rochiile lungi.
In materie de incaltaminte specialistii ne recomanda sa alegem pantofi in culori neutre.
Accesorii in 2009
Iti doresti sa fii in acest an in centrul atentiei? Sa fii ‚Äûdeschizatoare de drumuri‚Äù in grupul
tau de prietene? Sa fii invidiata de prietenele prietenilor tai? Accesorizeaza-ti tinuta cu cele mai
in voga si la moda bijuterii si astfel vei da clasa tuturor femeilor.

Ce nu trebuie sa-ti lipseasca?
In anul 2009 designerii recomanda bijuteriile din meteriale pretioase precum aur si argint, care
trebuie sa fie incrustrate cu diferite pietre pretioase (
onix, rubin, safir, smarald si topaz
).
Eleganta si delicatetea lor ii va impresiona pe toti cei din jurul tau.
Tot moda anului 2009 ne permite sa purtam margele din diferite materiale - lemn, plastic,
sidef
sau pietre
de rau
colorate in culori primavaratice.
Rosii, mov, verzi, purpurii, aurii, argintii.
In trend au ramas si accesoriile mari, margele imense, bratari late si inele mari. Daca insa
aceste bijuterii nu sunt pe gustul tau poti sa le porti fara nicio problema, pe cele mici, finute,
care nu dau opulenta.

Oricare ar fi alegerea ta, vei fi cool si moderna. Important este ca atunci cand, optezi pentru
o bijuterie anume, sa fii atenta pentru a nu deveni mult prea incarcata
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