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móda

pro zimní večery
Zima roztáhla svá bělostná křídla a jen tak brzy nás nehodlá opustit. Den je krátký a večery nekonečné. A právě
o těchto dlouhých zimních večerech si můžeme vychutnat
příležitosti, na které po zbytek roku zapomínáme.
Na místě je návštěva divadla, opery, baletu, výstav, vernisáží, menších i slavnostnějších společenských večírků a plesů. Neméně významné
jsou nejkouzelnější svátky v roce, Vánoce, a silvestrovská noc.

CO NA SEBE?
Před návštěvou velkých společenských akcí si raději otevřete knihu Společenská etiketa. Držte se
striktně předepsaného protokolu a výběr róby přizpůsobte dané události.
Pokud se však chystáte na běžnou večerní společenskou záležitost, potom povolte uzdu své fantazii
a hrajte si s kombinováním oblečení a doplňků tak
dlouho, až budete přesvědčeni, že s vaším příchodem se zvedne lavina obdivu a třeba i překvapení.
Vše, co doposud platilo pro současné módní
trendy, lze aplikovat i pro slavnostní příležitosti.
Dámy si mohou zaﬂirtovat s netradičním střihem
modelu. Materiály přecházejí od lehkých pestrobarevných šifónů a hedvábí až k černé sexy kůži.
Originální šperk, zajímavá kabelka nebo kožešinové boa. To jsou nezbytnosti, které vaše jednoduché šaty vyzvednou na předváděcí molo.
Pány asi letošní společenská sezona nezaskočí. Obecně platí, že dobře padnoucí oblek je
základ úspěchu. Snad jen poznámka, že kalhoty by měly
být podle posledního trendu vyštíhlené. Špetka tvořiBRUNO FASHION
vosti je ponechána mužům při výběru košile a vázanky.
Horní náměstí 25
Límeček košile spíše menší, rukávy delší, ozdobené
772 00 Olomouc
módními manžetovými knoﬂíčky. Barvu a vzor košile
Telefon: 585 203 258
a vázanky vybírejte podle svého vkusu s ohledem
E-mail: info@bruno-fashion.cz
na model své partnerky. Pro méně slavnostnější příležiwww.bruno-fashion.cz
tosti je přípustná extravagantnější košile bez saka, doplOtvírací doba: Po–Pá: 9–18 h.
něna třeba módní šálou. A nezapomeňte – ozdobou
So:
9–12 h.
muže je žena!
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