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<p align="justify"><img
src="http://www.otvenentul.hu/generated/thumbnails/uploaded/pages/14633/gallery/gg%20ullap
opken_jeansgrau_m400xm300.jpg" border="0" width="100" height="153" align="left" />Unod,
hogy csak �venkil� modelleken l�od az �j trend darabjait? Megmutatjuk, mit viselj, hogy
csinos legy� az ��ik X ut�, 60 kil�f��t.</p>
<p align="justify">�</p> <p
align="justify">Fontos tiszt�ni: a telt idomok is lehetnek vonz�! Nem v�etlen�l sz�letett a
mond�: Big is beautiful! Vagyis a molett form� sz�ek! L�yeges, hogy elfogadd magad
olyannak, amilyen vagy: ha mindig teltkarcs� volt�, vagy ha az �ek sor� g�b�y�t� ki, akkor
is. Ha ismered alakod jellemz?it, � k�eted �t�k��i tan�sainkat, megl�od, megjelen�ednek
sikere lesz.</p> <p align="justify">�</p> <p
align="justify"><strong>Alkatt�us-meghat�oz�</strong></p> <p align="justify">Az ide�is
ruhadarabok kiv�aszt��oz tudnod kell, melyik alkatt�usba tartozol. A kil� sz�a � az
alkatt�us f�ggetlen egym�t�! Tested alapvet? jellemz?in (a v�l, der� � cs�? ar�ya) nem
v�toztat az, hogy ak� t�-h�sz kilogrammal kisebb vagy nagyobb a s�lyod. � az ide�is ruh�
szempontj�� m� van jelent?s�e egy nagyobb s�lycs�ken�nek, de annak is, hogy milyen
magas vagy.</p> <p align="justify">�</p> <p align="justify"><strong> </strong></p> <p
align="justify">Alapvet?en lefel�sz�esed? t�zs, keskenyebb v�lak. A fels?test v�onyabb, az
als�est vastagabb. A mellb?s� j�al kisebb a cs�?b?s�n�. A der� karcs�bb. A combok
gyakran er?sek, a s�lyt�blet itt � a cs�?n jellemz?.</p> <p align="justify"><strong>2. Galamb
</strong></p> <p align="justify">Alapvet?en egyenes t�zs. A mellb?s� � a cs�?b?s� k�el
azonos. A der� nem karcs�. F?leg ezen a r�zen rak�ik le a s�lyt�blet.</p> <p
align="justify"><strong>3. Homok�a </strong></p> <p align="justify">Az elnevez�nek
megfelel?en karcs� t�zs. A mellb?s� � a cs�?b?s� k��t nincs nagy k�l�bs�. A der�
v�onyabb. Az ilyen alkatt�usn� a s�lyt�blet egyenletesen elosztva rak�ik le.</p> <p
align="justify"><strong>4. Delt� </strong></p> <p align="justify">Jellemz?en
lefel�keskenyed? t�zs, sz�es v�l. A fels?test vastagabb, az als�est v�onyabb. A mellb?s�
nagyobb a cs�?b?s�n�, a der� nem t�l karcs�.</p> <p align="justify">�</p> <p
align="justify"><strong>Sz�-j�� </strong></p> <p align="justify">A n?k gyakran sokkal
negat�abb k�et alkotnak magukr�, mint amilyen a val��os. Ebb?l ad�ik, hogy sok
ruhadarabr� vagy sz�r?l azt hiszik, nem viselhetik. Aki megismeri a �j��szab�yokat�,
lesz�olhat a molettek �t�k��� illet? n��y t�hittel, rossz beidegz?d�sel.</p> <p
align="justify">A sz�v�aszt�ban a f? elv: a s��ek keskeny�enek, a vil�osak teltebbnek
mutatnak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy sz�?zn� kell gardr�odb� a vil�os �nyalat�
ruhadarabokat. Minden a megfelel? sz�ek egym� mell�ker�l��?l f�gg! Teh� p�d�l ha
k�te alkat� vagy, keskenyebb fels?tested vil�os �nyalat� bl�zokkal, pulcsikkal teheted
optikailag teltebb� � s��ebb sz�? szokny� vagy nadr�ot v�aszthatsz, amely
keskenyebbnek mutatja als�estedet. A delt� t�usn� ford�ott a helyzet, �pen ellenkez?
m�on aj�lott a ruhanem?ket megv�asztani. A galamb t�us�ak sz��a fontos, hogy a
der�r�zre ne ker�lj� vil�os �nyalat, � ne viseljenek �et a derekukon.</p> <p
align="justify">A s�� sz�ek k��l a legkedveltebb a fekete, � a s��k�, a s��z�d, a
m�ybord� a s��lila, a csokol��arna � a s��sz�rke ruh� szint� el?ny�en
v�ony�anak.</p> <p align="justify">�</p> <p align="justify"><strong>El?ny� mint�
</strong></p> <p align="justify">A ruhadarabok mint�ata szint� sokat sz��. Ezt akkor
tapasztalhatod meg, ha k� azonos fazon�, de elt�? mint�� modellt pr��sz fel egym� ut�. A
k�l�bs� a cs�os mint�� a legszembet?n?bb. M� a f�gg?leges cs�oz� keskeny�, a
v�szintes sz�es�. A V alakban �szefut�cs�ok szint� slank�anak, ak� a bl�zok, ak� a
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szokny� eset�en. A vir�os � p�ty� mint� k��l a kisebb l�t�? (vagyis kism�et?
mot�umokb� �l� v�tozatok aj�lottak. Ezek k��l is a s�� alapon vil�os mint��ak. A nagy
l�t�? (vagyis nagy, ak� teny�nyi mot�umokb� �l� mint� ruhanem?k k��l olyat �demes
v�asztanod, amely s�� alapon vil�os, kont�ros grafik�kal bor�ott.</p> <p
align="justify">�</p> <p align="justify"><strong>Karcs�s��szab�vonalak � arany k���t
</strong></p> <p align="justify">A molett n?k k� jellemz? hib� hajlamosak elk�etni a
ruhafazonok � m�etek ter�. Egy r�z�k t�l sz?k, testre tapad�fazon�, illetve gyakran saj�
m�et�� kisebb modelleket v�aszt. M�ok az ��ol � eltakar� jelsz� k�etve csak sportos,
lezser, XXL-es ruhadarabokat viselnek. A k� csoport tagjaiban k��: meg vannak gy?z?dve
arr�, hogy az ilyen ruhanem?kben v�onyabbnak t?nnek.</p> <p align="justify">A megold� az
arany k���t! Azaz sem a t�l sz?k, sem a t�l b? ruhadarabok nem el?ny�ek. Az alakra
tapad�modellek megmutatj� a �hurk�at�, a nagyon b? szab��ak pedig elef�tsziluettet
eredm�yeznek.</p> <p align="justify">�</p> <p align="justify"><strong>Cseles fels?k
</strong></p> <p align="justify">Ha k�te vagy homok�a alak� vagy, v�aszthatsz
karcs�s�ott fazon� bl�zt, pul�ert, bl�ert. Olyat, amely l�yan k�eti az alakod, � a megfelel?
m�etnek k�z�het?en anyaga sehol nem vet r�cokat. El?fordul, hogy koszt�mn� kisebb
m�et? kab�k�a � nagyobb szokny�a van sz�ks�ed. N��y �zletben m� Magyarorsz�on is
v��olhatsz eszerint. Ha erre nincs lehet?s�, varr�?vel alak�tasd magadra a modellt.
El?ny�ek a tunik� is, amelyek lefel�b?v�lnek, � �y leplezik a sz�es cs�?t � combot. Ha
karcs�bb a derekad, �es fels?r�zt is felvehetsz.</p> <p align="justify">Ha delt� vagy galamb
alak� vagy, viselhetsz egyenes fazon� bl�zt, pulcsit, bl�ert, ak� r�idebbet, ak� hosszabbat.
Ker�ld a der�ban szabott modelleket. J� �lnak a princessz-szab�� fels?r�zek is, amelyek a
keblet hangs�lyozz�, � elrejtik az ��sz�umit�, a der�r�z s�lyt�blet�. Ide�is a g�okk,
vagyis a hossz�ott szab�� bl�er.</p> <p align="justify">�</p> <p
align="justify"><strong>Vonz�dekolt�s </strong></p> <p align="justify">A fels?r�z vagy a
ruha nyakkiv��a az eg�z �t�� hat�� befoly�olja. Molettekn� k�l��en fontos ez a r�zlet.
A telt kebl?ek b�ran v�aszthatnak m�yebben dekolt�t modelleket. El?ny� a V kiv�� � a
hosszanti ov�is dekolt�s, amely ny�jtja a nyakat � az eg�z alakot. Ha van egy kis tok�, a
m�y nyakkiv��� fels?r�zeket nyakat takar� v�ony muszlin- vagy selyems�lal
t�s�hatod.</p> <p align="justify">�</p> <p align="justify"><strong>Egyenes nadr�ok,
slank��szokny� </strong></p> <p align="justify">A nadr�- � szoknyav�aszt�n� is l�yeges
a megfelel? m�et. Vigy�z a sztreccsmodellekkel, ezek ritk� el?ny�ek! A szokny� k��l a
delt� � a galamb alak�aknak az egyenes vonal� � harangszab�� aj�lott. K�te alak�aknak
a kiss�A vonal� szoknya el?ny�. A homok�a alak�ak b�melyik szoknyafazont v�aszthatj�.
Min� hosszabb a szoknya, ann� ink�b ny�jtja az alakot. A nadr�ok k��l a b?vebb, egyenes
sz�� modellek a legel?ny�ebbek a legt�b molett n?nek. Delt� � galamb alak�ak viselhetnek
sz?kebb sz�� pantall� is.</p> <p align="justify">Forr�: otvenentul.hu</p>
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