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sz�es a cs�?d, vastag a v�lid, vagy t�l r�idek a l�aid? Att� m�, hogy nem t��etes az
alakod, nem kell sz�?zn� a gardr�odb� a szokny�at - a Wellnesscafe tippjeivel
megtal�hatod a szem�yis�edhez � alkatodhoz legjobban ill? szokny�at!</p>
<p
style="text-align: justify;"><br /><br /><br />Magas sark� cip?, egy csinos fels?, na meg persze
egy szexis szoknya � ilyen szerel�ben eg�zen biztosan h��ani fogsz! Persze nem mindegy,
hogy milyen fazon� szokny� v�asztasz: �e a Wellnesscafe tan�sai szoknyav��l�hoz! <br
/><br /><br /><strong>1. probl�a: t�l sz�es a cs�?d <br /></strong><br /><br />A l�aiddal
meg vagy el�edve, csak a cs�?ddel � a h�s�dal van gondod - egyszer?en t�l sz�esnek
tal�od? Szerezz be n��y k�ny? anyagb� k�z�ett, A-vonal�, t�dig �? szokny�: ez a fazon
optikailag ny�jtja az alakot, a lefel�b?v�l? vonalak pedig ellens�lyozz� a sz�es cs�?t! Viselj
hozz�magas sark� cip?t, valamint cs�akkiv��� vagy m�y dekolt�s� fels?t, amely eltereli a
figyelmet a cs�?dr?l. <br /><br /><br />Tipp: akkor sem kell lemondanod a mint� anyagokr�,
ha t�l sz�es a cs�?d! V��olhatsz p�ty�, vir�os � cs�os szokny� is, csup� arra kell
odafigyelned, hogy a mint� � a fodrok ne a der� vagy a cs�? vonal�an legyenek, hanem a
szoknya als�r�z� - �y elterelik a figyelmet a probl�� ter�letekr?l! A cs�os ruhadarabok
k��l pedig olyanokat v�assz, amelyeken f�gg?leges a cs�oz�, ezek ugyanis optikailag
karcs�s�anak! <br /><br /><br /><strong>2. probl�a: t�l r�id a l�ad</strong> <br /><br /><br
/>Irigyled a topmodellek sz�, hossz� � v�ony l�ait? Egy-egy j� megv�asztott ruhadarabbal
k� perc alatt te is var�solhatsz magadnak hossz� l�akat, csup� egy alapszab�yt kell
betartanod: felejtsd el a l�sz�k��ig, illetve t�d al��? szokny�at, ezek ugyanis optikailag
kett��j� az alakodat! Helyett�k v��olj t�dn� vagy t�d f��t v�z?d? darabokat, s?t ak�
miniszokny� is hordhatsz - mindenk�pen szerezz be n��y p� nyitott orr�, magas sark�
cip?t, amelyek minden m�n� jobban ny�jtj� a l�aidat! Az id� is trendi keresztp�tos
gladi�orszand�okat, valamint a leggingseket azonban ink�b hanyagold, ugyanis optikailag
r�idebbnek mutatj� a l�aidat! <br /><br /><br />Tipp: a l�aid hosszabbnak t?nnek, ha egyf�e
�nyalat� cip?t, harisny� � szokny� viselsz! Soha ne v�assz s�� szokny�oz vil�os
harisny�, vagy �pen ford�va - az egym�t� elt�? sz�ek ugyanis megszak�j� a tested
vonal�, �y a l�aid is sokkal r�idebbnek hatnak majd! <br /><br /><br /><br /><strong>3.
probl�a: t�l keskeny a cs�?d</strong> <br /><br /><br /><br />Sz�es a v�lad, nagyok a
kebleid, � a cs�?d a kellet�� keskenyebb, r�d�ul nem is t�l form�? Viselj magas�ott
derek�, t�d fel�sz?k�l? ceruzaszokny�: ez a k�l�leges szab� optikailag kerekded form�at
var�sol, egy sz�es �vel pedig a cs�?t��od is sz�esebbnek t?nik majd! B�ran v��olhatsz
mint� szokny�at is - f?leg a v�szintesen fut�cs�ok, a cs�?t��on fodros � mint� darabok
el?ny�ek a sz�odra! Ha nemcsak a cs�?d keskeny, de a popsid is laposabb a kellet��,
szerezz be n��yat az id� trendi rakott, fodros szokny�b�! <br /><br /><br />Tipp: id� is
divatosak a farmeranyagb� k�z�ett szokny� - a klasszikus s��k� mellett a fekete, a feh� �
a vil�osk� is trendi! R�d�ul a t�dig vagy combk��ig �? farmerszokny� optikailag
sz�esebbnek mutatj� a cs�?det, els?sorban a zsebeknek k�z�het?en! <br /><br /><br
/><strong>4. probl�a: t�l vastag a v�lid � a combod</strong> <br /><br /><br />B�mennyire
is szereted, felejtsd el a minit � a t�d f��t v�z?d? szokny�at � ezek ugyanis m�
vastagabbnak mutatj� a l�aidat! V�assz ink�b a n?ies, eleg�s maxi- vagy a t�dig �?
szokny� k��l, amelyek nemcsak a combot takarj� el, de egy magas sark� cip?vel a
l�sz�adat is ny�jtj�! B� a ceruzaszoknya 2010 egyik legtrendibb ruhadarabja, lehet?leg ne

1/2

4 szexi szoknya tavaszra !
Írta: Administrator
2010. április 07. szerda, 05:06 -

ilyet v��olj magadnak: ezek a szokny� ugyanis r�apadnak a combokra, �y kiemelik a
vastags�ukat! Ink�b a k�ny? anyagb� k�z�lt, red?z�t A-vonal� szokny� k��l v�ogass!
<br /><br /><br />Tipp: ha az ide�is szoknya megvan, m� csak a harisnya � a cip?
kiv�aszt��al kell foglalkoznod. A f�yes, �vegsz�� vagy csillog� harisny� helyett ink�b
egyszer? krepp harisny� v��olj, a t�l f�yes anyagok ugyanis m� vastagabbnak mutatj� a
l�aidat! Viselj hozz�magas sark� cip?t � a k�yelmes, � lapos talp� saruk, balerinacip?k �
bokacsizm� ugyanis nem t�l el?ny�ek sz�odra! <br /><br /><br />Forr�: wellnesscaf�/p>
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