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<img
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022.jpg" alt="" align="left" width="100" height="100" /> <p align="justify">A mag� m� mindig
tart�legenda szerint a ruha nem igaz� praktikus ruhadarab, mivel nem lehet annyira vari�ni,
mint a szoknya-bl�zt. </p> Ezt nem tagadjuk, de a gyakorlatiass�nak is van hat�a, ruh�
n�k�l nem lehet l�ezni, a megfelel? darabba felt�len�l �demes befektetni. Nem kezd�nk el
senkit sem gy?zk�ni, hogy mi�t �demes ruh�at v��olni, aki nem �zi, mennyire meg tud
v�toztatni egy n?t egy igaz� sz� darab, annak hi�a besz��nk. Induljunk el teh� onnan,
hogy ruh�an lenni j� a ruha sz� � reggel m� id?t is lehet vele sp�olni, mert kevesebbet kell
gondolkodni a szekr�y el?tt. <p align="justify"> A 2009-es ?szi trendek elvileg a ruh�ra is
vonatkoznak, a negyvenes �ek klasszikus vonalai, a nyolcvanas �ek retroja � az idi�a
szegecses-csillog� anyagok itt is megjelennek, de mi azon a v�em�yen vagyunk, hogy jobb
ignor�ni ?ket. Ha ruh�r� van sz� akkor az elm�lt � h?se egy�telm?en nem egy divattervez?,
hanem egy politikus feles�e, m�pedig Michelle Obama, az Egyes�lt �lamok els? asszonya.
Megeml�hett�k volna m� a kardig�okn� is, hisz k�tudott, mennyire szereti az eln�n�a
gombos pul�ereket, de tal� m� nagyobb hat�sal volt a ruhav��l�okra a vil�ban. A t�bek
�tal m�is divatikonnak kiki�tott Michelle O. ugyanis l�v�yosan ker�li a m� politikusfeles�ek
�tal oly kedvelt koszt�m�et, viszont rengeteg hipern?ies ruh� visel. Ami rendk��l okos
h�z�, hiszen a first lady magass�a a becsl�ek szerint valahol 180 centi k��l j�hat, �gyhogy
meg kell gondolnia, mit vesz fel. Az �tala legt�bsz� viselt der�baszabott, lefel�b?v�l?,
ujjatlan ruh� remek�l megoszj� az alakj�, kisebb�ik, a mint� � az er?s sz�ek szint�
kedvez?en befoly�olj� a l�v�yt.
Persze aki ragaszkodik a legfrissebb divat visel��ez, az
v�ogathat az ?szi kollekci�b�, a legolcs�b m�k� is felsorakozatj� a luxusboltok k��at�,
�gyhogy senkinek nem kell v�lt��es, flitteres miniruha n�k�l tov�b �nie. Aki viszont nem
csak egy szezonra szeret v��olni � esetleg �gy �zi, el� sz�es a saj� v�la is, az vehet �
viselhet egyszer?en csak sz� ruh�at.</p> <p align="justify"> Kedvenceink a hurkolt anyagb�
k�z�lt darabok, azokat ugyanis nem kell vasalni, ugyanez vonatkozik a j�min?s�? v�ony
sz�etre. Tal� a folyamatosan n�szer? �k�?s ruha az, ami a legt�b n?nek j� �l, att�
f�gg?en, hogy hov�esik a pont, ahol �k�ik, jelent?sen tudja befoly�olni az alakot. A minta
sem mindegy, aki egy�k�t ragaszkodik az egysz�? holmikhoz, annak is �demes legal�b egy
mint� ruh� beszerezni, mert eg�zen dr�ai hat�t lehet vele el�ni, tapasztalatb� mondjuk. Az
id� a mint� ter�let� a keleties az egyik men? v�tozat, de tulajdonk�pen csak az a l�yeg,
hogy az ember j� �ezze mag� benne. </p> <p> </p> <p>Forr�: lifestyle.hu</p>
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