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PIRMYN I 20
Pirmyn į
2019-uosius
metus
stilingai!

Gėlių raštai
Tiesiog dieviname gėlių
raštus, tad 2019 metai
bus nerealūs! Tai reiškia,
kad laukia ne tik gėlėti,
bet ir spalvoti rūbai.

Kas naujo 2019 metais?
Ir daug, ir mažai! Vis
dar madingi per dideli
ir patogūs drabužiai,
tačiau pasiruošk
naujoms spalvoms. 2019
metų mados šūkis – būk
lengvai pastebima!
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Renkis sluoksniais
Ateinančiais metais turi
nepamiršti, kad rengtis
rūbus sluoksniais yra
madingiausias dalykas,
kokį gali padaryti! Aišku,
nebūtina vilktis penkių
megztinių, švarkelio ir
palto, tačiau 2-3 rūbų
sluoksniai yra būtini.

019 METUS!
Neslėpk prekių ženklų
Masyvūs sportbačiai

Kuo toliau, tuo labiau darosi
madingi ryškūs rūbai, ant kurių
prekių ženklai nebeslepiami.
Juk didžiausias 2018 metų hitas
buvo “Adidas” džemperiai su
prekių ženklu per visą krūtinę!
Šiais 2019 metais taip pat
svarbu demonstruoti spalvas,
jų įvairovę ir prekių ženklų
gražumą! Nebijok išsiskirti!

Kokie batai bus madingi
2019 metais? Atsakymas yra
šios pastraipos pavadinime.
Jei nori žengti koja kojon su
paskutine mada, gali drąsiai
pirkti masyvius šviesios spalvos
sportbačius. Jie puikiai tiks
prie laisvų viršutinių rūbų ir
aptemptų kelnių!

Žibėk naktyje

Laisvė!
2019 metais vis dar
gali rengtis laisvais ir
šiek tiek per dideliais
rūbais. Tam puikiai tiks
per dideli megztiniai,
švarkai, džemperiai,
marškiniai, o įspūdį
dar labiau sustiprins
aptemptos kelnės.

Be jokių abejonių,
blizgantys sidabriniai ir
holografiniai efektai net
nesiruošia pasitraukti iš
mados viršūnės! Kuprinės,
kosmetinės, striukės,
batai, akiniai, lankeliai...
Gali derinti šiuos lengvai
pastebimus aksesuarus
visiškai visur ir tikrai
nesuklysi.

KONKURSAS!

Ar žinai, kaip dideli ir šiek tiek apsmukę drabužiai vadinami anglų
kalboje? Atsakyk ir laimėk fainą prizą!
a. Big
b. Massive
c. Oversized
Užuomina: atsakymą į šį klausimą gali rasti kažkur šiame žurnale!

Lėlė
„Frozen“

Šviečiantis
raktų
pakabutis
„Frozen“

PRIZAI!

Atsakymą įrašyk į kuponą 30 p. arba atsiųsk SMS žinute tel. numeriu 1567: rašyk super,, atsakymą, savo vardą, pavardę ir adresą. Žinutės kaina 0,29 Eur.
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