
                                             

Chcemy być sobą!                                          Wrocław, maj 2011 
 

Letnie miesiące coraz bliŜej, a słodkim marzeniom o słonecznych wakacjach towarzyszy  

obawa związana z perspektywą ubierania się w zwiewne sukienki i wskoczenia w bikini. 

Obiecujemy sobie ostry reŜim sportowy i dietetyczny, ale…  moŜe warto zmienić 

filozofię? Od dziś nie starajmy się zmieniać siebie, po prostu zmieńmy zawartość szafy! 

 

KaŜda z nas moŜe pięknie wyglądać - wszystko zaleŜy od umiejętnego zatuszowania 

mankamentów naszej sylwetki i wyeksponowania jej atutów. Coraz chętniej słuchamy 

doradców potrafiących określić typ naszej sylwetki i doradzić, czy powinnyśmy się 

zdecydować na zwiewną spódnicę, spodnie rurki czy sukienkę ozdobioną falbankami. 

Gdy uda nam się zgodnie z tymi wytycznymi oraz obowiązującymi trendami dobrać kreację, 

pozostaje postawianie kropki nad i czyli wybór odpowiednich butów! 

 

Kolekcje butów i dodatków dostępnych w sklepach Deichmann najlepiej obrazują to co 

najwaŜniejsze w najnowszych trendach, a przy okazji stanowią prawdziwą skarbnicę fasonów 

i kolorów, wśród których kaŜdy znajdzie coś dla siebie. 

Lato 2011 to przede wszystkim styl casual, głównie w wydaniu safari, militarnym 

i marynarskim. Hitem będą sandały na koturnach, które świetnie komponują się z długimi, 

zwiewnymi spódnicami i sukienkami. Z powrotu stylu hippie ucieszą się nie tylko 

dziewczyny, którym zaleŜy na tym, Ŝeby więcej ukryć niŜ odsłonić. Kto chce pochwalić się 

pięknymi nogami wybiera niezwykle modne połączenie dŜinsowych sztortów z chodakami. 

Krótkie kozaczki, które juŜ kolejny sezon nie wychodzą z mody, szczególnie kochają 

długonogie  dziewczyny. Te z nas, które chcą dodać sobie kilku centymetrów, wybierają 

obcasy, które w tym sezonie, po długim czasie królowania szpilek, są znowu dość mocne 

i pozwalają pewnym krokiem przejść przez lato. 

Balerinki, które przebojem wdarły się do letnich kolekcji juŜ kilka sezonów temu cieszą się 

nieustannym powodzeniem. Są niezwykle wygodne i bardzo dziewczęce. Pasują niemal 

kaŜdej z nas i są odpowiednie w prawie kaŜdej sytuacji – zarówno w pracy, jak i na sopockim 

molo. W sklepach Deichmann znajdziemy zarówno modele ozdobione koronką jak 

i dekorowane nitami lub kokardą. 

 

KaŜda z nas jest inna… Na szczęście bogactwo trendów pozwala kaŜdej z nas wybrać coś, co 

dopasuje się do nas, a my… będziemy mogły być po prostu sobą! 
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