KĄ ATRASTI IR IŠBANDYTI GEGUŽĖS MĖNESĮ

MOZAIKA

Plokščias padas, kaubojiški
aulinukai ir gyvūnų kailio raštai

Neoninės ir pastelinės spalvos – viena
ryškiausių šio sezono tendencijų

Dėmesį
traukiančios
detalės
Jei vertinate patogumą – sportinius
ir žemakulnius batelius, ieškokite
puoštų madingais šio sezono akcentais. „Neoninės spalvos, holografiniai
ar kaubojiški elementai, gyvatės odos
raštai tikrai neleis atrodyti nuobodžiai“, – naujos „Deichmann“ avalynės kolekcijos pristatyme teigė stilistė
Viktorija Šaulytė.

Stilistė Viktorija
Šaulytė tvirtina,
kad šį sezoną
verta rinktis
ekstravagantišką
patogumą

Dizaineriai Kristina Kalinauskaitė ir Andrius Sergejenko užsisvajojo apie atostogas ir lengvą nerūpestingumą – tokia yra naujausia „Kristi Andress“ pavasario ir vasaros drabužių kolekcijos tema.
Viena didžiausių kolekcijos naujienų – specialiai kurti egzotiški gėlių
ir jūrų gyvūnų motyvai, tarsi sujungti du pasauliai: tai, kas yra ant
žemės paviršiaus, ir tai, kas po vandeniu. Raštais margintas novatoriškas audinystencelis. „Labai mėgstame natūralų pluoštą ir daug jo
naudojome, kai kuriuos drabužius sukūrėme iš tencelio – geriausiomis natūralaus pluošto savybėmis pasižyminčio, šilką primenančio
audinio. Jis yra keliskart paprastesnis prižiūrėti ir nešioti“, – sakė K.
Kalinauskaitė.

Naujosios „Kristi
Andress“ pavasario
ir vasaros kolekcijos
modelis – garsi
Lenkijos manekenė,
tenisininko Simo
Kučo mylimoji Ola
Kędrzynska

Elementai
Oras, žemė, vanduo ir
ugnis – prekių ženklo
„Stradivarius“ pavasario ir
vasaros kolekcijos temos.
Žemės ir vandens atspalvių
natūralių tekstūrų audiniai,
plazdantys siluetai, kaubojiški batai, kutai, džinsinis švarkelis ir makramė technika
nertos rankinės – stiprioms
asmenybėms, nepraradusioms ryšio su gamta.
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Moteriškas akcentas
Patogūs ir elegantiški bateliai apvaliomis nosytėmis ir plokščiu kulniuku tinka bet kokia proga. Su naujosios prekių ženklo „Ecco“ kolekcijos
„Anine“ bateliais galėsite eiti ir į vakarėlį, nes jie labai puošnūs. Kompromisų patogumu garsėjančio danų prekių ženklo kūrėjai neaukojo
dėl grožio – jam gaminti taikė komfortą užtikrinančią technologiją
„Fluidorm“. Balerinų bateliai odiniai, su anatominės formos vidpadžiu
„Poron Insole“ ir lanksčiu padu.

www.moteris.lt
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ATOSTOGŲ RITMU

Nuo ryto iki vakaro
Naujoji prekių ženklo „Bershka“ kolekcija spinduliuoja
nerūpestingų vasaros atostogų nuotaikomis. Iš ryto –
į paplūdimį, vakare – šurmulys, muzika ir linksmybės iki
paryčių, todėl lagamine reikia turėti ne tik naujausio modelio maudymosi kostiumėlį, bet įvairiomis situacijomis
tinkamos aprangos. „Bershka“ siūlo karščiausias mados
naujienas – vientisus neoninių spalvų maudymosi kostiumėlius arba bikinius, kurių viršutinė dalis kuo puikiausiai tinkama eiti ir tiesiai iš paplūdimio į gatvę. Vakarui
būtina glaustinukė ir devintojo dešimtmečio Los Andželo
nuotaikas atspindintis džinsinis švarkelis ar dukslus bluzonas. Vaikinai atrodys šauniai vilkėdami Havajų gėlėmis,
jūriniais motyvais išmargintus marškinėlius.

BATIKOS ŽAVESYS
Į madą grįžęs batikos žavesys įkvėpė kompanijos „Femina Bona“ įkūrėją Rasą Baltę-Balčiūnienę
sukurti projektą „Amres Art“. Moteris pasakojo, kad įkvėpimo projekto kolekcijai semtasi iš italų
menininko A. Meneghetti tapybos, nes šis menininkas akcentavo kūrėjo ypatingos psichologinės būsenos svarbą tam, kad kūrinys būtų ne tik gražus, bet ir spinduliuotų vidinę harmoniją. Indonezijoje sukurtą batikai skirtą šilko audinį unikaliais vienetiniais drabužiais pavertė drabužių
dizainerės Ramunė Strazdaitė ir Jurgita Januškevičiūtė, o parodoje „Pelenė“ kolekciją demonstravo žinomos veiklios Lietuvos moterys.

Sveikatos ir grožio namų „Beža“
vadovė Erika Stankevičiūtė ir
profesorius Yoshikazu Yonei MD.PhD

JAPONIŲ GROŽIO PASL APTYS

Ji žino, ko nori
Naujausia dizainerės Ramunės Piekautaitės kolekcija skirta
toms, kurios nesivaiko laikinų mados tendencijų. Moderni
moteris – drąsi ir nepriklausoma asmenybė. Kitomis akimis
ji gali pažvelgti net į odinius drabužius, plastikines detales ar
masyvias grandines. Madingų žemės spalvų odinių šortų ir
švarko trumpomis rankovėmis derinys išties prikausto dėmesį.

Kodėl japonės net ir sendamos atrodo tokios gražios? Atsakyti į šį klausimą
į Lietuvą sveikatos ir grožio namų „Beža“ kvietimu buvo atvykęs profesorius
Yoshikazu Yonei MD.PhD. Jis yra vienas iš apie 8 tūkst. narių vienijančios Japonijos kovos su senėjimu medicinos draugijos įkūrėjų ir vykdomosios tarybos
narių, nagrinėja glikeminio streso poveikį žmogaus organizmui. Gydytojams ir
kosmetologams skirtame seminare Y. Yonei atskleidė pagrindinę harmoningos
išvaizdos paslaptį – tolygų viso kūno senėjimą. Raumenys, kaulai, kraujotakos,
hormoninė ir nervų sistemos turi senti vienu metu. Lygiai taip pat reikia vertinti ir odos senėjimą. Raukšlių kiekis, elastingumas, drėgmės lygis, pigmentacija
ir glikacijos procesai neturėtų aplenkti žmogaus biologinio amžiaus. „Raskite
silpnąją savo organizmo grandį ir koreguokite ją“, – patarė profesorius.
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