Ce se poartÄƒ Ã®n sezonul rece 2019-2020! Cu Jupiter City
Ã®È›i poÈ›i alege ce È›i se potriveÈ™te!
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Orice fashionist È™tie cÄƒ un criteriu important în alcÄƒtuirea È›inutelor sale este culoarea care se poartÄƒ în noul sezon. L
sunt roÈ™ul închis Chili Pepper, bordo, evening blue ? un palton, o bluzÄƒ, o fustÄƒ sau o rochie în aceste tonuri fiind perfec
pentru a întrerupe monotonia de zi cu zi. Se poartÄƒ È™i culorile deschise: roz piersiciu, gri paloma, portocaliul, precum È™
unele atipice anotimpului, cum este verdele guacamole. Vino sÄƒ te inspiri de la Orsay È™i New Yorker!

Blugii cu rupturi È™i rosÄƒturi rÄƒmân printre modelele preferate, dar, spre deosebire de sezoanele trecute, tind cÄƒtre sime
parcÄƒ se mai ?cuminÈ›esc?. Vino la Colin`s sÄƒ-È›i alegi perechea potrivitÄƒ!

Sacourile sunt un obiect vestimentar la mare cÄƒutare la începutul anotimpului rece. Sunt în trend cele în culori neutre,
oversized sau stil boyfriend. La Stradivarius îl poÈ›i gÄƒsi pe cel perfect pentru tine!

DacÄƒ vorbim despre articole must have în acest sezon, unul dintre acestea este cu siguranÈ›Äƒ hanoracul. BÄƒrbaÈ›ii îl pot
combinaÈ›ia clasicÄƒ, alÄƒturi de blugi, iar femeile îl pot pune peste o rochie sau îl pot asorta la pantalonii scurÈ›i tip biker.
Hanoracele Pull&Bear sunt cunoscute în întreaga lume, sunt trendy È™i versatile.

În materie de încÄƒlÈ›Äƒminte, au revenit la modÄƒ ghetele cowboy, simple, cu È›inte, cu catarame, cu imprimeu de animal
toc transparent. Le gÄƒseÈ™ti la NISSA È™i le poÈ›i combina foarte bine cu rochii asimetrice sau cu fuste plisate midi.

Pantofii sport au câÈ™tigat mult teren în sezoanele anterioare È™i se menÈ›in în trend È™i acum. CombinÄƒ-i cu blugi È™
pantaloni cu paiete sau cu rochii casual pentru un look fresh. ÎncÄƒlÈ›Äƒminte la modÄƒ, într-o varietate de modele, poÈ›i gÄ
Salamander.

La fustele midi, pantalonii culotte, la pliseuri, cÄƒmÄƒÈ™i de mÄƒtase, eÈ™arfe cu print retro, tweed ? asorteazÄƒ genÈ›i c
extravagante de la Benvenuti.

Pentru mai multÄƒ inspiraÈ›ie în alcÄƒtuirea È›inutelor tale, vino la Jupiter City! Te aÈ™teptÄƒm în fiecare zi între
21.30! #HaiLaShopping!
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