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OKÉNKO PRO ŽENY

Plesová sezóna ťuká na vrátka
Být krásná a originální touží být každá
žena zvláště při výjimečných příležitostech či slavnostních okamžicích. Upravené vlasy v souladu s krásnými šaty vás učiní nepřehlédnutelnou na všech společenských událostech.
Doba plesové sezóny přináší každoročně
změny v účesových trendech. Vždy však záleží především na typu ženy, zda je konzervativní nebo naopak více odvážná. „Zvolit
správný účes na ples je téměř stejně náročné, jako jej vytvořit. Při výběru zohledňujeme délku a kvalitu vlasů, ale také styl a barvu šatů,“ vysvětluje Edita Sůlová, majitelka
kadeřnictví Edita v Hustopečích. V dnešním
okénku pro ženy vám nabídneme k inspiraci hned dvě varianty společenského účesu.
Ke krásné ženě a krásným šatům, patří i
krásné vlasy. Proto na kadeřníka při plesové sezóně rozhodně nezapomínejte.

Ples, firemní večírek nebo divadelní představení. To všechno jsou situace, kdy využijete společenské šaty. Jak vypadat na
těchto akcích stále originálně a přitom
nevytunelovat rodinné konto, vám poradíme společně s majitelkou salonu Adeleine Kamilou Petříkovou.

První odvážnější, ale zároveň i velmi elegantní účes v kombinaci s módním trendem - výčesem vlasů do výšky, který ocení spíše menší ženy.

Večerní róby i koktejlové šaty se vyplatí zapůjčit. Řada městských plesů a společenských akcí je dnes již na vysoké úrovni, a jelikož se žena většinou pohybuje stále v jedné společnosti lidí, záleží jí na tom,
aby vypadala vždy originálně. Řešením je
půjčovna šatů, která nabízí kvalitní plesové a společenské šaty za velmi zajímavé
ceny. „V našich dvou provozovnách máme
šaty značkové, které nakupujeme od dodavatelů ze zahraničí, nebo si je sami šijeme. Jde o šaty kvalitní, jednoduché i pěkně zdobené, většinou s ruční výšivkou nebo
kamínky a zajištěna je především jejich originalita. Pořizovací cena takových to společenských šatů se mnohdy pohybuje řádově mezi 5-10 tisíci korunami, kdežto u nás
si je žena může půjčit v průměru za pětinovou cenu tzn. okolo tisíce korun za víkend,“
vypočítává klady Kamila Petříková, majitelka salonu Adeleine v Hustopečích a Židlochovicích.
Vyberou si dámy štíhlé i plnoštíhlé. Hustopečská půjčovna společenských šatů uspokojí každou ženu. Vhodné šaty zde naleznou jak ženy štíhlé, tak i dámy plnoštíhlé, které se svým konfekčním číslem mají
v běžných obchodech oproti klasickým velikostem mnohdy problémy. „Obrací se na
nás hodně plnoštíhlých dam, proto si právě
většinu těchto šatů šijeme sami až do velikosti 62. I ty to dámy se chtějí líbit,“ zdůrazňuje Petříková.

Naopak druhou variantou je naprosto přirozený a decentní účes vytvořený žehličkou na vlasy, do přírodních vln.

Vyplatí se dojít včas. Termíny slavnostních akcí jsou nám známy dostatečně dopředu, proto se vyplatí přijít do půjčovny s
předstihem. Klasických velikostí je daleko
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více oproti těm větším, a tak si včasným příchodem zajistíte i možnost většího výběru.
„Šaty pak zákaznici upravíme na míru, včetně zkrácení – prodloužení nebo různých záševků. Upravit dle potřeby jde 95% šatů tak,
aby se v nich žena cítila po celý večer pohodlně a dobře,“ dodává majitelka hustopečské půjčovny. V ceně půjčovného je zahrnuta i následná údržba šatů včetně vyčištění,
vyprání a navrácení do původního stavu.
Trendem letošní plesové sezóny je štíhlá úzká linie. Celosvětový trend v podobě úzkých hladkých šatů je stejně tak módní jako stále oblíbený klasický princes, což
jsou šaty mírně vypasované přes hrudník,
boky, a pak volně se rozšiřující sukně. Již
druhou sezónu se oblibě těší také empírový
střih. Ten dokáže velmi dobře zamaskovat
bříško, ale pozor na správný splývavý materiál! V barvách prim drží černá, fialová, lila
nebo barvy bordó a kombinace bílé a černé. „Vrací se zpět jednoduchost. Ne vždy, to
co je trendy, musí ženě zákonitě slušet. A
tak je mnohdy daleko lepší, držet se střihu,
který sluší a ne módnosti,“ tvrdí Kamila Petříková.
Společenské šaty nejsou pouze oblečení pro
zvláštní příležitosti. Společenské šaty jsou
rovněž vizitkou a důkazem vaší jedinečnosti
a charakteru člověka. Najděte si i vy svůj styl
o oblékněte si šaty, ve kterých vás bude každý obdivovat. (kop) Fota: K. Kopová

Nabídka plesů v Hustopečích:
14. 1. Ples hotelu Centro
21. 1. Ples CVČ Hustopeče
5. 2. Krojový ples
11. 2. Ples SOU a SOŠ Hustopeče

20. 2. Dětský karneval
25. 2. Ples gymnázia
28. 2. Farní ples
5. 3. Rybářská zábava
- inzerce -

