
MÓDA

Náušnice, 
Takko,
149 Kč

Halenka,
Takko,
249 Kč

Twinset,
Bonprix.cz,

549 Kč

10 Chvilka pro tebe

Oblékněte svoje tvary * Postavu nedefinuje 
váha, šířka, velikost, 
ale její silueta. Klíčové 
parametry jsou ramena, 
pas a boky. Jejich obvod 
určuje vhodné střihy.
* Oblečení musí zvýraznit 
klady a odvést pozornost 
od kritických partií.
* Nevěřte, že plandavé 
oblečení skryje všechny 
neduhy postavy. Neforemné a příliš volné 
kousky jsou pohodlné, ale přidávají kila.
* Dobře padnoucí kousky, které zvýrazní 
křivky, vám dodají ženskost a sebevědomí.
* Čarujte s doplňky. Je těžké soustředit se 
na nedokonalosti postavy, když vidíte 
v uších krásné náušnice nebo v dekoltu 
zajímavý náhrdelník. 
* Vhodné jsou kalhoty s vyšším pasem. 
Pomůžou vyformovat bříško a opticky 
prodlouží nohy. Ideální jsou v kombinaci 
s botami na podpatku.
* Chcete-li vypadat štíhlejší, vyhněte se 
tuhým, těžkým a příliš lesklým látkám, 
které rozšiřují. 
* Zapomeňte na velké vzory, zvířecí 
motivy, vodorovné proužky, na řasení, 
volány, plisování
a boční, zadní či 
náprsní kapsy 
s klopami.
* Volte 
drobné 
vzory 
a vertikální 
detaily.

Příroda vám nadělila bujnější křivky, 
nebo vám na těle přibylo přes zimu 
víc kil, než je vám milo? Ani tak 
nemusíte rezignovat na svůj šatník.
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Nezáleží 
na tom, jakou 

velikost nosíte. 
Důležité je, jak 

ji nosíme.

Př
ip

ra
vi

la
: S

ta
ni

sl
av

a 
St

ib
or

ov
á,

 fo
to

: a
rc

hi
v 

jm
en

ov
an

ýc
h 

fi r
em

 a
 z

na
če

k 

Kabelka,
SMH, Humanic,
ve slevě 999 Kč

Neláká vás chůze 
na vyšších podpatcích? 

Jen to zkuste. V módě jsou 
teď tzv. blokové podpatky, 
které jsou široké a stabilní.

Myslete i na to, že k objemnější 
postavě se nehodí malinké 
kabelečky, byť jsou trendy. 

Sáhněte po kabelkách 
větších, se zajímavými 

zdobnými prvky.

Postavu opticky zúží 
i rovné dlouhé tuniky mírně 

nabírané v pase, výstřihy do V, 
tříčtvrteční rukávy, tmavší 
kalhoty z přizpůsobivého 

materiálu, pouzdrové sukně 
s vyšším pasem, zavinovací topy 

a šaty, kousky z měkkého, 
lehkého, přizpůsobivého 

materiálu.

Lodičky,
Deichmann, 649 Kč

Top,
Cellbes,
599 Kč

Styl
Takko

volány, plisování
a boční, zadní či 
náprsní kapsy 
s klopami.
* Volte 
drobné 
vzory 
a vertikální 
detaily.

Kotníčkové boty, 
Deichmann, 849 Kč

Náhrdelník,
Takko,
349 Kč

Triko, 
Bonprix.cz,

479 Kč

Sukně,
s.Oliver, 
Zoot.cz,  
1399 Kč

Kabelka, 
Giuliana,

Humanic,
899 Kč

Kalhoty, 
Ulla 
Popken, 
cena 
k doptání 
v obchodě

Vzorovaná 
halenka,
Cellbes, 799 Kč

Pončo,
Esprit, 

2299 Kč 

Náušnice, 
Takko, 
119 Kč 

JAK SI UBRAT KILA

Dagmar Gabulová
Expertka na styl,
autorka knihy 
Styl – Cesta ke 
kráse, sebevědomí 
a charismatu,
dagmarstyle.com

* Postavu nedefinuje 
váha, šířka, velikost, 
ale její silueta. Klíčové 
parametry jsou ramena, 
pas a boky. Jejich obvod 
určuje vhodné střihy.
* Oblečení musí zvýraznit 
klady a odvést pozornost 
od kritických partií.
* Nevěřte, že plandavé 
oblečení skryje všechny 
neduhy postavy. Neforemné a příliš volné 
kousky jsou pohodlné, ale přidávají kila.
* Dobře padnoucí kousky, které zvýrazní Vzorovaná 
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