הקיץ מתקרב ,בתקווה שיאפשרו לנו לצאת לים ולבריכה בקרוב...
החנויות נפתחות שוב בימים אילו אז זה זמן טוב להתחיל לחשוב איזה
בגד-ים את רוצה.
אני מודה שזאת המשימה הכי קשה שיש בקניות.
אם בבגדים אפשר לטשטש ,להבליט ,להסתיר ולהאריך בבגד-ים זה יותר
מאתגר ויש מעט בד בכדי לעשות קסמים.
בחירת בגד-ים המתאים לך עובד על אותם עקרונות כמו של בגדים רק שיש
יותר גוף ועור מבד.
בדפים הבאים תגלי איך לבחור בגד-ים שמתאים למבנה הגוף שלך  -איך
ליצור אשליות אופטיות נכונות שיבליטו את האזורים שאת אוהבת ויטשטשו
את אלה שפחות ...איך להתחבר ליתרונות הטבעיים והנכסים הטובים בהם
התברכת ,ולהוציא מהם את המיטב ,והכול לפי הנושאים ואזורי הגוף השונים
שמעסיקים אותך ועם תמונות להמחשה (שימי לב שהתמונות ממחישות את
העקרונות גם אם הפריטים המופיעים בהן הם לא תמיד הסגנון שלך).

טיפים מקדימים לקניית בגד-ים.
 כשאת הולכת לקנות בגד -ים צריך לבוא עם הרבה סבלנות ,אופטימיות
ומצב – רוח טוב כמה שיותר.
 מומלץ ללכת לקנות בגד -ים מאופרת ועם שיער מסודר כמה שיותר זה
עוזר בתא המדידה ובאור של פרוזקטורים ונאונים...
 מומלץ לקנות בגד-ים בסוף עונה המחירים הרבה יותר אטרקטיבים
ויכול לשמש אותך גם שנה הבאה עד המבצע הבא...
 ללכת לקנות לבד או אם שותפה לקניות בהתאם למה שאת אוהבת .אם
את הולכת עם שותפה תבחרי אותה בקפידה כזאת שמפרגנת ,אמיתית
וסומכת על דעתה.
 לתכנן פחות או יותר איזה בגד-ים את רוצה כדי להגיע מוכנה וממוקדת
לחנות ולחסוך מדידות מיותרות.
 בטחון עצמי -הוא המרכיב החשוב ביותר למציאת בגד-ים .את יכולה
למצוא את הבגד-ים הכי יפה ומחמיא אבל שפת הגוף שלך תשדר אחרת
זה לא יילך.
 אהבה עצמית – לקבל את עצמך כמו שאת ומי שאת זה הכי מושך
ואטרקטיבי ולא משנה מה המידה שלך.

אני עובדת עם המון נשים בכל המידות והגזרות ועוד לא מצאתי אחת
שאוהבת את כל כולה כמו שהיא בלי תלונות (אפילו לבר רפאלי) .
אז כל מה שנשאר זה להראות לכולם כמה אנחנו יפות ושלמות במי שאנחנו.

יאלה מתחילים.
שלם או ביקיני או טנקיני? מה שאת אוהבת ונוח לך אין בזה הרבה חוקים
ובאמת משתנה בהתאם למבנה הגוף ,מה שאוהבים ונוח טעות לחשוב
שנשים רזות לובשות ביקיני ומלאות בגד -ים שלם
אני אישית אוהבת בגדי –ים שלמים והם הפכו להיות אהודים ואטרקטיבים.
העיקרון החשוב ביותר בסטיילינג זה להבליט את הצדדים היפים שבנו
ולהדגיש אותם ,להפנות את המבט למקומות שאנחנו רוצות להראות.
ולטשטש כמה שאפשר אזורים פחות מחמיאים .בעזרת אשליות אופטיות
אפשר להיראות יותר טוב.
 נקודה למחשבה -איזה איזור בגוף שלך את הכי אוהבת (אין דבר כזה
שאין )...לרוב הנשים אוהבות את החלק העליון חזה  ,צוואר פנים.
זה האזור שנבליט ונקשט בבגד ים.

טרנדים לקיץ .0202
ממשיכים הבגדי-ים א-סימטרים שמאוד מחמיאים.
גזרה ספורטיבים נוחים ופחות חשופים.
רגל סופר גבוה – מגביה יותר רגל ארוכה אך לא מתאים לכולם...
תשומת לב למותניים – חגורות וחיתוכים שמבליטים.
שרוולים – דומיננטים שרוול אחד ,תוספת בד ועיצובים בשרוולים ,תוספת וולן
לשרוולים ,שרוולים ארוכים ועוד...
בגדי הים נראים יותר כמו בגדי גוף/חולצות שאפשר ללכת עם חצאיות
ומכנסיים ולהרגיש בסטייל.
סגנון של שנות ה 02 -בגדזרות ,הדפסים ועיצובים.
צבעי ניאון ,צבעים מבריקים ,לורקס ,מתכתיים,נצנצים ,הדפסי נמר ופוקסיה
(שנות ה 02כבר אמרתי)...
מגוון לולאות המחברות בין חלקי הבגד-ים.

איך להיראות גבוה ורזה יותר...
קווי אורך -מאריכים ויוצרים מראה צר יותר לכן חשוב להקפיד שיהיה בבגד-
ים קווי אורך ואשליה של אורך בעזרת הדפסים וטקסטורות על הבד .מפתח
הרגל מומץ שיהיה גבוה ככל שניתן יוצר אשליה של רגליים ארוכות.
להימנע מפסי רוחב וחיתוכים מיותר.

בגדי-ים לנשים עם אגן ישראלי "ים תיכוני"
המטרה :לטשטש את איזור האגן ,ליצור אשליה של הצרה באיזור האגן.
למרות שבשנים האחרונות אגן בולט הוא טרנדי וסקסי( ...יש נשים שמזריקות
שומן בישבן כדי להגדיל ...זכית ,תהני מזה).
איך עושים זאת?
כדאי שהחלק התחתון יהיה כהה ,חלק ולא מקושקש או מבריק.
חלק עליון צבעוני ומושך.
בגד –ים בעל תחתון "נמוך יחסית" כדי שלא ידגיש את כל גובה הישבן.
בגד-ים בסגנון חצאית ,או מכנסון משטטש ומסתיר אגן רחב.
המטרה ליצור פרופורציה בין החלק התחתון של הבגד-ים לבנה הגוף.
חלק תחתון קטן יצור חוסר פרופורציה ויצור אשליה גדולה יותר.
המטרה השניה "להרחיב" את החלק העליון כדי שיהיה פרופורציונאלי עם
התחתון וימשוך יותר תשומת לב בצבע וקישוטים.
להימנע -מחלק תחתון עם קשירות וקישוטים אשר מושכים תשומת לב מיותר

איך לטשטש את הבטן?
זוהי "שאלת מליון הדולר" שכן מניסיוני הבטן היא האזור בגוף שהכי מפריע
לרוב הנשים.
מבנה גוף ,לידות ועוד...
המטרה :לטשטש את איזור הבטן כמה שיותר.
איך עושים זאת?
למשוך את תשומת לב לאזורים יותר מחמיאים שאנו אוהבות בגוף שלנו כמו
מחשוף או רגליים.
לרוב מומלץ בגד-ים שלם שמטשטש את הבטן ויש אפילו בגדיי-ים עם
מחטבים פנימיים או בדים כפולים.
בגדי-ים עם קיווצים ואלכסונים באזור הבטן עושים את העבודה.
משחק של צבעים ,יוצר מראה צר יותר.
ביקיני עם תחתון גבוה אוסף בטן נמוכה.
להימנע  -מלהבליט את הבטן ע"י הדפסים ,קישוטים ובדים מבריקים.

איך ליצור מראה מקומר?
המטרה :ליצור אשליה של מבנה גוף נשי ומקומר עם מותן צרה יותר
ומודגשת.
עניין של מבנה גוף ולא חשוב באיזו מידה את ,יש גם נשים רזות מאוד בעלות
מבנה ישר ונערי ויש נשים במידה גדולה עם מבנה גוף מקומר ומותן צרה
יותר.
איך עושים זאת? בעזרת בגדי-ים היוצרים אלכסונים על הגוף.
משחק בין קווים ,בדים וצבעים אשר יוצרים אשליה של מבנה גוף מקומר
ונשי.
אם יש לך מותן מודגשת העדיפי בגד-ים שיבליט בעזרת חגורה ,חיתוכים
ודגשים עיצוביים.
להימנע -מבגד-ים סטרפלס ,חגורות ,פסים לרוחב.

בגדי-ים לנשים עם חזה גדול
המטרה :להצר את המראה החזה למצוא בגד-ים שמחזיק ומעמיד את החזה
במקום המתאים והראוי לו...
חזה גדול אשר לא "מטופל" כראוי יוצר מראה משמין ולא מחמיא.
איך עושים את זה?
למצוא בגד-ים שיחזיק טוב את החזה ע"י ברזלים או חזיה פנימית.
כתפיות רחבות שיחזיקו את החזה ויצרו מראה פרופורציונאלי עם החזה,
מחשוף פתוח ככל שניתן ,גזרה מעטפת.
צבעים אחידים ורגועים .למשוך את תשומת הלב לאיזור אחר.
להימנע -מבגדי-ים עם תוספת בד וקישוטים באיזור החזה כדי שלא יוסיפו
נפח ותשומת לב מיותרת ,בגד -ים סגור מידי.

בגדי -ים לנשים עם חזה קטן:
המטרה :למלא וליצור מראה נשי וסקסי.
איך עושים זאת? ללבוש חזיות עם ריפוד קל ליצירת מראה של חזה מלא יותר
בתוספת בדים ונפח יעשו את העבודה.
או ללבוש בגדי-ים עם מחשוף עמוק ,בגדי ים משולשיים  ,בגד-ים אשר סגור
בחלקו הקדמי וחושף גב יפה או דוגמא מעניינת יוצר מראה סקסי ביותר.
כל מה שבעלות חזה גדול לא יכולות...
בגד-ים בסגנון ספורטיבי.
בגד ים עם תחתון מעניין וצבעוני.
להימנע -מבגדי-ים סטרפלס או מעטפת הם מדגישים את החזה הקטן.

לסיום ,לאחר שהצרנו ,הרחבנו ,הארכנו וטשטשנו...
אני מקווה שאת יודעת טוב יותר מה מתאים לך נשאר רק לנסות.
לא לשכוח ולשדרג את ההופעה בעזרת בגדי חוף צבעוניים ואביזרים:
כפכפים ,כובעים משקפי שמש ואף תכשיטים שמתאימים לחוף ולבגד -ים.

לכבוד החזרה לשיגרה האיטית
יום העצמאות והרצון להתלבש ,להתחדש ולחיות ביותר עוצמה אחרי
תקופה של בידוד אני מציעה ייעוץ סטיילינג אישי ב 02% -הנחה (עד )7.1.02
ניתן גם לעשות ייעוץ ממוקד וקצר של שעתיים או עם חברה.
מתאים מגיל  77ועד בכלל...
מתנה שווה לחברה ,אמא או בת (אפשר מפגש זוגי)
שירות מלא אנרגיה ,מוטיבציה ואהבה למקצוע.
אני מבטיחה לך לאהוב את עצמך הרבה יותר אחרי הפגישה שלנו.
תגלי שיש לך סגנון אישי ומלא מה ללבוש ,זה יהיה שיעור לחיים.
אני אראה לך את כל הצדדים היפים שבך.
נכיר ,נשלב ,נסדר ,נתמקד נקנה כל אחת לפי הצורך שלה.

שיהיה לנו קיץ בריא ומלא בסטייל.
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