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Popularne polskie blogerki w ubraniach Gatta
Tagi: Gatta blogerki
Każda z dziewczyn stworzyła stylizację z wybranych przez siebie produktów marki Gatta,
zarówno z popularnych rajstop, jak i odzieży tej marki. Zobacz efekty!
Auto odtwarzanie: Stop

Przerwa pomiędzy odsłonami: 7 sek

HOT Lista!
Modna jesień 2011 w 4
epokach
Nowy sezon całymi garściami
czerpie z lat 40., 50., 60., i 70.
Mamy dla was pomysły na
stylizacje w każdymze stylów!
Trendy jesień 2011 - w
polskich sklepach
W 5 nowych kolekcjach
najpopularniejszych marek
znaleźliśmy dla was
odzwierciedlenie głównych
jesiennych trendów z
wybiegów
25 kapeluszy w stylu Gucci
Gucci lansuje w tymsezonie
fedory - kapelusze w stylu
Indiany Jonesa. To nakrycie
głowy to absolutny must-have
jesieni!
Ubierz się jak od Moschino
Letnia kolekcja domu mody
Moschino to kowbojskie
inspiracje w wielkomiejskim
wydaniu - stylizacje od
rockowych do niemal
bieliźnianych, ubierz się tak w
polskich sklepach!
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Natalia - Glamourina

Ubierz się w stylu Ani
Piszczałki
Styl Ani z Top Model jest prosty,
ale elegancki. Ania
konsekwentnie buduje swój
wizerunek. Możesz wyglądać jak
ona!

materiały prasowe

Lubię to!

Oceń zdjęcie

0
głosów

To też jest HOT!
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Budrysówki - modne płaszczyki na
jesień-zimę 2011/2012

Atlantic - kolekcja jesień-zima
2011/2012

Zapinane na charakterystyczną pętelkę
ciepłe kurtki i płaszcze, sięgające
korzeniami lat 70. powracają, podobne
jak moda na tę epokę

Historia mody zatacza koło - także w
trendach bieliźniarskich. Elementy stylu
retro stały się inspiracją najnowszej
kolekcji

Polskie blogerki piszą o modzie

Młode fashionistki -"It Girls"

Ich blogi odwiedzają tysiące dziewczyn
z całej Polski i zagranicy. Piszą o
modzie niczym profesjonalne
redaktorki!

Niezależne, wyzwolone indywidualistki.
Modowe Zosie Samosie. Eklektyczne
królowe życia. Nowa generacja
superdziewczyn bojkotuje gale
Oscarów, łączy kreacje Balenciagi z
H&M .

Top Galerie!

Limited Collection od Marks &
Spencer niebawem w Polsce

Cropp jesienna kampania dla
niegrzecznych

Yoshe - kolekcja jesień-zima
2011/2012

Sukienka Anji Rubik to:
Hit!
Kit!

rek lam a

Aggi - lookbook na jesień-zimę
2011/2012

Moodo - jesień-zima 2011/2012

Back to 70s – jesienne nowości
Nife

Wypowiedz się!
Nick:

Jak z wybiegu
Jesień jak u D&G
Zobacz jaka znana sieciówka
postawiła na ten szałowy,
kolorowy look i skopiuj stylizacje
z wybiegu

Opinia:

rek lam a

Tagi

płaszcze Z szafy gwiazd
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lookbook metamorfozy

buty

Zara sukienki trendy

jesień zima 2011 2012
kreacje gwiazd porady

stylistów moda lat 80. kolekcje
jesień zima 2011 2012
Raport

Samotność w USA?
Poznaj Znajomych, Znajdź Miłość Zarejestruj się
za Darmo już Dziś!
USA.polishhearts.com

Sandalias De Moda
100s Of Sandalias De Moda Top Brands At Low
Prices.
www.Gifts.com
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