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Znane blogerki prezentują letnie stylizacje
Tagi: blogerki Diva
Marka diva zaprosiła do współpracy znane polskie blogerki w ramach akcji „Street Photo z
marką diva”.

HOT Lista!
Wyprzedaże 2011 - lato
Wielka lista letnich wyprzedaży.
Sprawdź gdzie są już przeceny uzupełniamy na bieżąco!

Konkurs "Tyle na głowie"
Do wygrania aż 10 zestawów z
biżuterią i dodatkami od Glitter!

Wyprzedażowy przewodnik
Nie rzucaj się bez opamiętania na
wszystko co zostało
przecenione. Podpowiadamy co
naprawdę jest ci potrzebne i
posłuży kilka letnich sezonów!
fot. Monika Dąbrowska

Charlize Mystery, Jestem Kasia, Glamourina i Baglady wzięły udział w sesji zdjęciowej, w
której zaprezentowały dwie, wakacyjne stylizacje w klimacie letnich festiwali oraz
wieczoru w mieście.
W letnie popołudnie grupa najpopularniejszych polskich blogerek modowych spotkała się na sesji
zdjęciowej „Street Photo z marką diva”. Karolina – Charlize Mystery, Kasia – Jestem Kasia, Natalia –
Glamourina i Magda – Baglady pojawiły się w Warszawie na zaproszenie divy, by pokazać swoje
pomysły na biżuteryjną, wakacyjną stylizację. Tematem sesji były bowiem letnie festiwale i wieczór w
mieście.

Mango - ubrania na jesień
2011
Nadchodzący sezon w Mango
zapowiada się bardzo elegancko,
niemal wieczorowo. Dominuje
czerwień, czerń i złoto, fasony
klasyczne, ale połączenia nowe!
Balerinki z kokardkami
Klasyczne balerinki z wstążką lub
sznureczkiemzwiązanymw
kokardkę to must-have na każde
lato
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Bardzo cieszymy się ze wspólnej akcji z blogerkami. Cenimy ich styl, gust oraz
wyczucie trendów, tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że nasza biżuteria
przypadła im do gustu
- mówi Aneta Śliwa, Marketing Manager marki diva w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Każda z uczestniczek wcześniej przygotowała stylizację, by następnie uzupełnić je o
biżuterię diva. Dziewczyny miały nieograniczony wybór ozdób, dzięki czemu każda z nich mogła
wybrać kolczyki, bransolety czy naszyjniki w swoim stylu. Warto podkreślić, że blogerki prezentują
odmienny styl: od minimalistycznego do kolorowego i odważnego stylu etno. Mimo to każda z nich
znalazła ozdoby pasujące do indywidualnej stylizacji.

Moje ulubione to torebki:
na ramię
na długimpasku
z krótkimi rączkami
kopertówki
kuferki
worki
listonoszki
puzderka

To się nosi!
Długie spódnice - lato 2011 w
wersji maxi
Długie, powłóczyste spódnice
maxi są na topie, ale nie tylko te
we wzory w stylu lat 70., ale i
temonochromatyczne i bardziej
nowoczesne.
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trendy wiosna lato 2011 Z szafy

gwiazd lookbook metamorfozy
buty Zara sukienki kostiumy

kąpielowe

kreacje gwiazd

porady stylistów moda lat 80.
kolekcje wiosna lato 2011
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Polskie kosmetyki w USA
Duży wybór, małe ceny - Promocje! Darmowa
przesyłka powyżej $75

materiały prasowe

www.Sk lepUroda.com

Lubię to!

Oceń artykuł

1

Wyślij
znajomym

głos

Randki Polaków w USA?

Drukuj

Darmowa Rejestracja w 35sekund. Setki
Samotnych On-line! Sprawdź
www.Polsk ieSerca.com

To też jest HOT!
Fruits of the jungle - letnia
kolekcja Diva

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

Słodkie owoce i ozdobne motywy
zwierzęce to trend, w którym zakochały
się gwiazdy i celebryci
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