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Ciepłe, letnie w ieczory to idealny czas na zabaw ę w dużym mieście. Jak pokazać miejski styl w
w akacyjnym w ydaniu? Jaką biżuterię dobrać do w ieczorow ej kreacji? Na to pytanie odpow iedziały
najpopularniejsze blogerki modowe, które w raz z biżuterią diva pokazały sw oje stylizacje na
modny w ieczór w mieście.
Biżuteria diva zaprosiła do w spółpracy topow e blogerki, których pasją jest moda. Karolina –
Charlize Mystery, Magda – Baglady, Kasia – Jestem Kasia, oraz Natalia – Glamourina pokazały
jak stylow o ubrać się latem na w ieczorne w yjście oraz jaka biżuteria podkreśli modny strój.
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jak stylow o ubrać się latem na w ieczorne w yjście oraz jaka biżuteria podkreśli modny strój.
Stylizacja na wieczór w mieście powinna być elegancka, ale z odrobiną stylowego szaleństwa. Lubię
klasykę dlatego wybrałam małą czarną, ale urozmaiciłam strój o różowe buty i dużą, widoczną biżuterię.
Wybrałam duże, złote kolczyki divy oraz szeroką bransoletę z koralikami – podsumow uje Karolina
Gliniecka, Charlize Mystery.
Moja stylizacja wieczorno-imprezowa jest bardzo kolorowa. Postanowiłam nie zakładać niczego
ciemnego, ponieważ lubię wyraziste barwy, szczególnie latem. Dodatkowo pozwoliłam sobie na
biżuteryjne szaleństwo: duże bransolety i pasujący do nich naszyjnik oraz kolorowe długie kolczyki to
według mnie świetne rozwiązanie na wieczór. Poza tym taka widoczna biżuteria potrafi zmienić
charakter nawet zwykłej czarnej sukienki – mów i Magdalena Stolarz prow adząca bloga
Bagladyshop.
Podczas akcji Street Photo z marką diva blogerki pokazały sw oje stylizacje, które mają na celu
zainspirow anie młodych Polek do modnych w yborów . Różnorodny styl biżuterii diva pozw ala na
dobranie dodatków do każdego ubrania, dlatego każda kobieta może znaleźć coś dla siebie.
Dzięki tej akcji blogerki pokazały także jak w ażnym uzupełnieniem stroju jest biżuteria.
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