
Zainspiruj się z 
nami na lato!



Czas na letnią garderobę!

Hej, Dziewczyny!

Nadchodzi chyba najpiękniejszy sezon – LATO! My jak i każda inna 
dziewczyna wiemy, że dobór ubrań i sezonowe przygotowanie 
garderoby to ogromne wyzwanie, dlatego postanowiliśmy pomóc 
naszym ulubionym czytelniczkom!

My                     przygotowaliśmy dla Was modowy poradnik! Tu 
znajdziecie wiele wskazówek, jak ubierać się latem 2020. Z 
uwzględnieniem trendów i inspiracji modowych dodaliśmy kilka 
ciekawych produktów, które pomogą nie tylko odświeżyć garderobę, 
ale dodadzą Ci pewności, by zabłysnąć jeszcze jaskrawiej!

P.S.: gdy, któryś z produktów Ci się spodoba, kliknij na obrazek, a od 
razu przeniesiesz się do sklepu ;)



Eksplozja kolorów!

Moda w 2020 roku to nowy eklektyczny świat, w którym każda może 
poczuć się twórczynią własnego stylu! Obecnie panuje pełna 
dowolność, jeśli chodzi o kolory – najważniejsze umieć dobrze łączyć 
barwy!

Oczywiście oprócz dowolności w wyborach kolorystycznych istnieją 
tendencje, które wskazują na popularność niektórych barw.

W tym sezonie możesz stawiać na odważne ciepłe odcienie – żółty, 
pomarańczowy i czerwony. A także na jaskrawe zimne odcienie 
błękitu i zieleni. A teraz uwaga... Biel, czerń i ponadczasowy 
szlachetny róż pozostają na szczycie popularności pod mianem 
klasycznych barw!



Sukienka z kwiecistym 
motywem

Sukienka w kolorze 
fuksji z wiązaniem

Bluzka z bufiastymi 
rękawami

Sukienka na grubych 
ramiączkach

Koszulka z dekoltem 
karo
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Najważniejsze w garderobie

A teraz przejdźmy do MUST HAVE tego lata! Trendy zmieniają się 
każdego roku i co sezon przychodzą nowe ciekawe rozwiązania, jeśli 
chodzi o wybór ubrań czy akcesoriów.

Latem 2020 roku do świata mody powracają kamizelki. Teraz możesz 
nosić je ze swoimi ulubionymi koszulkami w casualowej stylizacji, czy 
z koszulą w bardziej poważnej. Powraca również trend noszenia 
damskich garniturów, tu możesz zabawić się i postawić na odważną 
kolorystykę. Szczególnie ciekawie latem wygląda połączenie lekkich 
marynarek z prostymi szortami.

Co ciekawe, w tym sezonie sukienki i spódnice typu maxi również 
staną się prawdziwym HITem!



Sukienka maxi z 
dekoltem w serek

Krótka marynarka w 
kolorze morskim

Sukienka maxi z 
marszczeniem

Kamizelka oversize z 
paskiem

Marynarka z 
szalowymi klapami
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Złożone fasony

W tym sezonie poświęć uwagę detalom. Kompletna i ciekawa 
stylizacja powstaje wyłącznie wtedy, gdy pracujesz nad każdym 
drobiazgiem. Modowe tendencje 2020 wskazują na to, że proste 
fasony pozostają klasycznym rozwiązaniom, ale na co dzień warto 
nosić nowe, ciekawe wariacje tradycyjnych bluzek i sukienek.

O co chodzi? Robiąc następne zakupy, rozejrzyj się za ubraniami 
zdobionymi kokardami, falbankami, kołnierzem, czy też innymi 
elementami. Takie rzeczy nadadzą Twoim stylizacjom ciekawszego 
efektu, dynamiki i ruchu. 



Sukienka maxi z 
gradientem

Wzorzysta bluzka z 
falbaną

Sukienka oversize z 
bufiastymi rękawami

Biała bluzka z 
bufiastymi rękawami

Koszulka z dekoltem 
karo
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Akcesoria

Akcesoria to nasze wszystko! O tym warto pamiętać zawsze! 
Bardzo trudne jest stworzyć dobrą stylizację bez dodatków. Nawet 
małe kolczyki czy torebka mogą działać niesamowite rzeczy!

Latem 2020 roku postaw na duże eleganckie okulary, wszelką 
biżuterię i nie bój się eksperymentować. 

Torebki w tym sezonie będą nie mniej popularne, do łask powraca 
kultowy model saddle bag oraz inne torebki w wersji mini. 



Opaska na włosy z 
perłami syntetycznymi

Torebka czarna typu 
saddle bag

Okulary 
przeciwsłoneczne retro

Bransoletka zapinana 
na magnes

Długie kolczyki w 
kolorze srebrnym

Apaszka w nieregularne 
wzory

Długi metalowy pasek z 
kółkami

Torebka miniaturowa 
na ramię
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Buty

W przypadku butów również istnieje trend eklektycznego podejścia 
do sprawy. W tym sezonie możesz zakładać na stopy niemal wszystko!

Jeśli chodzi o stylizacje na co dzień, postaw na oryginalne sneakersy
lub białe sportowe buty. W tym roku branża modowa promuje 
wygodę, a jak wiemy, nie ma nic wygodniejszego od mięciutkich 
adidasów!

Gdy mówimy o stylizacjach wieczorowych, to oprócz klasycznych 
szpilek pojawiły się nowe ciekawe fasony butów. Zwróć swoją uwagę 
na wysokie platformy, mule i szpilki z wiązaniami.



Lekki plecione klapki 
typu mule 

Sneakersy z łączonych 
materiałów

Wiązane sandały na 
cienkim obcasie

Buty z prążkowanego 
materiału

Wiązane sandały na 
obcasie

Czarne sandałki z 
imitacją skóry

Białe buty typu 
sneakersy

Szpilki z imitacji skóry 
Celebration
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Zostań z nami… na dłużej!

Liczymy na to, że ten poradnik pomógł Ci zrozumieć ogólne 
tendencje, które panują obecnie w modzie i już wiesz jak zabrać się 
za letnie porządki w garderobie!

Jeśli interesuje Cię moda i chcesz na bieżącą śledzić nowości i 
ciekawostki z jej świata, zapraszamy na                   .pl ! Tu zobaczysz 
wiele inspiracji i, co bardzo ważne, będziesz mogła w kilka klików 
znaleźć najmodniejsze, wyselekcjonowane produkty, zebrane z 
najpopularniejszych sklepów w Polsce!




