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Zobacz nasze propozycje!

Każda z nas nie raz zastanawiała się, czy może bez obaw wyjść w luźnej sukience czy mini
spódniczce do pracy. Co w takim razie założyć, aby jednocześnie przestrzegać ogólnie przyjętych
zasad? Specjalnie dla Ciebie pokazujemy, w czym na pewno możesz iść do pracy w upalne dni!
Zobacz też: Absolutny hit tego lata - sandały z pomponami!

Luźna sukienka

To chyba najlepsze, co dla kobiety wymyślono. Luźna i przewiewna sprawi, że nie będzie się do
Ciebie przyklejać, a w dodatku będziesz w niej wyglądać kobieco. W tym sezonie modne sukienki to
takie, w których góra jest nieco przylegająca, a dół jest w kształcie litery A. Wybieraj te bez rękawów,
ale nie na wąskich ramiączkach. Idealne to takie, które lekko zasłonią ramiona.

Długie koszule

W tym roku koszule przeżywają swój renesans, bowiem pojawiły się już niemal w każdej odsłonie.
Koszula zawsze będzie nadawała się do biura, a my proponujemy te luźne i… długie, które de facto
przypominają sukienkę - ale w jakim wydaniu!
Przeczytaj: Plecaki, które wyglądają jak kawałki sushi!

Spódnica

To kolejny must have na lato i jak już pewnie się domyślasz, musi być szeroka! Najlepsza do biura to
ta z dopasowaną górą i rozkloszowanym dołem. Do tego dołu możesz założyć nawet biały, gładki
tshirt.

Luźne bluzki

Zapomnij o topach na ramiączka. Dozwolone są t-shirty i koszule, oczywiście oprócz taliowanych, na
których może pojawić się Twój pot!

Szerokie spodnie

Jeśli jesteś fanką jeansów i nie możesz się bez nich obejść nawet latem, zamień je na przewiewne
boyfriendy lub jeansy typu mom. My natomiast proponujemy chinosy!
Zobacz też: Brzydkie kolory: Jak się nie ubierać?

Zdjęcia: Mango, Zara, H&M
Udostępnij Skomentuj

Księżna Kate wyznała publicznie swoją największą wadę!
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