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Parę trendów, których każdy ma dość, ale o dziwo! nadal są popularne. Sezonowa moda na ubrania i
dodatki, która trwa zdecydowanie zbyt długo...

Bywa czasami, że znany projektant wypuści coś zupełnie nowego (lub odgrzewanego na inny
sposób) co staje się strzałem w dziesiątkę. Gwiazdy w szale wykupują ubranka i dodatki z kolekcji, a
znane sieciówki na potęgę produkują wszystko co możliwe z trafionym motywem. Każdy chce
modnie wyglądać i w zależności od pojemności portfela, decydujemy się na zakup popularnych
dodatków, bądz (o zgrozo) całych zestawów. Niestety, niektóre trendy powinny dawno pójść w
zapomnienie i czekać na swój wielki comeback po latach, jednak utrzymują się na ulicach
zdecydowanie zbyt długo! Na widok nastolatek w Emu w czapce z misiem, torbą naszpikowaną
ćwiekami, w kosmicznych leginsach i ze zgrają czaszkowych bransoletek na ręku robi się nam już
niedobrze... Więc dlaczego wciąż kupujemy te wszystkie rzeczy?
Zobaczcie parę trendów, których czas już dawno minął, ale nadal kurczowo trzymają się
streetowej mody:
1. Na pierwszy ogień idą ciepłe buty ''Emu'':

Niby ciepłe i nieprzemakalne, ale tak dobrze nam znane, że przebudzone w środku nocy jesteśmy w
stanie dokładnie opisać ich wygląd i cudowne ''właściwości''. Od momentu gdy gwiazdy zaczęły
zakładać ''Emu'' na wypady do spożywczego albo na podróże lotnicze, buty opanowały również
miejskie ulice. Pomimo, że na ''zachodzie'' te wełniaki są już passe, u nas nadal cieszą się ogromną
popularnością...

Marta Wierzbicka również wybiera ''Emu'' na chłodne zimowe dni
Nadal modne i ciepłe Emu znajdziesz TUTAJ

2. Czapki ''zwierzaki''
Coś co przez chwilę było nawet zabawne, teraz wydaje się co najmniej dziwne... Czapka małpka,
panda, miś, zagościła na głowach obywateli już zeszłej zimy. Niestety, ten trend ciągnie się za nami
jak guma do żucia. Zamiast ciepłego uśmiechu na widok małego zoo na głowie, pojawia się raczej
szyderczy rechot. Po prostu, w pewnym momencie już nie wypada. Zostawmy trochę akcesoriów dla
dzieci, one tez muszą w czymś chodzić!

Czapeczka małpka to już dawno last season...
Czapkowe Zoo:
Czapka Panda- 19,99zł
Czapka Małpka- 29,99zł

3. Zabójcze ćwieki...
Alexander McQueen przewraca się w grobie widząc jak celebryci nadużywają niektórych motywów.
Umówmy się, co wygląda świetnie jako ''dodatek'' nie musi oznaczać, że trzeba się tym przykryć jak
namiotem! Moda na ćwieki pokazuje, że dla większości są one dobre zawsze i wszędzie.
Naszpikowane ubrania i dodatki robią z nas chodzącą broń zagłady. Każdy przechodzień, który
przypadkowo się napatoczy może obawiać się, że zostanie nadziany na las wystających kolcy!
Opanujmy się...

Kto jak kto, ale Doda uwielbia ćwieki! Może się w nie ubierać od stóp do głów- dosłownie...
Sexy szorty z ćwiekami!- 30zł
Elegancka torba/ kuferek z ćwiekami w stylu gwiazd- 119zł

4. Welurowe dresy
Zaczynając od Paris Hilton i Jennifer Lopez, a kończąc na własnej szafie możemy
wyselekcjonować kolejny zbędny trend- welurowe dresy! Ciepły dresowy zestawik, który
początkowo miał nam życie ułatwiać i otulać w domowym zaciszu, nieoczekiwanie wypełzł na ulicę!
Korowody celebrytów i zwykłych śmiertelników przechadzały się w kolorowym welurze (często
dokładając do tego ''Emu''). Za długie spodnie i za krótkie bluzy to standard. Na szczęście ten trend
już ostatkiem sił utrzymuje się w naszym kraju, ale nadal...

Paris Hilton jako sprawczyni ''welurowego trendu''
Kolorowe dresy welurowe- 79,90zł
Wersja lux welurowego dresiku- 245zł

5. Czacha umarlaka!
Poczynając na ''żywym szkielecie'', a kończąc na różowych bransoletkach, notatnikach i
obudowach do Iphone'a. Motyw czaszki na dobre opanował świat. projekty sławnych domów
mody przeplatają się z dodatkami i bibelotami sieciówek i tanich butików. Trend wprawdzie mało
grozny, ale w użyciu dosyć niebezpieczny. O ile skromne dodatki, koszulki lub luksusowe gadżety

wyglądają fajnie, to nadużywanie czaszkowego trendu wygląda jak stylizacja rodem z trumny
umarlaka. Przecież żadna z nas nie chce wyglądać jak ''Gnijąca Panna Młoda''!

Zombie Boy chyba zbyt dosadnie interpretuje trendy...
Kopertówka w stylu Alexander McQueen- 54,99zł
Kolorowe bransoletki z czaszką- 9zł
Świetne loafers'y z czaszką- 80zł
6. Gwiezdne Wojny.
Leginsy, bluzy, koszulki i dodatki z motywem Galaxy to zdecydowanie narzędzia dla tych, którzy
umieją grać modą! Trend lubiany i rozpowszechniany przez polskie blogerki wkroczył do szkół,
klubów i na ulicę. Trzeba przyznać, że jest to dosyć zabawny motyw i umiejętnie wykorzystany robi
wrażenie. Jednak pamiętajmy, że nie każdemu dobrze w kosmicznym skafandrze! Lepiej nie baw
się w kosmonautę jeśli nie masz do tego warunków. Dodatkowo, trend ten przeznaczony raczej dla
nastolatek lub celebrytek, nie polecamy pojawiać się w takim zestawie w biurze...

Od MAFFASHION możemy nauczyć się kosmicznych stylizacji
Bluza z kosmosu!- 17,99zł
Leginsy dla dziewczyny kosmonauty- 59,99zł
Leginsy Galaxy- 46zł

A co z popularnymi Litami? Jeszcze Tak czy już Nie? Celebrytki nie mogą się z nimi rozstać,
a Wy?
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