Baza ubraniowa - co to takiego?
Strona główna » Ubrania » Baza ubraniowa - co to takiego?
Zastanawiałaś się dlaczego jest Ci tak ciężko skompletować dobry zestaw? Może warto stworzyć
bazę ubraniową? Zobacz nasze propozycje!

Czy stając rano przed swoją szafą czujesz się zagubiona? Czy masz wrażanie, że większość Twoich
ubrań do niczego nie pasuje? Czy czujesz potrzebę ciągłego kupowania, mimo iż wczoraj upolowałaś
nową bluzkę? Jeśli odpowiedziałaś twierdząco na powyższe pytania zapewne w Twojej szafie brakuje
bazy ubraniowej, dzięki której Twoje problemy skończą się raz na dobre.

Polecamy: Nude total look - gorący trend w modzie na wiosnę i lato 2016!

Pojęcie „baza” to według słownika języka polskiego „ogól czynników istotnych dla istnienia i rozwoju
czegoś”. Przekładając to zatem na język mody - baza to nic innego jak pozycje w Twojej garderobie,
które sprawią że wreszcie wszystko zacznie do siebie pasować, będziesz wyglądać schludnie i
ponadczasowo, a dodatkowo oszczędzisz czas i pieniądze.

Sprawdź: Najnowszy trend na nadchodzący sezon! Ripped jeans inaczej!

Sztuka minimalizmu głosi, że czujemy się szcześliwsi mając mniej. Tym samym, łatwiej jest zadbać o
swoją garderobę jeśli jest ona mniejsza, niż kiedy posiadasz mnóstwo różnych i niekoniecznie
pasujących do siebie rzeczy. Takie ograniczenie i prostota dadzą Ci poczucie wolności i do tego
ułatwią codziennie życie. Twoja szafa bez ubraniowej bazy będzie uboga, a dalsze kupowanie innych
i mało pasujących do siebie rzeczy wcale jej nie wzbogaci. Jeśli zaczniesz stawiać na minimalizm,
który ściśle wiąże się z ubraniową bazą, zobaczysz, że czas dobierania kolejnych zestawów skróci się,
a Ty dodatkowo będziesz czuć się pewnie tego, jak wyglądasz.

Polecamy: Zobaczcie nową Massimo Dutti NY Limited Collection

Na pewno zdajesz sobie sprawę z klasycznych ubrań typu must-have, które każda z nas powinna
mieć w swojej szafie. Może Cię zdziwię, ale nie jest to kolejny chwyt marketingowy. Są to rzeczy,
które do siebie pasują i sprawią, że w minutę stworzysz zestaw na wielkie wyjście, ważne spotkanie
biznesowe, randkę czy wieczór z koleżankami. Nie myl jednak pojęcia must-have z bazą ubraniową
ponieważ nie każdy nowy trend nazywany must-have przetrwa wieki.
Baza to przede wszystkim ponadczasowość o stonowanych kolorach. To coś, co nigdy nie wyjdzie z
mody jak np. mała czarna czy beżowy trencz. I pamiętaj, że trendy są ważne, jednak lepiej jest być
krok za nimi. Jeśli jednak będziesz czuła nieodpartą pokusę kupienia kolorowej i najmodniejszej
spódnicy sezonu - zrób to. Mając swoją uniwersalną bazę na pewno znajdziesz do niej odpowiednie
uzupełnienie.

Zdjęcie: ThinkStock
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