Cele mai vestite rochii casual
pentru sezonul rece

Putem prelungi starea de bine si senzatia
de feminitate oferita de rochiile purtate
in sezonul cald, cu o serie de modele
specifice sezonului rece. Dispunem de
nenumarate modele pe piata potrivite pentru
orice stil si preferinta vestimentara, fara
ca nici bugetul sa mai reprezinte o
problema.
Astazi, tot mai multe femei aleg sa fie sexi si increzatoare cu ajutorul unor rochii
casual usor de accesorizat spre a fi purtate cu succes chiar si cand termometrele scad
dramatic. Uite cateva optiuni de care te vei indragosti in toamna deja instalata si in
iarna ce vine, ce nu se vor demoda nici pe parcursul anului 2023.

Rochia midi baby-doll din vascoza
Desi vascoza este unul dintre materialele preferate ale designerilor analizata dupa
raportul ei calitate-pret, poate fi dificil de stilizat in sezonul rece, mai ales
iarna. Insa, toamna si primavara o vei purta garantat cu placere. Aceasta rochie
prevazuta cu maneci lungi, usor bufante si cu un model care are terminatii la partea
inferioara, reproduce cu succes feminitatea dupa care tanjeste o femeie si-i confera o
eleganta desavarsita.

Daca vrei s-o porti la un eveniment, nu ai nevoie decat de o geanta si oo pereche de
pantofi negri, maro sau bej ca sa o complimentezi frumos. Chiar si rosu sau orange
reprezinta asocieri cromatice potrivite. Ziua, cand nu trebuie sa participi la o
ocazie speciale, poti opta pentru o pereche de botine sau cizme peste genunchi,
alaturi de un cardigan, o geaca de piele sau una din denim. In acest fel te vei
asigura ca arati impecabil, dar si ca nu vei avea parte de probleme cauzate de
disconfortul termic.

Rochia Aryena A-line
Pe langa faptul ca aceasta rochie are o nuanta in tendinte pentru sezonul curent,
stilul ei clasic este de asemenea versatil, cum a fost si cazul modelului precedent.
Materialul este unul dens si placut, avand un continut de 95% bumbac, perfect cat
pielea ta sa respire in zilele ceva mai calduroase, dar sa nu fie profund afectata in
cele friguroase.
Croiul este unul lejer si se potriveste pe o multime de tipologii, rochia oferindu-ti
si posibilitatea de a-ti ascunde kilogramele in exces si/sau burtica. Impreuna cu
niste botine sau incaltaminte cu toc gros, picioarele tale vor parea mai inalte. Si e
simplu s-o porti chiar si intr-o zi ploioasa, alaturi de o pereche de ciorapi grosi
sau colanti.

Rochia midi tip camasa
Munca de birou ne duce cu gandul in ansamblu la un mediu formal la care vei lua
contact cu multi clienti deosebiti. Iar compromisurile nu-si au locul. Insa, rochia
midi tip camasa poate fi purtata si in viata de zi cu zi, avand mai multe aplicatii
practice. Se potriveste perfect si la scoala, dar si cand vrei pur si simplu o tinuta
feminina si comoda cu care sa iesi peste tot in lume. Si chiar daca alegi sa
calatoresti in diferite state, cu o astfel de rochie iti va fi extrem de usor sa te
strecori prin multime. Iar stilul tau casual-sofisticat iti va aduce o multime de
complimente.

Rochia cu dungi orizontale
Aceasta rochie nu este o alegere pentru oricine. Asa ca, daca te inscrii in categoria
femeilor plinute, recomandarea noastra e sa eviti aceasta optiune. Insa, daca te
regasesti in cealalta categorie, aceasta rochie casual va fi o alegere de care te vei
indragosti. Atat stilul, cat si materialul, respectiv modelul, complementeaza frumos
orice doamna, la orice varsta. Este una dintre acele rochii practice a carui model
cambreaza talia si o pune intr-un mod placut in evidenta, ce poate fi transformat cu
usurinta intr-o aparitie mai mult sau mai putin eleganta. In plus, te vei bucura de ea

ani si ani la rand, fiind una dintre cele mai bune investitii vestimentare pe care leai facut vreodata.

