Accesorii pentru costume –
verificați ce trebuie să aveți

Costumele sunt cele mai elegante piese
vestimentare din garderoba unui bărbat.
Deși costumul în sine arată perfect, există
câteva detalii creative, care vor
îmbunătății garderoba – accesoriile.
Accesoriile pentru costume vor adăuga un
plus de personalitate și sparge monotonia
ținutei. Alese potrivit, accesoriile vor
ridica ținuta la un nivel superior.

De ce să purtați accesorii pentru costume?
Înainte de alegerea oricăror accesorii pentru costume, este indispensabil să
înțelegeți importanța loc. Accesoriile pentru costume vă ajută să obțineți mai multe
opțiuni de stilizare și să personalizați întreaga ținută. Veți putea da o ușoară notă
casual ținutei sau o puteți trimite către un stil cât mai formal.
Acordați atenție detaliilor și alegeți diverse accesorii pentru costum elegante,
unice, distincte, întocmai ca și cele oferite de MODIVO. Cu siguranță dețineți un
costum elegant, însă doriți să obțineți acel ceva, care să vă diferențieze de restul
participanților la eveniment. Accesoriile pentru costume vă oferă opțiuni nelimitate
de a vă exprima stilul care vă caracterizează.

Cravata – un accesoriu indispensabil
Cravata este probabil cel mai important accesoriu pentru costum și cel mai remarcabil.
Modelele variază, astfel încât pentru fiecare costum să puteți găsi cravata perfectă.
Alegerea unui model este una personală, și trebuie să reflecte gusturile vestimentare.
De regulă, cravata dă tonul unui costum formal, iar lipsa ei încadrează ținuta într-o
sferă mai casual. Cravata este ușor conservatoare, tocmai de aceea este una dintre
cele mai bune alegeri în materii de accesorii pentru costum. Însă, atunci când vă
doriți un look foarte formal, optați pentru un papion.
În ceea ce privește culorile, pentru ținutele îndreptate către sfera business formal,
folosiți culori uni. În cele business casual, puteți profita de libertatea de
exprimare și alege culori vibrante, însoțite de modele.

Acul de cravată – pentru un aspect clasic
Acul de cravată este cu siguranță unul dintre cele mai mici și simple piese din
colecția de accesorii pentru costume. Însă este extrem de important și reprezintă un
must-have. Are dublă funcționalitate, securizând cravata de cămașă, pentru a evita
mișcarea ei în cele mai nedorite momente. Totodată, adaugă un aspect clasic întregii
ținute.
Un aspect important de menționat în ceea ce privește acul de cravată, este ca acesta
să nu fie mai lat decât cravata. Pentru a obține o accesorizare perfectă, plasați acul
de cravată între al treilea și al patrulea nasture al cămășii.

Butonii – bijuteriile formale tradiționale
Butonii sunt accesorii formale cu aspect tradițional, dar de actualitate. Se folosesc
pentru fixarea părților laterale ale manșetelor cămășilor și se pot purta în ocazii
formale. Butonii sunt piese atemporale, care nu se vor demoda prea curând.
Deși au dimensiuni mici, butonii conving mulți bărbați să îi poarte, fiindcă pot
adăuga acel plus de rafinament fiecărei ținute. Vin într-o mulțime de stiluri, forme
și materiale, pentru a putea fi asortați cu ușurință cu articolele vestimentare
purtate sau cravata.

Batista de buzunar – pentru un aspect
atemporal
Batista de buzunar reprezintă un alt accesoriu ce nu poate lipsi din buzunarul unui
costum. O batistă simplă sau colorată discret, va oferi un aspect atemporal
costumului, și implicit ținutei. Batista este un accesoriu simplu și ieftin, adesea
trecut cu vederea. Însă vă poate completa perfect aspectul.
Atunci când alegeți accesorii pentru costume, optați pentru modelele clasice,

atemporale. Veți putea astfel să le integrați chiar și atunci când purtați o cămașă,
un sacou, blugi bărbați simpli, în nuanțe închise și o pereche de Oxfords. Pentru un
aspect minimalist, puteți purta accesoriile în ținute separate. Veți arăta elegant și
spectaculos. Daca vă găsiți în pană de idei puteți accesa
https://modivo.ro/c/barbati/imbracaminte/blugi, veți descoperi câteva ideii
excepționale de stil.

