Rochii de zi elegante pentru diverse ocazii, de la Clessidra
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Ocaziile cu care rochiile elegante pot fi purtate, mai ales in contexul sezonului
estival, sunt nenumarate. Orice femeie care doreste sa se simta senzuala, sexy
si deosebita alege cu atentie rochia pe care o va purta in cadrul urmatorului
eveniment, dar chiar si la urmatoarea plimbare.

clessidra.ro
Eleganta poate fi acum specifica oricarui registru vestimentar. Astfel, daca mediul de
lucru impune o tinuta office, daca restaurantul la care va fi servita cina este unul
luxos, dar si in alte situatii, Clessidra se asigura ca orice preferinta de stil va fi
satisfacuta, fara a face desigur vreun compromis privind eleganta - cerinta suprema
indiferent de outfit-ul abordat. Este vorba despre magazinul online care se adreseaza
publicului feminin cu solutii de vestimentatie deosebite, dar si o colectie bogata de
lenjerie modelatoare.
Astfel, incepand de la rochiile comode, de zi, elegante casual, pentru o zi oarecare sau
pentru o ocazie speciala, pentru o petrecere, reprezentantele feminine dispun de
solutii variate, de actualitate. Sunt o recomandare pentru toate cele care doresc sa
iasa din anonimat in stil mare, sa se remarce in orice peisaj printr-o prezenta
impunatoare, feminia, senzuala, deci placuta.
Rochiile elegante de la Clessidra - embleme ale feminitatii
Le recomanda eleganta cu care sunt realizate croiurile, modernitatea acestora,

precum și calitatea materialelor pe care le au la baza. Descopera in magazinul online
Clessidra rochii de zi elegante, vaporoase, din materiale usoare, lejere sau mulate, cu
aplicatii variate, imprimeuri interesante si design-uri de actualitate.Top of Form
Pentru ca mai mult ca niciodata preferintele se indreapta catre rochiile asimetrice,
specialistii s-au asigurat ca publicul feminin are la indemana un arsenal complet,
vizand rochii de zi elegante ideale pentru a completa o garderoba speciala pentru
acest sezon.
Rochiile lungi, pana la jumatatea gambei sunt o incantare mai ales pentru cele inalte.
De tip furou, cu croi lejer, cu bretele subtiri in partea de sus sau prindere in fundita in
zona gatului, aceste modele se regasesc si in portofoliul Clessidra in diverse variante
de culori moderne, in trend in acest sezon.
De altfel si materialele plisate sunt vedete ale sezonului estival, astfel ca rochiile
lungi, cu maneci scurte, in tonuri deschise de culoare sunt de dorit.
Accentueaza feminitatea cu ajutorul unei rochii pe masura. Recomandarea de la
Clessidra este rochia lunga rosie, cu croi asimetric si maneca scurta, denumita
Samantha in catalogul magazinului. Pune in evidenta zona taliei datorita cordonului
elegant ce o inconjoara, dar si decolteul, prin forma V a rochiei in partea superioara.
Desigur, pentru cele care doresc sa emane un aer mai tineresc, sa iasa din tipare,
recomandarea vizeaza rochiile din satin, in culori intense, cu decolteu tip barcuta si
crepeu sexy in fata.
Pentru adeptele unui stil elegant casual, recomandarea se indreapta catre rochiile tip
camasa, realizate din materiale fluide, in culori si imprimeuri interesante.
Bineinteles ca astfel lista de sugestii poate continua pentru ca optiunile sunt
nenumarate. Cele interesate de solutii vestimentare in tendinte, care sa le asigure
deopotriva si un confort pe masura, gasesc optiuni bogate la Clessidra.
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