Vara aceasta se poarta rochiile din vascoza!
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Rochia reprezinta o piesa vestimentara esentiala in garderoba oricarei femei.
Usor de purtat si de accesorizat, aceasta este alegerea ideala pentru o zi
obisnuita la birou dar si pentru o plimbare in vacanta.

Joa.ro
In aceasta perioada garderoba este dominata de culorile vibrante si materialele
vaporoase, in ton cu bucuria naturii. Daca esti in cautarea unor rochii de vara
versatile, pe care sa le poti purta in numeroase ocazii, alege rochii de vara din
vascoza!
De ce sa optezi pentru rochii din vascoza?
Vascoza este un material textil extrem de popular in randul amatoarelor de articole
durabile si de buna calitate. Ea este obtinuta prin prelucrarea chimica a celulozei din
lemn. Mai este cunoscuta si sub denumirea de raion sau matase artificiala. Fibrele din
vascoza sunt realizate din mai multe filamente. Daca numarul de filamente este mic,
tesatura are un luciu aparte, cu cat desimea filamentelor creste, cu atat aspectul isi
pierde din stralucire. Astfel avem trei tipuri de vascoza: lucioasa, semilucioasa si mata.
Avantajele acesteia sunt incontestabile. Fibrele sunt rezistente, elastice si se
modeleaza facil. Rochiile realizate din vascoza elastica si rezistenta nu se deformeaza
in timp, deci pot fi considerate investitii inteligente. Iata cateva avantaje pe care le
ofera vascoza:

Imbracamintea de vascoza nu se electrizeaza, motiv pentru care, de exemplu, o
rochie din aceasta tesatura nu se va lipi de piele in timp ce o porti.
Este un material neted si racoritor. Astfel ca, hainele din vascoza sunt cea mai buna
alegere pentru sezonul cald, cand temperaturile sunt mari.
Absoarbe bine transpiratia, deci doamnele care vor purta o rochie din acest material
nu vor simti disconfort din pricina umiditatii. Este moale, placut la atingere si se simte
foarte bine in timpul purtarii.
Vopseaua se prinde foarte bine de materialele din vascoza, astfel ca vei avea mereu
la dispozitie materiale cu cea mai frumoasa paleta de culori si diverse imprimeuri
deosebite.
Cum se intretin rochiile din vascoza?
Rochiile realizate din vascoza sunt placute in timpul purtarii, insa vin cu avantajul ca
sunt si usor de intretinut. Pot fi purtate cu usurinta atat vara in timpul temperaturilor
destul de ridicate cat si iarna cand temperaturile scad drastic, materialul nefiind
afectat. Chiar si petele de murdarie persistenta pot fi indepartate usor cu detergentii
obisnuiti.
Vascoza poate fi curatata manual sau in masina de spalat. Poate fi uscata prin
expunere la aer sau poate fi introdusa in uscatorul de rufe. Un alt avantaj pe care
sigur il vei aprecia este faptul ca nu se sifoneaza repede si nu necesita tot timpul
calcare.
Prin urmare, o rochie de vara din vascoza ramane una dintre cele mai rentabile
optiuni. Usoara si fluida, urmarind cu gratie linia trupului tau, acest articol vestimentar
este practic o minune vara.
Alege nuante vii, printuri pline de fantezie si croiuri care imbraca formele, fara a se
mula insa prea tare: vascoza nu arata niciodata bine cand e prea mulata.
Vascoza este un material complex, plin de versatilitate. Online, poti cumpara rochii
din vascoza de la Joa.ro. Magazinul iti pune la dispozitie o gama variata atat de rochii,
cat si de bluze, pantaloni sau fuste foarte elegante si comode, din acest material.
Comanda si tu!
Vlad Popoiu
vlad@updigital.ro
0757638320
UPDIGITAL
https://updigital.ro/

