
Nie mam eona 
siebie włożyć - tak 
zaczyn a się dzień 
większości kobiet. 
Te, które wybiera1ą 
się na spotkania 
służbowe, mają 
jeszcze większy 
kłopot. Obowiązuje 
je dress code, czyli 
etykieta doboru 
garderoby 

ress 

... 

-

SIJ(lelruca 
9i..: Bt...w Cupriak 
"'""" 

ac Btillll Cupriak 
lcubka-Wallis 

18 

·,
i

}(M.u1!1 Mtir�S1xmoor. Si;odnic -9C • Suta 
Clllriak, Kolqid-'fili, torebi<ll -DelthmMn 

61U:kll l t.or.aroll 
Sitr.pll\ 

Spodnie 
I ma�t1aró:a -BGN 

5p6dBCII 

I ma,ynarka lYlllS 
KoSlula 

t.t.lftr:s&Spmc:or 
Leprek 

Bijou l!rigille 
lorel*a Yllllts 

N
octthc.mym r! ... mMm:m ?,ardcro-

by businesswoman je$1 łJ1kie1. Jf1:e, 
rnk .it ' -"• lllw'll<.rm-.;u:zap; brakiem 

maryoar.ki u m�cz:,,�·· Sp6dnil':l, k16!:1 
db ni'*.:, dop:·1sc:n'll1jt:my. nk powi.nnn byt 
zbyt krótka. Dobrz.e. jtśl i l<Mo-.y .łic; ru:i .  
1lil'!d kol:u�rn. T('P)' i bhtzkiskrom.ne. P'tze
zrocz;'Stołd i bog.att ?.dobrc,1,i;s s11mwo 
...... ,.bumiont� l«<'ac.j� dopełni g!ndi<a. ap.ut· 
ka lub s,.:.1. 

6Ut)',pasC.k i torba t;•Jko.sl:60:a.iw.. P:l!t!(l 
Oe vlkl'X<1n:l'A'e', z odkrytymi palcami i k!ap· 
li :uircu:rwujm)' n.:'I inne al::1:,Jr� .l<"clrnit 1.,,. 
km mc1-'A'tll)' od.kry<: pj�y. Uwaga n.a obc.s· 
sy! Zdzierają się pt?.y 1m"w;a<,hr11iu :;amo· 
dwdu, a naWct najdroższy l«ntium wyd:\ 
�ię nłt:u 1:ikyjny,j�I i wyhiertcJl.ly do niego 
utis:za:one dod„00. 

1.nx:mi:e nie mw.ą mieć b-.eykliwycll ko· 
lorów. W przeciwnym 111:,.ie 11)tnKw,•r:1 $ku
p i  :,.i� n.i l\ill,'.Z)'m wyglądzie. fi nic n.a cym, co 
zamierz3my ,m, 1)C)v1�1:l1M'ł. F.lt-7,:111(·.ki<,• $,\ 
ixlcit'łlic mi.roki. crlolado-t'lcgo b�u. 
be1u, gn�1llllu i l�kilu. ()dp<1wi(-dnim 'I.I:· 

>1".1'A'<m �zie $Ullowy kostium i bJ.kk)16
h)\,'tl blu:d(:,, no ł1r.t1,ow�·r.<,> p,;1roituru pa+ 
sają dodatki w kolom: dl�s<>bd:u. 

P:1mię111jmy n 'lA')',<1rk\1 I 8<'Z .niq:o �ie
m)' posuzcgttne j!tko osoby nlezors:!,ni,.o 
w;m�, kcórym r1;1s „11d('k..;1 rni�Z)' palca.· 
mi". NUztt poeytję 1.3WOdOW!\ pOOk1'eGi 
dyskn'fna llitutl'ria wykonana u: sz.la.dlct· 
nych kruttcm .... Ur:·11\1ol.e1ki � r.,c:_-i.; llit;"mi� 
lc,,idz.ianc. 

Dod:,1l«w1� <ri'.d1)ł>t; i.'ł;1nQWią okul.iry. 
Wybieraj� od J)O'Niedni f;t$(1(1, 11loddujemy 
<w,al (w:1rt)' , <• ol..'Ulamkyw bimcsie ff! po
stntg3ni j:1hl „1n�li�gkw1y"'. 

Ważnym ckmcnteru biznesowego wiz:e
rnn1m kc>l>ir,t y jc-.$1 ,cSwrtil"l. frr.t:ur.t-c.eylim 
i bez odrostów. Olusie włosy ,ujlepiej upi:ą� 
w d141,ani:kj koc.:n•k, by nil' tas!aniały twa· 
rt}'. Un�jmy wi�11ni:1 łtltw „ko,h.łi c,ion" 
i �-plat.ioi.1 w w.irkocz. Najlepiej m.icC fryzu· 
1� k161łui lub Jr"dnit-j dł1tg(1Śd, n:-'łn)'Wll<l 
w mY.voc..:csny. ale niebyt W1raw3g.tncki 
1:1pc.>$Qh. 

,---::;;;:,--., Raddła: 
Jtllit> Wud:i,a.,t( 

St'(lis1ka, konsultant 
kOloru. oo l!t 
pro•'Adłi :ul-.oleni.t 
.t.> film .• J,.ll\'111nltpl1ł!'Ja!nyd'I
kJienW'#w aikre:.ie 
kteo-•-ini.a wamtiJ 
biml:!OO.i!et),. 


