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Φόρεσε ανοιχτόχρωμες μπλούζες.

Αθλητικές, μακό καθημερινές μπλούζες και πόλο με γιακά είναι στα σίγουρα στη λίστα με
αυτά που αρέσουν στις γυναίκες. Επέλεξε ανοιχτόχρωμα μακριά τζιν (λόγω εποχής) για να
συνδυάζεις τα casual μπλουζάκια σου. Εννοείται πρέπει να αποφύγεις το έντονο “V” εκτός
αν έχεις ξάδερφο τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Επίσης το πιο ελκυστικό ρούχο για μία γυναίκα
θεωρείται το πουκάμισο, και ναι όντως είναι! Για το καλοκαίρι τα άσπρα πουκάμισα - ή
γενικά σε ανοιχτές αποχρώσεις - με λίγο γυρισμένο το μανίκι είναι ό,τι πρέπει!

Από παντελόνια πάντα νικάνε οι αθλητικές βερμούδες και τα ωραία υφασμάτινα
παντελόνια σε ανοιχτόχρωμους τόνους όπως μπεζ και γκρι. Απόφυγε τις κοντές μπλούζες
με αυτό το είδος παντελονιού ,εκτός και αν είσαι πολύ γυμνασμένος! Επίσης το παντελόνι
καλό θα ήταν να στριφογυρίζει 2 με 3 φορές από κάτω. Όχι 103 σαν να σήκωσες τα
μπατζάκια σου για να παίξεις στην ακρογιαλιά. Με τα υφασμάτινα, διάλεξε μία ωραία ζώνη
και παπούτσια που να ταιριάζουν. Με την αθλητική βερμούδα ό,τι και να βάλεις (σχεδόν)
είσαι καλυμμένος!

Από παπούτσια προτίμησε τα sneakers που κυκλοφορούν πιο πολύ τώρα τελευταία στην
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αγορά. Όπως και να το κάνουμε ,η «σούπα» μας αρέσει. Ένα άσπρο αθλητικό με λίγες
χρωματικές λεπτομέρειες ταιριάζει με όλα τα ντυσίματα, είτε πιο καθημερινά είτε λίγο πιο
επίσημα. Σε περίπτωση που θέλεις κάτι πιο καλό, δοκίμασε τα σκαρπίνια τύπου Oxford με
κορδόνια και ταίριαξε τα με πουκαμισάκια ή μακριές μονόχρωμες μπλούζες. Τα
oxfordεννοείται συνδυάζονται μόνο με «καλά» παντελόνια και όχι πρόχειρα τζιν, οπότε
προσοχή!

Στα αξεσουάρ, να έχεις ένα όριο. Μην βάζεις 70 βραχιόλια στο ένα χέρι και 30 στο άλλο
μαζί με το ρολόι σου. Αρκούν τα λίγα και τα όμορφα. Και σκέτο το ρολόι σου κάποιες φορές
είναι αρκετό! Στο λαιμό σου μπορείς να φορέσεις οτιδήποτε σε εκφράζει αρκεί να μην είναι
κανένας τεράστιος χρυσός σταυρός. Ειδικά αν έχεις και μούσια, το να σου φιλήσουν το χέρι
και να πουν «την ευλογία σας» δεν θα είναι καμάκι, προειδοποιώ. Επίσης το ροζάριο, όπως
έχω ξαναπει, είναι μία απαγορευμένη κίνηση εν έτει 2016.

Τέλος, μιας και που μιλάμε για το καλοκαίρι θα θίξω το θέμα των μαγιό. Και πιο
συγκεκριμένα των μαγιό που φοράνε οι άντρες στην παραλία. Και αυτό σημαίνει ότι θα
τονίσω πως στις γυναίκες δεν αρέσει το μαγιό-τυρόπιτα που φοράνε οι κολυμβητές. Ούτε
όμως και η βερμούδα-μαγιό που φτάνει λίγο πριν τον αστράγαλο σου. Θα λειτουργήσεις
πάλι με μέτρο και σύνεση στην συγκεκριμένη αγορά σου και θα διαλέξεις οτιδήποτε
βρίσκεται στην μέση. Καλό θα ήταν να προσέξεις το χρώμα. Σε καμία γυναίκα δεν αρέσει το
λαχανί ή το φουξ μαγιό στον άντρα.

Δες ακόμα: men

πηγή:simplyman.gr
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