8 πράγματα που κάθε άντρας με στυλ κάνει
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 03:10

Ένας άντρας με στυλ είναι δίχως αμφισβήτηση ένας άντρας που θα τραβήξει πολλά
βλέμματα πάνω του.

Γιατί όσο να πεις άμα πάρεις την απόφαση να προσέξεις λίγο την εμφάνιση σου, μπορείς
να το κάνεις καλύτερα και από γυναίκα. Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό πως είναι
δυνατόν να υπάρχουν άντρες που σε κάθε τους εμφάνιση να δείχνουν στιλάτοι;

Σίγουρα το έχεις αναρωτηθεί, όπως ακριβώς και εμείς. Ψάξαμε με το the-man.gr τις
ντουλάπες και τις συνήθειες αυτών των «ατσαλάκωτων» ανθρώπων και ανακαλύψαμε ποια
είναι τα 8 πράγματα που κάθε άντρας με στυλ κάνει! Χωρίς άλλη καθυστέρηση στα
παρουσιάζουμε και ελπίζουμε να ακολουθήσεις και εσύ αυτά τα μικρά μυστικά.

Ποια είναι τα μυστικά ενός άντρα με style
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Φροντίζει πάντα τα παπούτσια του, όσο ακριβά ή φθηνά και αν είναι

Το θέμα δεν είναι αν τα παπούτσια του ακριβά ή όχι. Ακόμη και ένα απλό ζευγάρι σταράκια
να είναι, οφείλει να τα διατηρεί καθαρά. Η εικόνα που δίνουν τα καθαρά περιποιημένα
παπούτσια- και να θα κοιτάξουν όλο το ντύσιμο σου μέχρι και τα παπούτσια οι γυναίκεςείναι ότι ο άντρας που βρίσκεται απέναντι τους, φροντίζει τον εαυτό του και το στυλ του
μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από αυτό και μόνο κερδίζεις έξτρα πόντους στο
«κασέ» μιας γυναίκας.

Εκφράζει το προσωπικό του στυλ μέσα από το ντύσιμο του, για αυτό και είναι
εντυπωσιακό

Πολλές φορές θα δεις έναν άντρα ντυμένο ωραία, αλλά θα σκεφτείς ότι το outfit τον φοράει
και όχι αυτός το outfit. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί άντρες προσπαθούν να είναι στην μόδα,
χωρίς να προσαρμόζουν τη μόδα στο δικό τους προσωπικό στυλ. Ένας άντρας που
καταφέρνει και συνδυάζει και τα δυο, τότε είναι ένας άντρας που θα πρέπει να εμπνευστείς
από αυτόν.

Φοράει τους αγαπημένους του συνδυασμούς ξανά και ξανά

2/6

8 πράγματα που κάθε άντρας με στυλ κάνει
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020 03:10

Σε προλαβαίνω από τώρα και σου ξεκαθαρίζω ότι να φοράς τον αγαπημένο σου συνδυασμό
ξανά και ξανά δεν σημαίνει να φοράς τα ίδια ρούχα επαλειμμένα. Μπορεί το αγαπημένο σου
look να είναι τζιν και t-shirt, ή κάποιοι χρωματικοί συνδυασμοί. Κράτα αυτό που σου αρέσει
και πιστεύεις ότι σου πάει και «παίξε» πάνω σε αυτό. Δοκίμασε ας πούμε να βάλεις και ένα
πουκάμισο μαζί με το τζιν και το t-shirt ή ανάλογα την έξοδο φόρα το αντίστοιχο τζιν.
Ουσιαστικά βρες το στιλ στο οποίο είσαι άνετος και εκφράζεσαι μέσα από αυτό και
πειραματίσου.

Ξέρει τι θα βάλει από το προηγούμενο βράδυ

Μπορεί να σου ακούγεται σαν γυναικεία συνήθεια, αλλά κάθε άντρας που βγαίνει έξω και
είναι στιλάτος από την κορυφή ως τα νύχια, έχει σχεδιάσει από το προηγούμενο βράδυ τι
θα βάλει. Μπορεί να μην τα βγάλει έξω από την ντουλάπα να κρέμονται έτοιμα, σίγουρα
όμως πριν πέσει για ύπνο έχει διαλέξει τι μπλούζα θα βάλει, τι παντελόνι και με τι
παπούτσια και αξεσουάρ θα τα συνδυάσει.

Προσαρμόζει το τζιν του, για να έχει την τέλεια εφαρμογή

Τα τζιν πάντα δεν εφαρμόζουν τέλεια και μικρές αλλαγές μπορεί να χρειάζονται. Για
παράδειγμα, το πιο κλασσικό φαινόμενο είναι να είναι μακριά τα μπατζάκια. Ο άντρας με
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στυλ θα φροντίσει να γυρίσει το τζιν με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται μοδάτο. Δεν θα το
αφήσει να σουρώνει στους αστραγάλους ή να σέρνεται πίσω από το παπούτσι. Όπως
επίσης, αν έχει λεπτή μέση και δεν κάθεται καλά το παντελόνι, παρόλο που είναι το
μέγεθος του, θα φροντίσει να βάλει μια ζώνη για να το κρατάει.

Έχει πάντα το κατάλληλο πουκάμισο για τις έκτακτες περιστάσεις

Απρόοπτα συμβαίνουν και θα πρέπει να είσαι έτοιμος από πριν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να φροντίσεις να είναι τα πουκάμισα σου πάντα καθαρά και έτοιμα για αυτά τα απρόοπτα.
Αφού φορέσεις ένα πουκάμισο, πήγαινε το στο καθαριστήριο ή πλύνε το, σιδέρωσε το και
κρέμασε το και πάλι στην ντουλάπα σου όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Με αυτόν τον τρόπο
θα είσαι σίγουρος πως ότι και να συμβεί, θα έχεις τα κατάλληλα ρούχα για να δείχνεις
εντυπωσιακός.

Ψωνίζει online για να αποφύγει τις «περαστικές» μόδες

Το κακό με τα ψώνια online είναι ότι δεν είσαι πάντα σίγουρος για το μέγεθος και την
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εφαρμογή και ίσως γίνει και κάποια «στραβή» και δεν σου έρθει το προϊόν που θέλεις. Ναι
όντως υπάρχουν αυτοί οι μικροί κίνδυνοι, αλλά αν ξέρεις από που αγοράζεις, μπορείς για
αρχή να είσαι σίγουρος για το προϊόν και δεύτερον μπορείς να το στείλεις πίσω και να στο
αντικαταστήσουν.

Και θα με ρωτήσεις «γιατί να μην πάω σε ένα κατάστημα και να γλιτώσω όλο αυτό το πέρα
δώθε;» Επειδή στα μαγαζιά θα δεις πέρα από το τι είναι στη μόδα και προϊόντα
«περαστικής» μόδας. Θα συναντήσεις δηλαδή, ας πούμε, μπλουζάκια που είναι φθηνά και
θα τα φοράει όλος ο κόσμος. Συνήθως τέτοια προϊόντα είναι για να βγάζουν κέρδος οι
εταιρείες. Όταν ψωνίζεις από το online κατάστημα βλέπεις αυτά που είναι στη μόδαπολλές φορές τα συναντάς και σε προσφορές λόγω online αγοράς- και δεν πέφτεις στην
παγίδα του υπερκαταναλωτισμού.

Παίρνει τον χρόνο του για να ετοιμαστεί το πρωί

Το τελευταίο και πιο βασικό μυστικό είναι να παίρνεις τον χρόνο σου όταν ετοιμάζεσαι το
πρωί. Βάλε το ξυπνητήρι ένα 10λεπτο νωρίτερα και πίστεψε με θα κάνει διαφορά στο στυλ
σου. Όταν ντύνεσαι βιαστικά δεν έχεις τον χρόνο να σκεφτείς τι πάει με τι και πως
συνδυάζονται σωστά ή καλύτερα αυτά που φοράς. Έτσι μπορεί συχνά να πέφτεις σε
στιλιστικά λάθη. Πάρε τον χρόνο σου και ολοκλήρωσε το look σου.

Δες ακόμα: men

πηγή:the-man.gr
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