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Dzień świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają
Że chcą kochać i kochają!

Moda Okularników
Trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Nie inaczej sprawa ma się z oprawkami okularów. Ciągle
coś się zmienia, coś wraca, a niektóre rzeczy są modniejsze dłużej niż jeden sezon.. Co ciekawe, od
kilku lat okulary przestały być ciężarem, a stały się dodatkiem i zaczęły królować na wybiegach
mody. Ta nagła zmiana sprawiła, że oprawki pragną nosić nie tylko osoby o słabym wzroku, ale
praktycznie wszyscy. To właśnie na ich potrzeby wymyślono zerówki, czyli szkła nie posiadające
żadnej mocy korekcyjnej.

Sezon 2016

KUJONKI

W tym roku (tak jak i w poprzednim) ciągle w modzie są tak zwane nerdy, czyli kujonki
charakteryzujące się wyrazistą oprawką i kanciastym kształtem. Pokochali je ludzie na całym
świecie i nikt tego trendu nie odpuszcza!
OKULARY OVERSIZE
Poza kujonkami bardzo modne w tym sezonie są okulary oversize , czyli spore oprawki nie do końca
idealnie dopasowane do wielkości naszej twarzy. Te okulary pozwolą Ci połączyć wygląd dzieciaka
z molem książkowym i dodać słodkości Twojej twarzy.

KOCIE KSZTAŁTY
Kolejnym okularowym trendem, który jest kontynuacją poprzednich sezonów są kocie oprawki.
Taki look jest niezwykle kobiecy oraz optycznie wyszczupla naszą twarz.

AVIATORKI
Bardzo modne są również tzw. aviatorki, które z przeciwsłonecznego trendu zostały przekształcone
na okulary korekcyjne. Możemy je nosić zarówno w opcji, gdzie oprawki są ciężkie i masywne lub
w wersji bardziej klasycznej, z cienkimi oprawkami i często wycieniowanymi szkłami.

Jaś pisze list do Małgosi:
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie,

LENONKI
Najbliższy sezon to także wielki powrót tak zwanych lenonek czyli okrągłych oprawek, które
spopularyzował John Lennon.
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Nie jem kolacji, bo myślę o tobie,
Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!!

