
 Mladistvý, svěží 
 vzhled získáte 
 kombinací 
 tmavomodrých kalhot 
 a trika ¾ rukávy 
 s námořnickými 
 proužky, které 
 jednoduše doplníte 
 bílou džínovou 
 bundou. (Klingel, 
 kalhoty – od 1 199 Kč, 
 triko od 749 Kč, 
 bunda od 1 199 Kč) 

 Prostornou kabelku 
 v atraktivní kombinaci 
 barev v létě užijete 
 nejen k námořnickému 
 stylu… (Klingel)  

 Nebojte se červené 
 a vyzkoušejte 
 nadmíru elegantní 
 pólo triko, které  
 dokonale doplní 
 sportovní kalhoty 
 právě v atraktivní 
 červené. (Klingel, 
 triko od 749 Kč, 
 kalhoty od 899 Kč) 

 Klasické polo tričko s krátkým rukávem 
 ozdobené malou výšivkou může v horkých 
 dnech doplnit třeba vaše oblíbené kraťásky. 
 (Klingel, tričko od 749 Kč) 

 Stylové kraťasy 
 s kontrastním 
 proplétaným 
 páskem můžete mít 
 v jednobarevné nebo 
 pruhované variantě… 
 (oboje Mohito) 

 Bavlněné letní šaty 
 v délce pod kolena 
 mají v pase 
 vázačku pro 
 zvýraznění  
 štíhlého pasu. 
 (Bonprix, 479 Kč) 

 Dáte přednost šatům 
 s potiskem  
 námořnických motivů, 
 nebo s volánky? 
 (oboje Bonprix) 

 Lehoučká tunika 
 ze 100% viskózy 
 s drobnými 
 námořnickými 
 motivy vypadá 
 perfektně k sukni 
 i kalhotám… 
 (Klingel, 
 od 899 Kč) 

 Skutečnost, že 
 námořnický styl je 
 vašemu srdci blízký,
 prozradí na první 
 pohled půvabné 
 náhrdelníky. 
 (oboje Klingel) 
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Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo na www.prekvapeni.cz 
nebo poštou. Podrobnosti najdete na str. 55.

Máte ráda pohodlnou, avšak 
atraktivní a elegantní módu? Pak 
nechte do svého šatníku „vplout“ 
nadčasový námořnický styl… 
Do slunných letních dnů je přímo 
ideální, navíc vám modro-bílé 
proužky či jejich aktuální obměny 
budou náramně slušet!

Odpovědná redaktorka: Erika Valešová
Foto: Bonprix, Esprit, H&M, Klingel, Mohito, s.Oliver a Zara

5x balíček 
veselých 
kotníkových 
ponožek 
Dedoles

Když teplota vzduchu venku 
stoupá, je čas na kotníkové 
ponožky! Veselé kotníkové  

ponožky Dedoles jsou  
skvělým doplňkem outfitu 

na procházku k vodě, piknik 
na louce nebo kamkoli vás 

vaše kroky zavedou.  
Dodají vašemu stylu šarm 

a optimismus. Všechny vzory  
najdete na www.dedoles.cz.

OSVĚŽTE 
SVŮJ 
ŠATNÍK 

aneb V námořnickém stylu SOUTĚŽ

 Na sportovní notu vás 
 vyladí příjemné šaty 
 ze 100% bio bavlny,  
 jež zaujmou
 malým stojáčkem 
 a širokým pasem se 
 šňůrkou na stažení. 
 (Esprit, 1 499 Kč) 

 …nebo se vám  
 více líbí varianta  
 s proužky v pase?  
 (Esprit) 

 V žerzejových 
 pouzdrových 
 šatech ve střihu 
 zvýrazňujícím postavu 
 s jednobarevnou 
 úzkou sukní si 
 užijete letní dny 
 plné elegance… 
 (Esprit, 1 999 Kč) 

 Slušet vám budou 
 i šaty s proužky 
 po celé ploše. 
 (s.Oliver) 

 Různě široké 
 i barevné 
 pruhy vykouzlily 
 nepřehlédnutelný 
 vzor letních 
 šatů… 
 (Bonprix) 

 Čas vám spolehlivě 
 ohlídají hodinky 
 s kotvičkou 
 zdobenou 
 třpytivými 
 kamínky. 
 (Bonprix) 

 Ozdobte svůj 
 dekolt tříbarevným 
 náhrdelníkem. 
 (Klingel) 

http://www.dedoles.cz

