
Модні і красиві літні босоніжки 2013-2014

Модні літні босоніжки 2013-2014 створені для того щоб в спекотні дні наші ніжки
виглядали просто приголомшливо. Важливо не упустити момент, коли без проблем і
наслідків можна демонструвати оточуючим людям красу своїх ніжок. Ідеальний педикюр,
стильне взуття, гладка засмагла шкіра – ось основні складові справжньої дівчини богині.
Для того щоб бути впевненою в собі жінці треба знати що вона виглядає карколомно, а
це може стати реальністю, тільки якщо на ній будуть надіті самі модні босоніжки і плаття.

Літнє взуття повинна відповідати великій кількості вимог. По-перше, вона повинна бути
красивою. Звичайно ж, у кожного це поняття своє але варто відзначити, що літні
босоніжки можуть бути справжнім витвором мистецтва. По-друге, літнє взуття повинна
бути зручною, тому що на нестійкому підборі в жарку погоду можна сильно
травмуватися, погодьтеся провести теплі деньки в гіпсі на нозі не дуже радісно.
По-третє, її повинно бути багато, тому що влітку ми все найбільш активні і деколи нам
треба змінити взуття п’ять разів на день. По-четверте, взуття повинна повністю
відповідати останнім модним тенденціям.

Більшість жінок стверджують, що вони люблять цю пору року не через пори
довгоочікуваних відпусток, а через можливість носити влітку легку і різноманітний одяг і
взуття. Абсолютно вся літнє взуття виглядає красиво, тому що роблячи її майстри
можуть не переживати через те чи буде вона теплою і влагоустойчивой. А це дає більше
простору для польоту фантазії та реалізації ідей.

Літні босоніжки можна поєднувати з різноманітною одягом. Їх вибір зараз просто
величезний, іноді можна побачити такі моделі, що відразу й не зрозумієш що перед вами
взуття. Влітку у кожної жінки повинна бути велика кількість босоніжок. Взуття на
низькому ходу ви можете надіти в походи і подорожі, каблук – на вечірку і прогулянку,
танкетку – для створення стильного образу, так само вам можуть стати в нагоді літні
чоботи, тому що погода може швидко зіпсуватися.

Які літні босоніжки будуть модними в цьому році?

Настає пора жіночності, дизайнери починають поступово забувати про великий, грубою і
масивної взуття та шипах. У моді легкість, невинність і ніжність. Від яскравих фарб вас
ніхто не змушує відмовлятися, просто фасон повинен бути помірним. Ви можете собі
дозволити взути влітку епатажну взуття, але тільки за умови створення гармонійного
образу.
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Літні босоніжки на підборах

Таке взуття напевно ніколи не перестане зводити жінок з розуму. Адже так приємно
ходити по вулиці в легкому ошатному платті, шикарних босоніжках на високих підборах і
при цьому абсолютно не мерзнути і відчувати себе справжньою моделлю. Дизайнери
пропонують відмовитися від ультратонких каблуків, замінивши їх більш елегантними
моделями. Так само в цьому році нам радять не переборщувати з висотою платформи,
каблук заввишки до 12 см вважається оптимальним. Правда, цілий день проходити в
такому взутті практично нереально.

Літні босоніжки на великій каблуці

Саме тому цього літа можна сміливо вдягати гарні босоніжки на широкому і стійкому
каблуці. Це просто чудове рішення проблеми. Тому що ви будете високою і стрункою,
надівши їх і в теж час, вам не доведеться відчувати біль і страх, здійснюючи кожен новий
крок. Переважно щоб каблук був дерев’яним, допустимо використання ремінців і
мережива.

Літні босоніжки зі зміїним і леопардовим принтом

Про такий забарвленні взуття та одягу давно ведеться велика кількість суперечок. Хтось
вважає їх мега вульгарними, а інші вважають, що вони показують наявність смаку у
людини. Якщо ви не уявляєте свого існування без таких яскравих забарвлень, але в теж
час соромитеся носити викликають сукні та штани, ви можете купити собі парочку
новеньких літніх босоніжок. Взуття зі зміїної шкіри виглядає дуже незвично і чарівно.
Надівши її, ви покажіть наявність у себе гарного смаку і власної думки.

Літні босоніжки без каблуків (низький хід)

Незважаючи на те, що босоніжки на підборах здатні перетворити жінку в струнку
красуню в пекучу спеку ходити в них досить важко. Особливо якщо ваша робота
передбачає велику кількість піших прогулянок. Босоніжки на низькому ходу можна
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носити і під шорти і під сукню. Вище в них ви не станете, але зате зможете рухатися,
стрибати, бігати і розважатися не переживаючи за своє здоров’я. До того ж зараз
актуальні сукні в підлогу і літні спідниці максі довжини. А їх, як вам відомо, влітку краще
поєднувати з взуттям без підборів.

 Літні чоботи 2013-2013

Багато хто вважає таке взуття смішний, тому що ми звикли носити чоботи в холодну пору
року. Літні чобітки виглядають незвично, але боятися їх надягати не варто. Вони здатні
створити індивідуальний образ. Носіть їх з шортиками і шифоновими сукнями. Так як
влітку температура в нас частенько може опускатися до 10 градусів, таке взуття
виручить вас у вечірній прогулянці.

 Оригінальні літні босоніжки

Якщо вам подобається кидати виклик суспільству, тоді дизайнери створили свої
унікальні колекції саме для вас. Цю взуття неможливо носити щодня, а тим більше ходити
в ній на роботу. Яскрава та неординарна вона створена спеціально для епатажних
особистостей. Оригінальні літні босоніжки здатні підняти настрій одним тільки своїм
виглядом.

 Літні босоніжки на танкетці

Можливо, це взуття і правда виглядає дещо грубо і важко, але від цього вона не стає
менш зручною. Літо створено для яскравих фарб і комфортно, так що такі босоніжки
обов’язково знадобляться вам у вашому літньому гардеробі. У цьому році переважно щоб
платформа або танкетка були з дерева або плетеними.

 Літні босоніжки: кольори
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Бежева взуття вперто не хоче поступатися своїми позиціями. Так що якщо ви прикупите
собі парочку нових, тілесних босоніжок ви точно не прогадаєте. А так як і завжди в моді
буде все яскраве і незвичайне. Популярними будуть босоніжки, в яких використовується
велика кількість різних кольорів.
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