
Модні і стильні аксесуари для чоловіків

      

 Сучасного чоловіка характеризує не тільки стриманість і стильність, а й бажання бути
стильним, модним і елегантним. Але без вдало підібраних аксесуарів йому це не
вдасться. Грамотно підібраний аксесуар підкреслює респектабельність власника. В
образі чоловіка все важливо: взуття, шкарпетки, ремінь, запонки, годинник, портмоне,
затиск для краватки і навіть авторучка і чоловіча парасоля. А також підкреслити статус
чоловікові допоможуть трендові чоловічі сумки від відомих дизайнерів.

Давайте почнемо по порядку. Взуття – це один з основних елементів образу, поганне
взуття здатне зіпсувати враження навіть від самого стильного і дорого костюма. Тому
взуттю слід приділити особливу увагу.  Воно повинне бути зі шкіри, якщо черевики, то на
шнурках (класика жанру і вітається в 2012). Товщина підошви залежить від нарядності
костюма, чим більш нарядно – тим підошва тонша. Колір коричневий, чорний. До світлого
костюма беріть світле взуття, хоча для офісу можна вибрати і темне взуття.

Не менш важливим аксесуаром чоловіків є сумки. Діловий чоловік зобов’язаний мати при
собі цей аксесуар, який не тільки буде корисний йому, а й підкреслить його статус,
додасть образу елегантність і цілісність. Сильна стать в даний час вибирає брендові
сумки, з натуральної шкіри, текстилю та цінує функціональність і комфорт. Це
пропонують у своїх колекціях Макр Джейкобс. Також слід звернути увагу на портфелі.
Різноманітні моделі зустрічаються в колекціях іменитих дизайнерів таких як Гуччі, Філіп
Лім, Луї Віттон. Наявність великих накладних кишень з ременями і акуратними пряжками
характерно для їхніх колекцій.
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Трендовими кольорами 2012 для сумок, портфелів і клатчів є чорний, коричневий,
чорно-білий, бежевий. Для сміливих чоловіків можна звернути увагу на червоний колір.
Для тих, хто буває у відрядженнях, дизайнери пропонують місткі об’ємні дорожні сумки.
У колекціях Прада, Боттега Венета, Марка Джейкоба зустрічаються і об’ємні моделі,
традиційні саквояжі і прямокутні на жорсткій основі з короткими ручками. Для стильних
модних чоловіків дизайнери запропонували клатчі, вони здатні додати образу родзинку і
підкреслити витончений смак.

Не менш важливим аксесуаром образу є портмоне і гаманці. Це найбільш популярна і
улюблена річ сильної половини людства. Якщо ви роздумуєте на тему які краще
подарунки для чоловіків, то трендовий портмоне – це відмінний вибір, який не залишить
байдужим будь-кого. Вибираючи гаманець або портмоне, ви повинні знати, що трендом
2012 є чорний, коричневий і темно-синій колір. Матеріал – натуральна шкіра з
крокодиловим принтом. Як і всі аксесуари 2012, вони повинні бути функціональні,
практичні і стильні.
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