
Нові віяння моди 2010 - і знову банти!

Як всім відомо, мода періодично повертається, іноді раптово, а іноді просто з
несподіваним тюнінгом.

  

Отже в моді знову банти! Банти великі та малі, банти найнесподіваніших і стандартних
форм, з напівпрозорого шифону або тафти, банти для волосся усіх форм, кольорів і
розмірів у новому сезоні знову повернулися на всесвітній подіум.

    

І знову, ставши одним з найбільш яскравих прикрас в колекціях весна-літо 2010, банти,
саме як ключове прикрасу для волосся моделей, вибрали самі різні дизайнери - від Діани
фон Фюрстенберг до Марка Джейкобса. Самі банти в нових колекціях 2010 варіюються
від невеликих (як шкільні), до великих і яскравих - у стилі Мадонни в епоху скандального
хіта Like a Virgin!

  

Скандальний образ поп-діви Мадонни згадав Марк Джейкобс (Marc Jacobs), що включив
в свою колекцію Marc by Marc Jacobs багато яскравих і великих бантів - яскраво-червоні,
рожеві, жовто-зелені, жовтогарячі і смугасті, банти гарантовано привертають загальну
увагу.

  

Британський дизайнер Луелла Бартлі (Luella Bartley) вибрала для своєї колекції також
великі банти - яскраво зелені, рожеві, червоні та білі банти.

  

Колекція Джейсона Ву (Jason Wu) використані банти, які по суті перетворилися на
своєрідний ознака аристократизму: вишукані банти з чорного мережива і тюлі
доповнюють елегантні зачіски і костюми моделей.

  

Американський дизайнер Діана фон Фюрстенберг (Diane Von Furstenberg) вибрала для
своїх моделей скромніші банти: невеликі але вишукані, у формі квітів, банти доповнюють
сексуально-безневинний образ напів-сирени або школярки.

  

Примхою дизайнера виглядають банти в колекції Louis Vuitton: маленькі, скромні бантики
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світлих відтінків, схожі на метеликів, практично непомітні на тлі гігантських
«африканських» перук моделей.

  

Відома своїми екстравагантними творіннями і несподіваними рішеннями дизайнер Бетсі
Джонсон (Betsey Johnson), у новому своєму показі моделей продемонструвала дуже
оригінальні банти. Так значні розміри і яскравість цих бантів перетворила моделей
Джонсон на подобу дівчат з численних казино Лас-Вегаса - дуже вражаюче,
рекомендую подивитися.

  

Дитячі банти, банти звичайні і банти шкільні - великим і дрібним оптом від виробника з
доставкою до Москви
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