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Preview
Primele tendinţe P/V 2013 ...
pe scurt la Deichmann!
Deși iarna abia a prins ochi, totuși, aceasta
nu înseamnă că împătimiţii de modă nu
au început deja să își întocmească lista de
dorinţe pentru următorul sezon.
În ce privește alegerea pieselor esenţiale
pentru noile ţinute, 2013 ne așteaptă cu o
selecţie vastă ... Preferaţi culoarea pastel
sau nuanţele neon, explozive, cu model
sau în culori uni, cu talpă joasă sau cu
toc, cu sau fără talpă ortopedică? Înainte
să luaţi toate aceste decizii importante,
găsiţi aici o primă idee despre noua modă
de încălţăminte ... garantat, după ultimele
tendinţe!
Noile tendinţe de început de an 2013 la
preţuri senzaţional de mici ... pe scurt în
magazinele Deichmann.
www.deichmann.com

Primele puncte de
atracţie pentru P/V
2013 ...
You again …
Noii sneakeri-Hightop, cu carâmb înalt
și talpă ortopedică mascată, reprezintă
deja o alegere constantă ...
De la începutul lunii ianuarie
la Deichmann.

Model 1 111 410 • 129 Lei

Model 1 111 413 • 129 Lei

Talpă ortopedică la pachet …
Talpa ortopedică a devenit un element
esenţial... ea rafinează aceste botine şic,
cu şireturi.

Model 1 110 417 • 99 Lei
Model 1 110 415 • 109 Lei

Heavy metal …
Noul look gri/negru, strălucitor,
metalic și totuși foarte feminin ...
De la sfârșitul lunii decembrie/ianuarie
la Deichmann.

Model 1 185 408 • 109 Lei

Model 1 144 445 • 79 Lei

astr

Aducător de bună-dispoziţie …
În dungi sau cu buline, în culori
strălucitoare și vioi, noile modele
Pumps se prezintă imaculat …
De la sfârșitul lunii decembrie
la Deichmann.
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Model 1 174 451 • 129 Lei

Model 1 174 448 • 129 Lei

Hello Sunshine …
Fie amestecat în printuri elegante sau
într-o singură culoare ... galbenul veselînviorător trebuie să fie prezent ...
De la sfârșitul lunii decembrie
la Deichmann.

Model 1 174 480 • 79 Lei

Model 1 174 487 • 129 Lei

Noua dragoste …
Pumps irezistibil de atrăgători, o
prioritate pe noua listă de dorinţe ...
De la mijlocul lunii ianuarie
la Deichmann.

Model 1 174 482 • 79 Lei

Model 1 174 422 • 79 Lei

Experţii în stil ne recomandă să ne despărţim de tot ce nu
am purtat în ultimele douăsprezece luni.
Astfel ar fi trebuit să renunţ la o parte însemnată din ţinutele
mele, iar odată cu ele ar fi fost șterse un număr mare de
amintiri și cvasi-biografia mea de modă... Un astfel de
șifonier este câteodată o călătorie în timpuri trecute... Mda,
dar când totul dă pe dinafară, iar în fiecare dimineaţă apare
întrebarea: cu ce mă îmbrac? în acest caz o astfel de decizie
trebuie avută în vedere! Mmmmh, aș începe cel mai bine cu
dulapul meu de încălţăminte... aici nu se pot întâmpla multe
lucruri. În cele din urmă, mulţumită Deichmann, acesta se
umple aproape de la sine ;-)
A voastră, Maria

StyleFile
Sfatul de
îngrijire:

Loţiune specială de
îngrijire
Loţiunea specială de înrijire curăţă,
îngrijește și protejează încăţămintea din
material sintetic, dar și încălţămintea cu
suprafeţe netede sau fine. Indicată și
pentru piele. Loţiunea de îngrijire, incoloră
sau neagră, împiedică infiltrarea prafului și
murdăriei. Potrivită și la genţi, rucsacuri și
geci.
Loţiune specială de îngrijire, 75 ml, 9 Lei.
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