
Stilistu Anitas Altmanes un Dāvida ieteikumi:

Krāsaina bāzes kapsulas garderobe -

Katram tā ir sava, kas sastāv no valkātākajām, ērtākajām un iemīļotākajām lietām. Te nav 
vienas formulas visiem! Kā saka Dāvis: “Modei nav jāseko. Par katru cenu ir jāmēģina atrast 
savu stilu. Ja tev nav sava stila, ir stulbi skriet pakaļ modei, tas ir provinciāli”. 

Modes trendi vecumā 40+ - 

Primārais ir personība, elegance un jauneklīgs gars! Jāizvēlas krāsas! Izvairīties no blāva un
“caurspīdīga” skata, kur viss ir vienos, gaišajos toņos. Dāvids neiesaka apavus saskaņot ar 
aksesuāriem. Savukārt Anita izsaka, ka tieši blondīnēm prasās iedot kontrastu un dinamiku, 
ko iespējams panākt ar kräsu.

Dāvids arī uzsver, ka: “Nav apģērba, kas tevi padara vizuāli slaidāku. Neviens cilvēks nav 
akls. Vajag mazāk lasīt sieviešu žurnālus. Pieņem sevi, kāda tu esi! Tev ir tiesības būt 
apaļai. Tāpēc tev nav jānomirst, tāpēc ka tu neiederies tajā, ko sieviešu žurnāli šajā sezonā 
tev liek priekšā.“

Apģērba izvēle īsam augumam - 

Taupi katru kvadrātcentimetru! Tieši izstradājuma garums un platums būs tērpa veiksmes 
parametrs. Ja vēlies vizuāli pagarināts savu augumu, stilisti iesaka gan bikses, gan apavus 
izvēlēties vienā tonī. Ja tev nav iebildumu pret augstpapēžu apaviem, efekts būs panākts jo 
īpaši. Papildu rezultātu panāksi, ja izvēlēsies saīsināta garuma bikses, kas atkailina daļu 
kāju, tādējādi vizuāli augumam piešķirot pat 5 centimetrus.

Nestandarata savienojumi (Apejam likumus ar līkumu!) -

Gleznieciski krāsu salikumi, proporciju eksperimenti un drosmīgas kombinācijas - ļauj vaļu 
fantāzijai! Kā skaidro Dāvids, būtiskākais, kam cilvēkam jāpievērš uzmanība, veidojot savu 
stilu, ir rotas. ”Kvalitatīvas rotas, nekad neiziet no modes. Akcentē pelēku trikotāžas kleitiņu 
ar vienu masīvu aproci, un tu esi zirgā! Bet es nedomāju dārglietas.“ 

Izmēģini, ko jaunu un traku – uzvelk ziedu rakstu ar strīpām, vai strīpiņas ar rūtiņām, izej no 
rāmjiem un eksperimentē! 

Kāzu viesis - 

Galvenais ir noķert svētku sajūtu! Mūsdienās svētku tērpam ir daudz alternatīvu.

Vairāk padomus par šo tēmu skaties raidījumā “Modes skrējiens“ katru otrdienu plkst. 21:45!

Modes tendences 2022 - 

To patiešām ir daudz, tomēr svarīgākais ir stils, krāsa un fasoni, kas piestāv tieši Tev!

Vairāk padomus par šo tēmu skaties raidījumā “Modes skrējiens“ katru otrdienu plkst. 21:45!


