
 
Denim for life. Play with it.  

Welcome to Cross Jeans  

Po pierwsze komfort, po drugie jeans, czyli spodnie Slim Fit! 

Przez ostatnie lata nie tracą na popularności. Na czym polega ich fenomen? 
Przede wszystkim na uniwersalności. Slim fit to jeden z podstawowych   
i najczęściej wybieranych fasonów przez konsumentów. Pasują na każdą 
okazję i na każdą sylwetkę. 

Jak wiemy, słowo slim z języka an-
gielskiego oznacza szczupły/smukły, 
natomiast nieprawdą jest, że fason 
ten przeznaczony jest tylko i wy-
łącznie dla tego typu figur. Jego na-
zwa odnosi się do wąskiej nogawki i 
wysokiego stanu. Wysoki stan po-
woduje, że optycznie wydłuża się 
całe ciało, dzięki czemu nogi wydają 
się smuklejsze i zgrabniejsze. To 
właśnie w takich jeansach z łatwo-
ścią podkreślisz swoje ulubione ko-
biecie auty: nogi lub/i talię. 
W spodniach marki Cross Jeans bę-
dzie Ci wygodnie przez cały dzień - 
zarówno w pracy, jak i po wyjściu   
z niej. A to dzięki dodatku strechtu   
w jeansie. 

Wybór jeansów to często niełatwa   
i nieszybka sprawa, dlatego przed 
pójściem na zakupy, zastanów się, 
jaki krój jest Twoim ulubionym oraz 

co chcesz u siebie wyeksponować, a może ukryć? Jeśli lubisz dolne partie 
ciała, jak nogi, talię albo pośladki, ale za to nie przepadasz za górą, czyli 
brzuchem — to Slim Fit to właśnie to, czego szukałaś.  
Jak nosić Slim Jeans? Na wiele sposobów; klasycznie, sportowo a może ele-
gancko? Decydując się na opcję numer 2, czyli sportowy styl, staraj się ra-
czej unikać trampek za kostkę i postaw na adidasy lub sneakersy. Pamiętaj, 
że Fason Slim Fit lubi się ze szpilkami i balerinami, które dopełnią Twoją je-
sienną stylizację. 



 

Fason Slim Fit/Model Anya  
189.90 PLN 



Fason Slim Fit to również jeden z bestellerów i ulubionych spodni wśród 
mężczyzn. Jeansy na pierwszy rzut oka przypominają rurki — prosta no-
gawka i niski stan, jednak w gruncie rzeczy nie są one wcale opięte. Zapew-
niają odrobinę luzu zarówno w udach, jak i wokół łydek, co pozwoli zapre-
zentować Ci Twoją sportową sylwetkę. 

Wielką zaletą jest to, że przy od-
powiednim wybraniu rozmiaru, 
nawet tęższy mężczyzna może 
wyglądać w nich na wyższego   
i szczuplejszego. Na miano ulu-
bionych spodni zasłużył też przez 
swój schludny i nowoczesny wy-
gląd, który zdecydowanie przy-
ciąga uwagę kobiet! 
Jak w takim razie powinien pre-
zentować się męski look z wyko-
rzystaniem  spodni Slim Jeans? 
Przede wszystkim prosto i casu-
alowo. Pasować do niego będą 
koszule, dopasowane T-shirty   
i sportowe marynarki. Co do bu-
tów — interpretacja dowolna, 
ponieważ niezależnie  od tego, 
czy zdecydujesz się na adidasy, 
sztyblety czy sneakersy to i tak 
wszystko będzie do siebie idealnie 
pasowało! 

Jeansy to podstawa Twojej garderoby — nosisz je przez cały rok, niezależnie 
od sezonu. Nie ma tygodnia, aby Twoja stylizacja nie składała się z dobrze 
skrojonej  pary jeansów, dlatego warto wybrać takie, w których będziesz 
czuł/czuła się po prostu najlepiej na świecie. Pamiętaj, jeans —tak, zawsze! 
Jeansy Slim Fit, jak i inne produkty marki Cross Jeans do kupienia w skle-
pach stacjonarnych, oraz na stronie internetowej https://crossjeans.pl/. 

 

https://crossjeans.pl/
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