Najnowsza kolekcja PRIMAMODA – najświeższe trendy na wyciągnięcie ręki

PRIMAMODA z każdym sezonem udowadnia, że jest marką dyktująca trendy i proponującą swoim
klientkom najwyższej jakości włoski design w połączeniu z najświeższymi tendencjami w modzie. Nie inaczej
będzie w najbliższym sezonie, bo PRIMAMODA po raz kolejny stawia na najmodniejsze modele prosto
z wybiegów nie rezygnując przy tym ze szlachetnych materiałów i dbałości o detale.
Świetnie przyjęte w poprzednim sezonie elastyczne botki przeżywają swoją drugą młodość jesienią. Szerszy
wybór, więcej kolorów, wzbogacenie butów o nadruki i printy sprawia, że nawet jeśli nie byłaś zwolenniczką
botków z elastycznego materiału, w tym sezonie z pewnością się w nich zakochasz! Dopasowane modele
również można odnaleźć w postaci kozaków. Idąc w ślady Balenciagi czy Philippa Pleina PRIMAMODA
proponuje dopasowane kozaki przed kolano, które wyszczuplą sylwetkę i świetnie sprawdzą się do
ołówkowych spódnic albo sukienek.
Nie można nie zauważyć, że jeśli chodzi o kozaki na wybiegach wielkich projektantów królowały tzw.
slouchy boots, między innymi u Alberty Feretti czy Emilio Pucci. W kolekcji PRIMAMODA luźne, marszczone
kozaki to prawdziwy hit dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej i z różnymi opcjami obcasa. Nasze
ulubione kozaki występują w kolorze khaki – wyglądają świetnie do płaszczy w stylu militarnym i wąskich
spodni albo grubych rajstop.
W kolekcji nie zabraknie na pewno charakterystycznego w tym sezonie błysku. Oprócz lakierowanych
botków i szpilek miłośniczki marki mogą liczyć na srebrne kozaki, brokatowe wykończenia, cekinowe botki
i całą gamę ćwieków, kryształków, dżetów i innych połyskujących aplikacji. Idąc w ślady domu mody
Dolce&Gabbana PRIMAMODA nie boi się zdobień i połyskujących skór, nie tylko jeśli chodzi o byty, ale też
inne dodatki – w tym sezonie wszystkie chwyty dozwolone!
Kolejnym elementem, który na stałe zagości w nadchodzącym sezonie są futra. PRIMAMODA również
znalazła na nie sposób. Aplikacje w postaci pomponów, futrzane języki, puszyste wykończenie cholewek –
to wszystko znajdziesz w najnowszej kolekcji. Takie aplikacje sprawdzą się idealnie późną jesienią i całą zimę.
Gwarantują Ci największy komfort i przede wszystkim będziesz miała pewność, że nie zmarzniesz.

Jeśli najbliższy sezon miałaby opisywać jakaś muzyka z pewnością byłby to rock! U największych
projektantów pierwsze skrzypce grają skórzane dodatki, ćwieki, ciężkie klamry i rockowe motywy. Jeśli Ty też
kochasz rock w modzie sprawdź co przygotowała dla Ciebie PRIMAMODA. Botki z kilkoma klamrami,
wiązane ciężkie trapery, motocyklowe buty i cała masa ćwieków to coś, co nie tylko trafi w gust dużej liczby
kobiet, ale także odmieni każdą stylizację – doda pazur nawet najbardziej poprawnej stylizacji.
Dżety i inne metalowe aplikacje pojawiają się tez na torbach i torebkach. Najmodniejsze modele
udekorowane są w tym sezonie złotymi ornamentami wykonanymi z ćwieków. Oprócz tego w kolekcji
PRIMAMODA znajdziesz duży wybór torebek pikowanych i tych najbardziej wyjątkowych – wykonanych ze
sztucznego futra albo z przyjemnego w dotyku miśka. Taka torba oprócz pojemności ma jeszcze jedną
zaletę – może stanowić główny element każdej stylizacji, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na wersję w bordo
albo delikatny pudrowy róż.
Te wszystkie nowości to dopiero początek. PRIMAMODA przygotowała jeszcze wiele ciekawych propozycji
na nadchodzący sezon i będzie na bieżąco prezentować kolejne odsłony tej kolekcji. Jeśli zatem szukasz
dodatków prezentujących trendy z wybiegów i mody ulicznej, zależy Ci na doskonałej jakości i komforcie
zakupionych produktów koniecznie sprawdź propozycje tej polskiej marki. Tej jesieni uzupełnij swój look
czymś wyjątkowym – postaw na buty i dodatki od PRIMAMODA.

