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MOHITO Kolekcja Karnawałowa DAY AND NIGHT GLITTER AW 2018
Już za chwilę najbardziej roztańczony i idealny na modowe szaleństwa okres w roku. Nowy Rok i karnawał! Błysk i elegancja, to motywy wiodące
karnawałowych propozycji w nowej kolekcji MOHITO. W tym roku projektanci marki proponują powrót do oryginalnych i bardzo kobiecych lat 80-tych.
Karnawałowa kolekcja to połączenie modnych, błyszczących struktur z klasycznymi fasonami, kobieco podkreślającymi figurę.
Motywem łączącym propozycje w świąteczno-karnawałowej odsłonie kolekcji MOHITO jest błysk i klasyczne fasony. Wielbicielki cekinów mogą
wybierać spośród wielu długości sukienek. W tym roku MOHITO prezentuje bowiem kilka niepozwalających oderwać od siebie wzroku propozycji. Jedna
z nich to olśniewająca midi sukienka na cienkich ramiączkach, podkreślająca kształt sylwetki. Wykonana jest z delikatnej tkaniny z mieniącymi się
multikolorowymi cekinami. Inną propozycją jest mini z rękawem ¾, cała pokryta drobnymi, czarnymi cekinami.
Wielbicielki bardziej delikatnych rozwiązań mogą śmiało wybrać się na zakupy do MOHITO, znajdą tu bowiem elegancką, lekko połyskującą sukienkę o
długości do kolan,
z kobiecym dekoltem w stylu hiszpańskim czy sukienkę z lejącego materiału, o trapezowym kroju, z dekoltem w szpic i rękawem o długości do łokcia.
Zwolenniczki odważniejszych stylizacji swój styl odnajdą w kombinezonie, jako alternatywie dla klasycznych, karnawałowych sukienek. W tej kolekcji
MOHITO proponuje kombinezon uszyty z tkaniny strukturalnej z długim rękawem lub ten wykonanym z tkaniny o gładkiej fakturze, z ciekawą i
dopasowana górą, podkreśloną dekoltem typu halter z brokatowym wykończeniem. Warto zwrócić też uwagę na dół tego kombinezonu, którego
spodnie typu flare, nadadzą doskonałych proporcji każdej sylwetce.
Nowy Rok i karnawał to czas szampańskiej zabawy i szaleństwa w garderobie. Dla niezdecydowanych – błysk czy elegancja – projektanci marki MOHITO
proponują look idealny. Cekinowa mini spódniczka połączona z klasycznym body z delikatnego materiału, które pięknie układa się na linii biustu, to
doskonały sposób na kobiecy mix gorączki karnawałowej nocy z klasyką.
Idealny karnawałowy look nie mógłby obejść się bez dodatków. W tym sezonie MOHITO proponuje stylowe długie kolczyki z kryształkami lub frędzlami,
naszyjniki i kolie, paski np. szeroki pasek z ozdobną klamrą i oczywiście niezastąpione szpilki ze zdobieniem.
Kolekcja dostępna w sprzedaży w salonach stacjonarnych oraz online od połowy listopada.
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