Cum sa-ti cumperi un costum
(5 reguli elementare)
Multe lucruri pot merge prost atunci cand iti achizitionezi
primul costum din viata ta – fie ca alegi un material care se
sifoneaza prea usor, o culoarea dificila, un model demodat sau
un costum care nu-ti urmareste perfect liniile corpului!
Pentru a evita astfel de incidente fashion, ADPM iti spune
care sunt cele mai importante reguli de care trebuie sa tii
cont in alegerea unui costum.
Regula nr. 1 – Alege materialul si culoarea potrivita
Prima si cea mai importanta regula de care trebuie sa tii cont
in alegerea costumului perfect nu are absolut nicio legatura
cu pretul acestuia, ci cu materialul din care este
confectionat si culoarea sa.
Trebuie sa optezi pentru o culoare ce are o oarecare
versatilitate (ex: navy sau mid-grey), o culoare care sa se
potriveasca intr-o ocazie formala, dar care sa poata fi
purtata si la altfel de evenimente.
In functie de nevoile tale, lana este cel mai potrivit
material care se va potrivi in aproape orice conditie.
Bumbacul este mai casual si se sifoneaza mult mai usor!

Regula nr. 2 – Gaseste unul care ti se potriveste perfect!
Aceasta este regula de aur! Un costum care nu pare croit pe
masurile tale nu va arata niciodata bine. Atunci cand alegi
sa-ti cumperi costumul dintr-un magazin, e deosebit de
important sa acorzi atentie catorva detalii-cheie.

Spre exemplu, lungimea pantalonilor si cea a manecii pot fi cu
usurinta ajustate. Pe de alta parte umerii, desi nu imposibil
de modificat, ar fi bine sa iti alegi un costum care ti se
potriveste perfect din acest punct de vedere.
Cauti un sacou care sa urmareasca liniile corpului tau in zona
umerilor, a pieptului si a taliei. Un sacou prea mare nu va
atata bine, dar cu siguranta la fel se va intampla si in cazul
unuia mult prea stramt. Trebuie ca in final sa gasesti modelul
care iti confera un aer de eleganta naturala.
In ceea ce priveste lungimea manecilor, testul este de a-ti
pozitiona mainile pe langa corp, iar atunci tivul trebuie sa
se afle fix pe incheietura mainii.

Regula nr. 3 – Nu alege un costum prea mic!
O greseala intalnita adesea este achizitionarea unui costum
mult prea mic. In caz ca se intampla sa-ti cumperi unul prea
mare, exista posibilitatea ajustarii,
dispare atunci cand costumul este mic.
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Regula nr. 4 – Cunoaste-ti umerii!
Tuturor barbatilor le-ar placea sa creada ca au umerii unui
veritabil Adonis, dar asta nu inseamna ca este si adevarat
intotdeauna. Fie ca umerii sunt bine lucrati sau nu, cusatura
sacoului ar trebui sa se regaseasca exact in punctul in care
se termina umarul si incepe bratul.

Regula nr. 5 – Pantaloni care ti se potrivesc!
Pantalonii trebuie sa urmareasca perfect linia corpului.
Atunci cand ii probezi, incearca intotdeauna sa te asezi pe un

scaun pentru a vedea cat sunt de confortabili.
Daca in magazin nu te simti confortabil, acest sentiment nu va
disparea cu timpul!
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