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Od czerwca obywatele Unii Europejskiej
podróżujący po jej terytorium będą mogli
telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z
internetu płacąc za to stawkę krajową.
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Przewrotką

Od lipca nowe zasady
wywozu śmieci
1 lipca wchodzą w życie nowe zasady
naliczania opłat za wywóz śmieci. Zniesione
zostaną taryfy ryczałtowe, co oznacza większe
wydatki dla klientów.
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Moda, Życie, Styl, Uroda

Pomysłowa mama
– zrób to sama

Agnieszka Chylińska
wraca do Irlandii
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Nowy dział w Mirze, a w nim proste do
wykonania gadżety dla niemowląt i nie tylko.
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Mój styl Pomysłowa mama – zrób to sama
Opisz swój styl?
Mój styl opisałabym jako sportową elegancję. Uwielbiam klasyczne ubrania, które łaczą w sobie wygodę ale i do tego wyglądają
elegancko. Uwielbiam szpilki ale niestety
w mojej pracy nie mogę sobie na nie pozwolić, dlatego moimi ulubieńcami na co dzień
są trampki lub botki.
Ulubiona rzecz w twojej szafie?
Must have w mojej szafie to czarne jeansy.
Najchętniej i najczęściej noszone. Pasują
do wszystkiego i zawsze wyglądają dobrze.
Dodatkowo można je połączyć ze wszystkimi
kolorami i fakturami. Są podstawą każdej
stylizacji gdy chcę wyglądać profesjonalnie.
Co nowego ostatnio kupilaś?
Ostatnio moim nowym nabytkiem był top
z NEW LOOK w drobną biało-czerwoną krateczkę. Ma odsłonięte ramiona, co jest ostatnio bardzo modne w szczególności na lato.
Ulubiona marka lub projektant?
Moją jedną z bardziej ulubionych marek jest
między innymi Zara, Bershka. Uwielbiam Reserved. Gdy tylko jestem w Polsce muszę tam
zajrzeć. Nie zależnie od kolekcji zawsze znajdę
coś dla siebie. Jestem również wielką zwolenniczką second hand shops. Można w nich wyszukać super rzeczy, nie kiedy nowe w świetnych cenach. Czasami nie trzeba wydawać
dużych pieniędzy by wyglądać stylowo.

2. W zależności od długości śliniaczka odmierzamy długość ozdobnej taśmy na gotowo.
Taśma powinna być w złożeniu wtedy łatwiej
nam będzie przyszyć rzep oraz wzór na taśmie
będzie również widoczny po przypięciu smoczka. Taśmę przyszywamy lub przyklejamy przy
górnej krawędzi śliniaczka.

1. Każda mama boryka się z tym problemem.
Zagubione smoczki swoich dzieci !!! Dzięki
temu pomysłowi Twoje dziecko już nigdy nie
zgubi smoczka. Do wykonania potrzebny nam
bedzie śliniaczek, ozdobna taśma ok 20cm lub
wstążka, rzep miękki i twardy 1cm/1cm, igła
z nitką lub pistolet z klejem na gorąco.

3. Na przeciwnym końcu doszywamy lub doklejamy twardy rzep oraz miękki w odległości
5 cm. Jeśli decydujemy się na szycie musimy
zwrócić uwagę aby szew od lewej strony był
estetyczny ponieważ po przypięciu smoczka
będzie on widoczny. Oto najprostszy sposób na
nie gubienie smoczków przez nasze dzieci. KP

POMYSŁ NA OKO

Ktora polska gwiazda imponuje Ci stylem
i dlaczego?
Kobiety które obserwuję modowo i uwielbiam to Agnieszka Więdłocha i Paulina Sykut-Jeżyna. Obie mają podobny styl. Nazwałabym go stylem dziewczyn z sąsiedztwa. Na
co dzień na luzie, ale jeśli trzeba wygladają
obłędnie na wielkie wyjścia. Każda stylizacja
jest bardzo dopracowana i nie tylko w doborze ubrań ale i pasującym makijażu i fryzurze.
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Alteration & Dressmaking Specialists

MAKE UP
MAGDALENA DZIECIĄTKOWSKA, CORK

Repairs & Made to Measure Clothing
Restyling & Upcycling

Wedding, Bridesmaid & Debs Dresses

Karolina Wichniewicz
Makijażystka oraz stylistka fryzur w Hair Passion. Cork
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Masz pomysł na oko ?
Wyślij zdjęcie na:
kateplum.mir@gmail.com
z podpisem autorki.
najciekawsze propozycje
opublikujemy w tej rubryce.
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