
Ślubne trendy na rok 2018/2019 
podyktowała Meghan, Księżna 
Sussexu, pojawiając się na ślubnym 
kobiercu w niezwykle skromnej 
i eleganckiej kreacji projektu Clare 
Waight Keller z domu mody Givenchy.

Minimalizm - to cecha, którą 
mogą  kierować się przyszłe 

panny młode.

Dla kobiet  preferujących nowinki 
i modowe akcenty przedstawiam 
zestawienie, które idealnie wpaso-
wuje się w obowiązujące trendy. Mam 
tutaj na myśli połączenie ponadcza-
sowych kolorów - bieli i czerni.

Kiedy to 4 lata temu pojawił się 
w Polsce styl rustykalny i boho, 
najbardziej pożądanym akcentem 
na weselu stały się pieńki, jutowe 
bieżniki oraz butelki otulone sznur-
kiem z koronką. W kwiatowych kom-
pozycjach zawitały dalie oraz piwo-
nie, które dopełniał eukaliptus, mech 
oraz sukulenty. Ten motyw pozo-
stał, podobnie jak kolorystyka 
greenery, marsala czy ultra violet.

Jest to doskonały przykład na to, że 
branża ślubna potrzebuje trochę 
czasu, aby dane motywy przewod-
nie zadomowiły się na dobre. Czasa-
mi trwa to nawet kilka sezonów.

Aktualnie pary pragną połączyć styl 
boho z ponadczasową elegancją. 
Powoli, małymi krokami powracamy 
do klasyki, a mianowicie do eleganc-
kich przyjęć z nutą oryginalności.

Jeśli zaś chodzi o zestawienie bieli 
z czernią, o czym wcześniej wspo-
mniałam, propagowane w tym sezo-
nie przez największych projektan-
tów mody takich jak Vera Wang, 
polecam je wykorzystać przy takich 
elementach jak: wstążki, obrusy, 
serwety, świece. 

Czerń, w zależności od oczekiwa-
nego efektu, możemy łączyć z 

takimi kolorami jak: srebro, złoto, 
zieleń, szarość czy róż.

Przy stylizacji panny młodej elemen-
tem dopełniającym całą kreację 
ślubno-weselną może być przewiąza-
na w pasie szarfa. Takie rozwiązanie 
w swoich nowatorskich projektach 

oferują między innymi Georgina 
Champan i Karen Craig, które 
w najnowszej kolekcji Marchesa 
udowadniają, iż jest to wspaniałe 
połączenie. Tym samym porzucamy 
styl boho na rzecz powrotu stylu 
z lat 40, 50 czy 60.

Tiulowe spódnice, falbany oraz białe 
garnitury – na te propozycje skusi 
się zapewne niejedna  przyszła 
panna młoda. Dla bardziej roman-
tycznych dusz ciekawą alternatywą 
będą akcenty kwiatowe oraz biżute-
ryjne zdobienia z kamieniami. Jest to 
typowa cecha dla Neeem Khan.

Doskonałym odzwierciedleniem 
aktualnych trendów są kolekcje 
sukien ślubnych na 2018 rok  Caroli-
ny Herrery, Christiana Siriano, Elie 
Saab, Lely Rose. Do łask powracają 
gorsety i odsłonięte plecy. Zapewne 
każda z pań odnajdzie odpowiednią 
dla siebie inspirację.
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  „Piękno kobiety nie przejawia się 
w ubraniach, które nosi, w jej 
figurze lub sposobie, w jaki 

układa włosy. Piękno kobiety 
musi być widoczne w oczach, 

ponieważ są one drzwiami do jej 
serca – miejsca gdzie mieszka 

miłość” (Audrey Hepburm).

Pamiętając o swoim wnętrzu, kreuj-
my stylizacje zgodnie z naszą 
osobowością. Wszelkie dodatki 
stanowią uzupełnienie. Odnalezione 
inspiracje łączmy w stylizacjach 
w taki sposób, aby były ozdobą 
i jednocześnie podkreślały naszą 
urodę. 
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