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ÎNFLORITOaRe
stiluri

1. Geantă Michael Kors, 1229 lei
2. Rochie Red Valentino pink, 2470 lei

3. Sandale CaSaDeI, preţ la cerere  
4. Bluză Brunello Cucinelli,  

preţ la cerere
5. Geantă Marc Jacobs, 2990 lei

6. Sandale CeSaRe PaCIOTTI, 3750 lei
7. eşarfă Burberry, 1095 lei

8. Bluză Brunello Cucinelli, preţ la cerere
9. Pantofi Casadei Resort, preţ la cerere

10. Geantă Brunello Cucinelli, 
preţ la cerere
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sezonul acesta, designerii se întorc la ţinutele pline de feminitate. stofele 
transparente au devenit ţesăturile cheie în 2017. Volanele domină 
colecţiile alături de aplicaţiile florale. la modă sunt şi accentele metalice 
care au fost sursă de inspiraţie în multe colecţii. nu lipsesc nici dungile, 
dar nici franjurile care se numără printre principalele tendinţe ale 
sezonului. După părerea designerilor, aceste elemente de decor pot 
anima chiar şi cele mai plictisitoare ţinute, dându-le o notă de vivacitate 
şi dinamism. Şi rochiile albe îşi vor găsi un loc în garderobă, iar cu 
accesoriile potrivite vei obţine o notă cochetă.
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Cel mai de folos sfat pe care l-a 
primit Ilinca a fost din partea 

tatălui său: „Înainte să vorbeşti, 
gândeşte-te! 1. E adevărat?  

2. E folositor? 3. Vei îmbunătăţi 
ceva? 4. Este necesar? 5. Vei 
face un bine? Ar fi nemaipo-
menit să reuşim să conştienti-
zăm aceste lucruri înainte de 
a vorbi, pentru că vorbele pot 

provoca durere”.

Ilinca Vandici considerã 
cã showbizului românesc 
nu îi lipseºte nimic, are 
de toþi ºi de toate, este 
colorat ºi spectaculos, 
este revoltãtor pe 
alocuri, “costumat” ºi 
strãlucitor. “Ai tot ce 
vrei ºi ce nu vrei! Nu ai 
cum sã te plictiseºti nici 
mãcar o secundã!”, mai 
afirmã vedeta.

Ilinca Vandici alături de membrii juriului “Bravo, ai stil”: Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu, Iulia Albu şi Răzvan Ciobanu.

credit foto: Kanal D
interviu: Adelina Toader
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