Kostiumy kąpielowe Natalya Toporova - zostań królową plaży!

Chcesz olśnić wszystkich podczas urlopu? Z kostiumami Natalya Toporova poczujesz się jak gwiazda
na każdej plaży! „Odważne cięcia”, „nowy styl” – o kolekcjach strojów kąpielowych tej marki można
powiedzieć i napisać wiele słów, ale każde z nich odzwierciedla 100% kobiecości przy jednoczesnym
podążaniu za trendami. Projektantkę przy tworzeniu kostiumów inspiruje pragnienie, by każda
kobieta mogła czuć się piękna, seksowna i wyjątkowa.

Natalya Toporova pierwszą linię kostiumów kąpielowych sygnowanych swoim nazwiskiem wypuściła
w 2011 roku. To nie była jej pierwsza przygoda z modą - projektowaniem zajmowała się wówcza s już
od 10 lat, specjalizując się głównie w sukniach haute couture. Pomysł na stworzenie kolekcji
kostiumów kąpielowych narodził się, gdy Natalya przeprowadziła się do Miami gdz ie gorący klimat
sprawia, że bikini jest towarem pierwszej potrzeby. Wówczas postanowiła połączyć swoją wiedzę i
doświadczenie które zdobyła jako projektantka haute couture z potrzebami rynku - i tak powstała
pierwsza linia kostiumów sygnowanych jej nazwiskiem.
Kostiumy Natalya Toporowa szyte są ręcznie, z najwyższej jakości Lycry Pr emium. Wszystkie elementy
ozdobne są starannie wyszukiwane i dobierane, tak by nie uczulały i nie powodowały dyskomfortu
podczas noszenia. Jednocześnie wyjątkowy zmysł projektantki sprawia, że klientka otrzymuje
idealnie dopasowany kostium zgodny z najnows zymi trendami i jednocześnie taki, który dzięki swojej
jakości służył będzie przez wiele lat.
W tej kolekcji strojów kąpielowych Natalya Toporova mocniej niż kiedykolwiek koncentruje swoje
projektowanie na tworzeniu odważnych cięć i unikalnych egzemplarzy. W trosce o najwyższą jakość
i zadowolenie Klientek wszystkie kostiumy są ręcznie szyte w Miami. Projekty Natalyi Toporovej
kierowane są dla kobiet przebojowych, które podczas plażowania chcą się wyróżnić i olśniewać
stylem, a jednocześnie czują się doskonale we własnej skórze i są świadome swojej kobiecości.
Kostiumy Natalia Toporova zostały uznane przez liczne magazyny modowe - doczekały się licznych
publikacji
w prasie i na okładkach pism takich jak FHM, LA fashion Magazine, SEVENTRIBES, CigarS nob, Kamoy
Magazine i wielu innych na całym świecie!

Wśród kostiumów Natalya Toporova każda kobieta znajdzie model idealny dla siebie. Dla pewnych
siebie kobiet, które chcą pochwalić się swoją sylwetką marka posiada szeroki wybór bikini
w najróżniejszych modelach: od tych skąpych, superseksownych po te bardziej zabudowane, które
maskują mankamenty figury. Dla kobiet, które chciałyby co nieco skorygować w swojej sylwetce
idealne będą monokini, które w sprytny sposób wyczarują talię i odwró cą uwagę od bardziej
krągłego brzucha. A wszystko to w najmodniejszych kolorach i wzorach, które rządzą na światowych
wybiegach!
Kostiumy kąpielowe urodzonej w Rosji, dorastającej w Kanadzie, a obecnie mieszkającej w Miami
Natalyi Toporovej podbijają kole jne kontynenty. Jej projekty można zobaczyć na wielu pokazach
mody: w Miami, w Rosji i w Kanadzie. Dziś kostiumy z metką Natalya Toporova można kupić również
w Polsce! To wyjątkowa wiadomość dla wszystkich kobiet, które podczas tegorocznych wakacji chcą
się wyróżnić, a jednocześnie podkreślić swój seksapil. Znajdziesz je w sklepie online na
www.natalyatoporova.pl !

Link do zdjęć poniżej:
https://www.dropbox.com/sh/ag6erf2pccwxmup/AABvNc5aLSFORjB2zzmm1lG
Oa?dl=0

