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 م؟یبپوش یبوت را با چ مین

با  دید تا بتواننده یمتنوع م اقیشما سبک و س استایل که به  ند سته زییپا ند یخوشا انقهرمان ، نیم بوت ها

را در  بوت هاباز تا تردد در محل کار ، ما  یاز کاوش در فضاتغییر فصل خود را هماهنگ کنید و به روز باشید. 

در )نیم بوت را با چی بپوشیم؟( به بانوان شیک  به رخ بکشیم.ند ظاهر خود را نتا به ما کمک ک میدار اریاخت

 پوش نشان خواهیم داد تا چگونه نیم بوت مناسب خود را برگزینند و آن را با استایل خود ست کنند.

 

 

 ست کردن نیم بوت ها برسید. در مورد ییها دهیبه ا همراه باشید تا stitchfixاز مجله با این مقاله 
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 .برنده آن قطعا شما هستیداست که  یمسابقه ا پیراهن چهارخونهو  نی، شلوار ج ترکیب نیم بوت

 را به شما هدیه می دهد.مدرن  ینیشهرنش یبرا ترکیب استایلی حرفه ای نیا

 تمام چیزی است که به آن نیاز دارید. نیشلوار ج و چهارخونه دار نیآست راهنیپمانتو یا  کی

 



 

 د؟یکار استرس دارمحیط  یراحت برا دنیدر لباس پوش 

 است تا شما را نجات دهد! نجایهرگز نترس ، بوت تخت ا

 بخشد. یم شماو راحت به ظاهر  فیظر یغنا کیگرد ،  با پنجه های رهیت ریجبوت  کی

 با خیال راحت می توانید آن ها را با هر لباس اداری ست کنید.

 

 .( همراه ما باشیدم؟یبپوش یبوت را با چ مین با ایده های جذاب در )



 

 یا جسورانه بیرون برو یا در خانه بمان!

 انتخابی حرفه ای است.،  برای بعد از یک روز کاریرنگ  دیپاشنه بلند و سف یها بوت

 بوت های پاشنه بلند با قوانین خودشان بازی می کنند و ظاهری جسورانه به شما می بخشند.

 ست شوند. روشن اکسسوریکه با  یهنگام مخصوصا،  چالش می کشند را به  ی، هر لباس  بوت ها نیا

 



 

 روز های سرد نیازمند لباس گرم هستند.

 به خوبی هوای شما را در هوای سرد دارد.شفاف  رنگی و هزییپا ومحکم چرم و پالت نیپوت کی

 



.یدباش( همراه ما م؟یبپوش یبوت را با چ میجذاب در )ن   یها  دهیبا ا

 

 برای رفتن عجله دارید؟

 پیشنهاد ما به شماست.راحت  یو به اندازه کاف یحال کاربرد نیو در ع گوشیباز استایل نیا

 با یک نیم بوت روزمره به سرعت آماده شوید و با خیال راحت به سطح شهر بروید.

 را به وجود می آورد. نیجاستایل  کیکالس یها هیالاز  یسوخته نوع یدر تضاد با نارنج رهیت یآب

 .خواهد دادرا تکان شما ظاهر ،  کمرگره ای با بند  شیک یا یلباس پشم کیهمچنین 

 



 

 .مدرن استهای  یدگیچیپ یحال براق دارا نیو در ع یخنث ظاهر نیا

 مناسب شماست. یو مطابقت با الگوها بیترک یمناسب برا یا هیپا ، نیپاشنه دار و شلوار ج یچکمه مشک کی

 

 

 ( برای شما مفید بوده باشد.م؟یبپوش  یبوت را با چ مینامیدوارم مقاله )

 نظرات ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.
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