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HITTA DIN STIL

På fritiden umgås Caroline med pojkvännen
och vänner. Hon älskar att spela innebandy,
sällskapsspel och äta god mat.

Den orangea jackan fungerar
som accent och sticker ut

VARUMÄRKEN MAN
armani ea7, armani jeans, atlas design, barbour, boss athleisure, boss casual, calvin klein,
cavaliere, c.p. company, eton, four ten, gant, hugo, hugo boss, j. lindeberg, kenzo, mackage,
morris, morris heritage, moose knuckles, oscar jacobson, parajumpers, paul smith,
peak performance, ray-ban, r.m. williams, polo ralph lauren, replay, secrid, seven east, skultuna,
snoot, suedebird, tiger jeans, tiger of sweden, versace jeans, woolrich

Casual outfit
Här ser ni Caroline med en vardaglig, praktisk och tuff look. Hon bär en orange Gant
dunjacka 3444 kr som har en fiskbensmönstrad quiltning. Undertill en grövre stickad
tröja Ralph Lauren, 2399 kr. Mörkblå jeans
från Gant i stretchig bomullskvalitet 1399 kr
tillsammans med bruna boots i skinn med
resår i sidan 1799 kr. Alla plagg och skor
kommer från Johnells.
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VARUMÄRKEN KVINNA
bally, barbour, busnel, calvin klein, cedrico, gant, hollies, kenzo, lauren, levis, lily & rose,
mackage, max mara, michael kors, morris, parajumpers, polo ralph lauren, residus, r.m. williams,
rockandblue, sand, seven east, snoot, tiger jeans, tiger of sweden, ugg, woolrich

Så här såg Caroline ut med arbetskläderna på innan Vårt Uppsalas
stilexperter förändrade henne.
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HITTA DIN STIL

Örhängen i silver med
svarta Safirer 1795 kr från
Färnert Guldsmeder.

Armband i silver med svart acryl
på utsidan och guldlås i 18 karat,
2995 kr från Färnert Guldsmeder.

Silverarmband med stora öglor samt
med tunnare öglor 2995 kr / st från
Färnert Guldsmeder.

VINN EN

Hitta din stil dag
Har du prioriterat andra än dig själv under en period?
Eller känner du dig osäker på vad du egentligen passar i?
Nu har du chansen att få vägledning i vilka färger, former,
strukturer och material på kläder och accessoarer som
höjer just dig, av Vårt Uppsalas stylist Pia Svensson.

Du får även en helt ny uppdaterad frisyr som är anpassad efter din
ansiktsform och dina naturliga färger av Björn Ehlin HairTeam.
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Skicka en bild till oss på hittadinstil@vartuppsala.se och
berätta kort varför just du vill vinna Stilpaketet. Ju större potential
till förändring, ju större är chansen att du kommer att vinna.
Vi söker män och kvinnor i alla åldrar (från 18 år).

Utbilda dig till

Style Advisor
Personal shopper
Imagefocus utbildar butikspersonal
inom modebranschen och privatpersoner
som vill komplettera sin verksamhet
eller byta karriär till Style Advisor/
Personal shopper. Snart kommer en helt
ny onlineutbildning och workshops för
privat personer “Hitta min Stil”.
För anmälan och information kontakta
Pia Svensson, VD
Mobil: 0702 89 13 33
pia@imagefocus.se
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HITTA DIN STIL

Make-up och smycken
kommer fram mot den
marina outfiten. Runt
halsen bär Caroline matt
vitguldscollier 69000 kr
med Australiensisk
jättepärla 9995kr från
Färnert Guldsmeder.

Dressed for party
Caroline bär en exklusiv marinblå ullkappa från
Max Mara studio med snedställda fickor framtill
10.499 kr och en rund Michael Kors väska 1699 kr,
båda från Johnells. De mörkbruna höga skinnstövlarna med snygga spännedetaljer 1250 kr kommer
från Eurosko Gränby.

STYLISTEN TIPSAR

Prövar du något nytt som du är
ovan vid som tex att bära en klänning, så dra inte på med för mycket
färg utan håll plagget neutralt tills
du vant dig vid den nya formen av
plagg och känner dig bekväm.
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HITTA DIN STIL
Halsband
Coeur de Lion
från 1290:-

Julen nalkas
Klapparna hittar du hos oss
Välkommen in
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Det tuffa möter det
mjuka och ger ett
spännande uttryck
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Örhängen
Mini shield clover 995:-
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Örhängen
Venus 390:-

Snygga pumps av märket Tamaris,
699 kr från Eurosko Gränby.

Den marina omlottklänningen
från Michel Kors hittar ni hos
Johnells och kostar 2199 kr.
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