Trend alert: Extra grote en extravagante statement oorbellen!
Hamburg, 21 maart 2017 – Soms is meer toch gewoon meer. Dat moeten de
designers voor de lente / zomer 2017 collecties hebben gedacht. Gekleurde,
opvallende statement oorbellen zijn dit seizoen een must. Vooral kleurrijke ringen
met kwastjes komen veel voor. Die zorgen voor een goed humeur en verspreiden nu
al het zomerse festival gevoel!
De trend wird op veel catwalks gespot, zoals die van Alexander McQueen en Gucci.

Quelle: https://instagram.com/p/BQf_L7SjHm9/ , https://instagram.com/p/BQ1SStSlspa/

Ook veel celebrities zoals Selena Gomez en blogger Caro Daur dragen de nieuwe
grote accessoire onder het motto „alles of niets“!

Quelle: https://instagram.com/p/BRmDlTJBNYZ/ , https://instagram.com/p/BRtG5iTgB9x/
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Bij deze nieuwe trend past het ook om je haar vast te doen. Met een knot of staart, of
in ieder geval met het haar achter de oren gestreken, zijn de oorbellen goed te zien.
Een waarschuwing voor verdere styling: een look met XXL oorbellen wordt het beste
gedragen met verder een relatief simpele outfit en niet te veel andere sieraden. Zorg
dat je make-up en kleding op de achtergrond blijven: de reuzenoorbellen zijn
versiering genoeg!

Deze voorbeelden van StyleLounge.nl kun je hier vinden:
https://www.stylelounge.nl/Accessoires/Sieraden/Oorbellen/Dames

Over StyleLounge
StyleLounge is het eerste internet platform voor een directe vergelijking van prijs en
beschikbaarheid voor fashion en lifestyle items. Kort na de oprichting van het in Hamburg
gevestigde bedrijf waren er al meer dan 300 online shops op de website verenigd, met
samen meer dan 3 miljoen producten.
Onder leiding van Kay Schlaaff en Guido Lange werkt een team van 40 medewerkers
klanten een makkelijk en prijs-gericht systeem aan te bieden om mode en lifestyle producten
mee te vinden en vergelijken.
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