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 صفحه 2
 

دی خرج لباس های شيک  عی که دارند منيتوانند پول ز سته به رشايط ماىل و اج د که  ىل از افراد هس خ
توان شيک و زيبا ديده شد.  ني سادگی نزي م س به نظر بيايند وىل  ند  به قول معروف   ک ناىن  ٓ و 

ن مقا به  پ شدن  مكرتن هزينه ممکن  ۵۰ما در ا ردازمي.روش  خوشت  می 

  

ريب لباسهايتان خود فکر کنيد -۱   به 

اب  يد اجنام دهيد، انت فاوت  ک استايل ساده به استايل شيک و م رای تبديل  هنا اكری که  گاهی مواقع، 
يف و  ىث است، تعدادی  ر از لباس های رگ خ ن  راق است. اگر مكد لباس  ريب رگارگ و  د  چ

ٓن اضافه پ شدن  کفش رگی به  رای خوشت ٓسان  ريب ها، روىش  کنيد. افزودن مكی رگ  استفاده از 
  شامست.

  
 

  



 صفحه 3
 

ه مد به شام می گويد -۲ ٓ اسب است بپوشيد، نه  رای شام م ه  ٓ 

شان    رتن حنو  اص اندام مان را به  ر از لباس ها، وژگی های  فاوت است و  گر م کد اندام ما  
ی  می دهند. هنگامی ٓن به عنوان راه رای فرم بدن شام کدام است، از  رن لباس  اسب  يد م ف که در

يد. اگر لباىس  ک ن استفاده کنيد. اما خود را به پريوی از مدل های ران ِوی حمدود  ديد خريد لباس های 
د ال، راحىت و اع ني  پ بودن و در  ٓن احساس خوشت شرت در  شد، ب اسب  نفس خواهيد  به رای شام م

تقل خنواهد شد. ن حس به شام م ست، ا رازنده ی شام ن   داشت. اما اگر لباىس مد روز خبريد که 

  

شيد -۳   هنگام خريد هوشيار 

ه ايد:  رده و گف گاه  شت ويرتن مغازه ها به لباىس  ر، هنگام خريد در  ن  د فوق العاده است،  «مطمئنا چ
ست اسب من ن ان اگر ». اما م شيد،  زماىن که لباىس را ام ذاىب داشته  می خواهيد استايل شيک و 

رای شام   ٓ ىب کنيد که  رويد و ارز رو  ق  داقل  ا يد!  ک ارج  ست خريد خود  ٓن را از ل کرده ايد، 
ک شلك لباس خواهيد پو  شه به  رای مه يد،  ک ان  ديد را ام زيهای  اسب است  نه. اگر    يد.ش م

  

شيد -۴ د به نفس داشته    اع

دی دارد. سيار ز ثري  ن روش نياز به هيچ هزينه ای ندارد اما  زيی ا ، نه مدل بندینه استخوان -هيچ 
ٓنموها، و نه حىت کفش اىن های  د به منی –چ د به نفس مكک کنند. اع راوش حس اع توانند به شام در 

ر  ن  يد در وجود د ور کنيد.نفس را  د به نفس اكذب ندهيد، اع ن اع شد که به خود  فقط حواستان 
گريد. شات  يد از درون شام    به نفس 
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د -۵ س   صاف 

عث می ردن نه تنها  هقوز  ح ت  ار مش شتشود د شان میی مكر و  د به دن شويد بلکه  هد اع
رسيد.نفس اكىف مه نداريد. به مهني دليل  ر به نظر  پ  د   وقارر و خوشت س   حساىب صاف 

  

زنيد -۶ شه رژ لب    امن ها مه

شد  ردن ندارند. اگر قرار  ش  ٓرا رای  دی  اسفانه معموال وقت ز د. اما م ردن هس ش  ٓرا اشق  امن ها 
ن  کی  شگاه کنيد مه حساب  ٓرا رويد که صورتتان را  شگاه  ٓرا شود و مهدامئا به  تان حساىب اىل م  وق

ک رژ لب  ست  ش کنيد. اكف ٓرا د  ست ز رسيد الزم ن رای اينکه شيک و مرتب به نظر  ه می شود.  گرف
زنيد. ک رژ لب زرشکی  ديد و  ال موهايتان را دم اسىب ب زنيد. م گ    خورش

  

های روزانه امهيت بدهيدبه لباس -۷  

م است.  ىل  ن لباسها فكر میبعىضپوشش روزمره خ ه شو ها داده میكنند چون امس روزمره به ا د نبايد تو
ٓن دی به  اب ز رای انت س  م از زندگی.  ىل  رعكس است؛ روزمره يعىن يك خبش خ قا  رد. دق ها 

رای اجياد يك تغيري خوب از ىتهایلباس گذاريد.  شام  وانهای رگی استفاده كنيد. اگر نوجرشتن وقت 
رندهايي را به او معريف كنيد كه تنوع رگي در  شد  ن  د زی است،  رند و به قول خودشان مارك  اهل 

ٓنٓن ار كنيد كه در ذهن  رت است طوري رف رند بو ها وجود دارد. البته  ر  ناسب بودن  دن، ها رگي و م
  ارجعيت پيدا كند.
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پوش نوجوان ساده؛ نوجوان خوش -۸  

د و می نوجوان پ بههس ىل خوش ت ن اغراقخواهيد خ شيد اما در ظاهر پ  ول. خوش ت  نظر بياييد؟ ق
ٓدم ل  رسهای نوجوان دوست دارند م ىل از  يد. خ ٓنهای مشهور بهك نند ظاهرشان ك ها سعی مینظر بيايند. 

ٓدم ه  زرگرا مه ش ند.  ك اص  ٓنهای  د بدهيدرها! به  رای مها  ست ك،  ه خودشان فاوت بودن نيازی ن
ايتا از  ند  ك ىل تغيري  ند. اگر قرار است خ ك فاوت در پوشش شان 3را جعيب و غريب درست  رگ م

شرت.   استفاده كنند و نه ب

 

شيد -۹ ٓن را دوست داشته  فقط در صورىت لباس حرا خبريد که   

شه در فروشگاه ها وجود دارند؛ ام ن که دوست شان داريد لباس های حرا مه اطر ا ن لباس ها را به  ا ا
شيد لباىس که دوست داريد را  گه داريد، مطمنئ  د. اگر پولتان را  ن که ارزان هس اطر ا خبريد، نه به 
ال  ن می خورد را خبريد اح رد. اگر هر لباىس که در حراج به چشم  د روز بعد در حرا پيدا خواهيد  چ

ن  ٓن ها را منی پوشيد.متام پول  رد که هرگز   را رصف لباس هاىي خواهيد 
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گرييد -۱۰ رت شدن لباستان مكک  رای  اط  ک خ از   

ر ارزش  رده ايد هزاران  رداخت  ٓن  رای  شد پوىل که  اسب بدن شام  ک لباس معموىل، اكمال م اگر حىت 
د  س اطی ب ن ن خ شرتی خواهد داشت. اگر خود رای شب ن اكر را  اط خوب پيدا کنيد  ا ام ک خ

ک  سيار مكرت از  شد،  رده  ن شام  ت  ٓن را ف اطتان،  ک لباس زيبا که خ اجنام دهد. قميت متام شده 
ٓن را مستق از فروشگاه می خريد.   لباس دست دوز است که 

 

بيلبورد نباشيد -۱۱  

زرگ تبليغاىت  ک لوگوی  ک ىت رشت   حوقىت  ک بيلبورد تبليغاىت م ه  رک به نظر می می پوشيد ش
  رسيد.

رويد  سيک  يقه های هفت  کشيد. درعوض به دنبال ىت رشت های  ن گونه ىت رشت ها را خط  دور ا
اصالىت  ن روزها لباس هاىي  خطوط فارىس گزينه های زيبا و   ىت رشت هاىي  طرح های زيبای هرنی. ا

د که می  پ شام ببخشند.هس زه ای به ت ال و هوای   توانند 
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رت -۱۲   رمسی  متام اس

شند.  يد  لباس هاىي که پايني بدن را می پوشانند هامهنگی داشته  التنه را می پوشانند  لباس هاىي که 
ه ای هامهنگ کند  ک شلوار پار رت را   ک سوىئ رشت گشاد و اس رس نوجوان  ک  ست   الب ن

ني مهراه کند ک شلوار  التنه اكمال رمسی را     .ک 

ک ظاهر  شد. اگر مه قرار است،  رت  رت بپوشيد سعی کنيد متام ظاهر شام اس اگر قرار است لباس اس
ن خوب  رای کفش های  شد.  يد اكمال رمسی  ه  شلوار  ن گرف ت  اب کنيد، از پرياهن و  رمسی را انت

د.خرج کنيد و خ پ شام هس طق ت گذاريد. کفش ها خبش    وب مه وقت 

  

شود -۱۳   شال فراموش 

ن رو به  د که ظاهر شام را از ا ٓراسته گزينه هاىي هس ل گردن های  رای موقعيت های رمسی شال و دس
ٓدم هاىي که غبغب دارند و گردن شا رای  شد.  شيده  ه  نٓن رو می کنند به رشطی که گردن شام بلند و  و

ه واقعا هست  ٓ شرت از  ه توصيه منی شود. چون گردن شان را ب ل گردن به هيچ و است استفاده از دس
شان می دهد. ه    و
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رت است -۱۴ هی مو  و ن،    ٓقا

گه داريد؛  ه و مرتب  و ن را  شه موهای  ثري را روی چهره افراد می گذارند. سعی کنيد مه شرتن  موها ب
شت گردن  شه موهای  ن که سعی کنيد مه ه به چهره شام نظم و انضباط می دهد. به خصوص ا و موهای 
شگاه هيچ  ٓرا رای گرفنت وقت  ده اجياد می کنند.  رای بي خوشايندی را  ن را اصالح کنيد چون تصور 

رويد به رسعت ر  شگاه  ٓرا ر به  ک  د وقت  ن که هر چ يد. ا ک ىل  نوقت ت ستگی دارد.  شد موهای 
هش کنيد. و مرتب کند  ن را  افه  ن که ق ل از ا ن هرچقدر که هست ق   اندازه موهای 

  

ثريگذار -۱۵   جزئيات ساده اما 

م  ن به کنار، جزئيات مه به هامن اندازه  گرييد. هامهنگی لك ظاهر هيچ وقت قدرت جزئيات را دست مك 
د. جزئيات می توانند ن موارد  هس الب است که ا شند.  اص خشصيىت شام  شان دهنده وژگی های 

ال و هوای  د زيبا می تواند حساىب  ک گردن ل گردن زيبا   ک دس الىي دارند.  لب تنوع  جزىئ ا
شد جزئيات از اولني مواردی  ن  د شان بدهد.  ن را عوض کند و خوش سليقگی شام را به مهه  ظاهر

ه می کند.هس ا خوب تو ٓ شيد که به  ىس  س اولني  ه قرار می گريند.  ن مورد تو   د که در ظاهر

  

ٓب و هوا لباس بپوشيد-۱۶ ناسب     م

ن  ند. ا ک لوه  گران مسخره  شند  در ديد د ٓب و هوا سازگاری داشته  يد   پوشيد  لباس هاىي که م
را پ بودن است . بنا ني نپوشيد و به عکس درکی از اصول خوشت ستان هرگز لباس خضمي و   ن در 

شيد. شمی    زمستان به فکر لباس های 

  

ناسب  موقعيت لباس بپوشيد-۱۷   م

ري رمسی  ال  ني  ی فوق العاده در  يد رمسی بپوشيد و در جمالس دوستانه سعی کنيد ت در جمالس رمسی 
شيد.   داشته 
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ک -۱۸ ی  گران را کپ يداستايل د  

ات و بالگ گران زر و رو منیافراد خوش استايل صف ردن استايل د ی  رای کپ کنند.در های جمازی را 
رای الهام گرفنت به شامر میهای استايلدنيای امروز عکس می  بع  ىن م ا نهای خ ال رصفا به  روند.  ا

رنداطر اينکه بالگرهای مشهور لباس ن منیپو های معروف را میهای  ر ا ش از شود که مشند، دليل  ا ب
ده يد که  ک ٓيمتد وخلر کنمي. فراموش  ن  دی از بالگرها ا فتی ز گان در کنند می ها را به صورت را

ٓن ردن ست مورد  شام را به خريد  س از پيدا  اطر افراد خوش استايل  شويق کنند. به مهني  ها 
نشان تالش مییالقه دهای مكرتی خريداری کنند. فروشگاهها را  قميتٓيمت کنند ا د که های ز ی هس

اسب شنهاد میپوشاک مشابه را  قميت م   کنند.ری به شام پ

  

های معموىل خريد کنيداز فروشگاه-۱۹  

ٓيمتها میی فروشگاهپوش تقريبا در مههافراد شيک اسب خود را پيدا کنند حىت فروشتوانند  هاىي اهگهای م
اص به نظر منی ىل  ک اصىل خود فاص میکه خ ن افراد از است ست که ا ٓن معنا ن ن به  گريند. رسند. اما ا

ٓيمت ن رساغ  اسب نوجوا ک فروشگاه م ال افراد خوش استايل در  اروند کهاىي منیبه عنوان م رت  ی ه د
ن موضوع در فروشگشان خريداری مییسا ١٢   کند.های فست فشن (رسی دوز) نزي صدق میاهکند. ا
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  هاىي نه تنگ و نه گشادلباس-۲۰

رشفىت كه می ارتن پ اب هومشندانه و  دقت است، انت ن اجياد كنيد داشنت يك انت رای ظاهر ب توانيد 
دهاىي كه اكمال اندازهلباس ن، به .ن هس ٓقا شرت  رسها، لباسب ٓقا  رامیهاىي خصوص  شان یپوشند كه 

د! مطمنئ شويد كه لباس ىل گشاد هس ىل تنگشاد  حىت خ ز خود شامست و نه خ گ ن درست مه سا
شد. لباس ىل گشاد  ری مرسی شدهو نه خ ىل تنگ تبديل به يك ب ىل گشاد  خ اند! مراقب های خ

  شيد!

  

راق -۲۱   كفش متزي و 

گذاريد. كفشن خوب خرج كن هایرای كفش د! بيد و خوب مه وقت  پ شام هس طق ت ، ها خبش 
ده حرف میٓن د كه بهها به راحىت  بي امنزنند و معموال اولني خبش ظاهر شام هس ه خصوص  ٓن تو ها به 
س سعی كنيد كفشمی ٓنهایكنند.  زنند.  رق  شند و از متزيی  شه متزي  س ها را به مو ن مه زنيد. قع وا

رتن لباس شيد و مهه لباسحىت اگر  شند، يك كفشهایها را پوشيده  شيده  كثيف  ن متزي و اتو 
نمی ٓب خوردن مهه ا س تواند به راحىت  رای يك وا ف است كه  قه 5ها را از بني بربد. ح ن دق ای لك ظاهر

س حواسرا زر سوال بربيد   شد.ها مجع ن حساىب به كفش، 
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يدبه فروشنده-۲۲ ك د  ها اع  

رويد زرا به حرف فروشنده ٓنها منيهيچ وقت تنها به خريد  شرت  رد. ب د  ىلشود اع  اكری ندارند كه ها خ
ن لباس به شام می ٓنا شيد. ٓيد  نه.  ن  د، شام مه به فكر سود خود ها به فكر فروش و سود خودشان هس

د  استفاده خوشكی از دوستان  ىس كه مطمنئ هس ن به خريد بربيد؛  ن را  خود د پوش و مورد اع
ش می شيد.توانيد خوشاز نظرا   پوش 

  

 جوراب نپوشيدوصندل-۲۳

ن! صندل ل كفشٓقا شانها درست م شه درنظر ها  ه را مه ك د اما الزم است يك  دهنده سليقه شام هس
شيد، صندل ش رن و داشته  شرن مدل بني مدلٓراستهام حىت اگر زيبا د پوشيدن های ارائه شده سال 

نيه خراب كند! پوشيدن جوراب فقط خمصوص ٓن به مهراه جوراب می د  زي را تنها ظرف مدت چ تواند مهه 
ن صورت پوشيدن جوركفش ري ا د. در  ن كه خمصوص ورزش هس سته بود.  ا لو  ب اهاىي است كه 

كی از جفايع دنيای مد به حساب میبه مهراه صندل س دلش منین  ٓن صندلٓيد. هيچ  های خواهد زر 
ور كنيد. ز بودن كفش كثيف مه شده؛  لو اطر  ال به  د كه اح   ٓراسته جوراىب را بب

  

ای مارك-۲۴ ت به    يف

رس  زها موقع خريد يك سوال ساده را مرتب از خودشان ب ن لباس ن «ند: رند  رند روی ا ن  بود، اگر مارك ا
ىل» خريدم؟ٓن را می ن است كه خ ست روند. شكی ن اطر مارك يك لباس رساغش میها فقط بهواقعيت ا

س رندها  ىل از  ىلكه خ ت و مرغوىب دارند اما خ يف اند. دهشان مه رصفا امس و رمسی به مه ز هایهای  
هبه ها نباشيد.دنبال مارك شيد كه به حفظ سالمتدنبال پار ٓ كنندن مه مكك میهای مرغوب  يد  . بب

رك كنيد. فی است هامن حلظه فروشگاه را  ٓن لباس را دوست داريد. اگر پاخس شام م   واقعا مدل و طرا 
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شيدخوش-۲۵ بو   

پ يك فرد را اكمل بو منیزيی به اندازه يك ادلكن خوشهيچ رای خشصتواند ت های تكند. عطرها معموال 
ه می گر تداعیتواند تداعیشوند. يك عطر میخمتلف ساخ شد و عطر د د به نفس  عی كننده اع كننده اج

ت ه به خشص رای عطرهایبودن.  تو رويد.  بعد  ن خوب خرج كنيد. بعىض از عطرهان رساغ عطرها 
د ساعت بوی ر بعىضر شان از بني میاز چ ٓن بد ن را از شوند. عطرهایشان بدبو میهایود و از 

ه شده خبريد و بهفروشگاه ٓنهای شناخ اندنبال  شيد كه ام س دادههاىي    اند.شان را 

  

  

پ-۲۶ س؛ هرگزخوش ت ر از رئ  

نيك پ عقب د و مزي امن هس ا  شيد كه  شه درنظر داشته  شيد؛ مه ىسر  ه   است. اگر ن 
شه حوا شد، میسمه رتن لباسن به موقعيت  ابتوانيد  ٓن موقعيت انت رای پوشيدن در  كنيد.  ها را 

شد اگر منی ن  ٓدمد ه جور  رت است مكی رمسيدانيد قرار است   ه شويد،  ال از ر هاىي موا شيد، م
ت ساده روی لباس ايك  ال مین استفاده كنيد و در  شيد كه اح د داشته  ه را به  ك تواند يت يك 

شه از افراد مافوقجنات ه اكری مین يك پ عقبن بدهد؛ مه رای مصاح ال اگر  شد. م رت از ر  رويد 
س   ن لباس نپوشيد! از ما گفنت بود!رئ

  

زرگ خود را  لباسهای ساده ست کنيد-۲۷   لوازم 

د شويد . اگر مكد لباس زماىن که از لواز   ره م ىث  رت است از لباسهای خ زرگ استفاده می کنيد  ىن  زي م 
رتن  مسا در مورد  ان کنيد.  ا را  مه ام ٓ رت است هر کدام از  سياری است  شام دارای لباسهای 

شرت رگ ها دارند. اىل  ب سيار  ن است  که ظاهر  ىث ا   لباسهای خ
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رهزي کنيد -۲۸ د  ش از  ردن ب   از ست 

گاه اول     ه در  ن موضوع اگر گر ست کنند. ا کد ر از اوقات افراد دوست دارند متامی موارد خود را  
ت داشته  الق شه  ردن وسايل خود مه ست وىل می تواند ظاهر شام را خراب کند. در به اكر  مشلك دار ن

ه رگی استفا اب مناييد که ظاهر زيباىي به شيد .  از چر ان رگ های موجود، رگی را انت ده کنيد و از م
ر موارد خود  رای سا ميوىي  ن داريد می توانيد از رگ  ال اگر بلوز بنفش به  شام ببخشد . به عنوان م

د استفاده کنيد.   استفاده کنيد. از لباسهاىي  رگ سياه و سف

  
  

گه داريد -۲۹ عادل  ىن را م زي ز و اندازه لوازم    سا

زرگرت ست   ک جواهر  ٓن را   رت است  زان استفاده می کنيد،  ٓو زرگ و  ک گوشواره ی  اگر از 
اىي که می  رتی خواهيد داشت .   د شويد ح ظاهر  ره م زک و ظريف  د  ک گردن يد. اگر از  ک

زي  رای اجياد تعادل در جزييات توانيد اندازه لوازم  انىب  گه داريد .شام می توانيد از لوازم  عادل  ىن را م
ک  بپوشيد. و ک رورسی  ن داريد ، می توانيد    لباس ها مه  استفاده کنيد. اگر بلوزی  الگوی زيبا به 
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ىن هامهن-۳۰ زي کی از لباسها و  لوازم  ٓيمت هاىي استفاده کنيد که  رگ  شداز    گ 

کی از رگ های   د شويد که  ره م د رگی استفاده می کنيد می توانيد از لوازمی  اگر از لباسهای چ
وچکی است، می  ال اگر لباس شام به رگ سياه است ودارای گل های  شان دهد. م موجود را به خوىب 

کی استفاده کنيد .مهچنني شام می توانيد از ل ک النگوی رسام ىن استفادتوانيد از  زي ٓيمت وازم  ه کنيد که دو 
ال می توانيد از لوازمی استفاده کنيد  د را به خوىب در کنار مه قرار دهد. م س از لباسهاىي که  مه ست ن

ر لباسهای شامست. ک رگ اشرتاىك  سا   که دارای 

  

شرت مترکز کنيد-۳۱ سيک ب   ر روی ايمت های 

ن لوازم    ردن هزينه و زمان را دارد. اگر می خواهيد از ا سيک ارزش رصف  ىن  زي ر از لوازم 
شرت  ک جفت گوشواره املاس می توانيد ب ال،  ىت خبريد . به عنوان م يف زي   د استفاده کنيد می توانيد  ز

د سال مورد استفاده قرار گريد.   از چ

  

رسيد که اجوری به-۳۲ امىن بودهنظر  روقت  ل  د   ايدگار شب ق

شانه امىن شب را از   ا مانده از  ش به  ٓرا ر  ٓ ال  رويد. م اىي  ل،  امىن شب ق ا مانده از  های به 
شانصورت يد  رويد ح  اىي که قرار است  گرييد. هر  شد که ی ادهندهن پاک کنيد و دوش  ن 

ديٓماده ک روز  د.ی رشوع    د هس

  

شيد-۳۳ ٓراسته  انه، اكمال مرتب و  ل از خروج از    ق

سنت دمكهزدن، شانهرميل سنت بند کفش وزدن،   را در ماكن معومی اجنام ندهيد. يعىن اكرهای الزم… ها، 
رو انه بريون  ل از اينکه از  انه متام کنيد. ق ش از خروج از  ٓراسته بودن را پ ٓماده شدن و اكمال  د، يرای 

زنيد، لباسو رژلب رميل نن را  ىق ن را مرتب کنيد و هيچ کدام از ا انه  رای بريون از    گذاريد.ها را 
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لوهلباس و پوشش-۳۴ ناسب   شد که مین م ش دهيدای  ن منا   خواهيد از خود

لوهخوب است که خبواهيد زيباىي کشيد، اما  ش از هايتان را به رخ  ٔثگری ب فی داشته د ممکن است ت ري م
رده ٓن حضور پيدا  اىي که در  د. پوشششد، خمصوصا اگر در هدف  گ اب ن را هومشندانه ان ايد  ت

شيد. ٓن راحت    کنيد و  

  
  

ال خوش-۳۵ شيددر مهه    ژست 

گه دار  ن را صاف  اسب است. مكر ن بدن م س بودن، داشنت ژسِت خوب و ز ای يدخبشی از  ، به 
گاه گاه کنيد  اىي که میاينکه به پايني  شد و   لو  دازيد. دستن را پهایتوانيد شانهن به  ن هایايني ن

ا را طرفني ٓ يد،  ک ه رضبدری  گهرا روی س ه ن  ن را داريد  س شد. اگر رس گرييد، مه ن فراخ  ال 
س بودن می س به نظر می کنيداحساس  يرسيد. وقىت مه که میو مه  ک د، قوز    د.شي
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شيد-۳۶ متزي   

زنيد و  شه مسواک  گه داريد. مه ن را متزي  گرييد و موها داشت را مترن کنيد. به حمض نياز دوش 
زگی و طراوت بدهيد.   دئودورانت استفاده کنيد  بوی 

  
شيد-۳۷ مرتب   

شه موهايتان ه ی موهای زائد  مه گه داريد. بق عادل و مرتب  خن هايتان را در اندازه ی م را شانه کنيد و 
شند. يد اندازه ی معقوىل داشته    بدنتان 
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روهاىي زيبا-۳۸   ا

روهايتان به  رداشنت و اصالح ا رای  ثري شگرىف دارد.  روهاىي مرتب و متزي در زيباىي صورتتان  داشنت ا
شگاه    .مراجعه کنيدٓرا

  
گرييد-۳۹ گار فاص    از نقش و 

ٓجنا  س   ک فصل مد می شوند اما فصل بعد اكمال قدميی و زشت به نظر می رسند.  رای  ن نقش ها  ا
شيد. اب کنيد  دهه ها شيک    که ممکن است طرح های ساده انت

  

  چرم طبيعی  مصنوعی!-۴۰

سيار گر  القه به استفاده از پوشاک  وسايل خريد پوشاک و وسايل چرم طبيعی  ان است. اگر شام 
ه به چرم دارد. ٓن استفاده کنيد که ظاهری اكمال ش توانيد از نوع چرم مصنوعی    چرمی داريد م
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  اس های مرتببل -۴۱

ني و چروک  انه  ل از خورج از  ادت کنيد ح ق شيد و  انه داشته  ک اتو  دستگاه خبار در  ح 
ٓورد. ني و چروک حىت ارزش لباس های قميىت را پايني می    لباس ها را از بني بربيد چون 

  

  لباس های مشکی-۴۲

ذاب و مقرون به رصفه است. سيک، سيار    استفاده از لباس هاىي  رگ مشکی 

  

ه موقع پاشنه ختت -۴۳   ه موقع کفش پاشنه بلند و 

ست اگر در استفاده ی ن امن خوشت ر ی روزمره از کفش های پاشنه بلند استفاده کند. از طرىف اگ هيچ 
س موقعيت خود را  اسىب ندارد.  لوه ی م امىن ها و  جمالس رمسی مه کفش پاشنه ختت بپوشيد  در 

  سنجيد.
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خن ها-۴۴ ردن    متزي 

رای شی  ٓرا ه به سالن های  خن هايتان را مانيکور می کنيد، و  ن  ه خود ظور م امن ه،  ن م راجعه ا
شد. شه مرتب و متزي  ان مه خن ها و پوس   می کنيد، سعی کنيد 

  
  

  

الپوش-۴۵ ت، پرياهن و  ت،    ژا

دار و  شود، مكک می کند که هيلكتان مو الپوش هاىي که در قسمت مكر تنگ م امن ها، پوشيدن 
ر است نه  ناسب ديده شود و ز شيد که لباس  .م د داشته  د گشاد و شل و ول به  ش از  هاىي که ب

شان می دهند. ر  مرتب  ر و  ه قد  و د، شام را    هس
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  ست رگ-۴۶

کی از رگ ن است که   ر ا ه شده، اصل  د رگ طرا و دوخ ريب چ ها اگر لباىس داريد که از 
شرت از مهه در لباس به اكر هامهنگ ٓن مه رگی که ب ه است.سازی را اجنام دهيد؛    رف

  

ت کنيداز لباس -۴۷ های خود مراق  

شيد.  الىي داشته  ه به درٓمد خود، خمارج  ن معناست که شام منيتوانيد  تو به طور لكی جوان بودن به ا
گه نداشنت  رای متزي و مرتب  انه ای  شود. اما مهزمان، هيچ  يد حمسوب م ک  رای شام  ه بندی  بود

ارد.لباس هايتان وجود ند  

سه های خمصوص کفش و  ت و شلوارها،ک رای  الباىس چوىب  زيهاىي مانند  اونيد  د تومان م تنها  چ
يه کنيد. ت  يف  مواد شوينده  

 

ار -۴۸ زمان به وقت   

ن خوش ل  فکر کنند. امسال ساعتٓقا ک ساعت اس پ به  هاىي  قاب فلزی به سليقه و خوش ت
فت می  طالی» رزگ«رگ  ل  ٓقاىي ح ساعت اس زار حمبوب است وىل در مكد هر  شود رسخ در 

شرت هامهنگ است. ن ست ب  که  ا

 

م است-۴۹ ه  س پار  

شان می دهد. داشنت  عی شان را  صادی و وضعيت اج ن، سطح اق ٓقا ه لباس افراد خصوصا  س پار
رت از  2 ىل  س خوب خ ت و شلوار   ت و  10دست  مرغوب است.  س  ت و شلوار   دست 

ن  ند که ا رق مي اف يه شده اند بعد از اتو به اصطالح  گشلوارهاىي که از الياف مصنوعی  اه رق زدن در 
ىل زود بوی  ت و شلوارها خ س  ن  ر از مهه ا م  ده می گذارد.  خوشايندی روی بي ثري برصی  اول 

 عرق را به خود می گريند و رسيع مه کثيف می شوند.



 صفحه 21
 

ه ها-۵۰ و رای قد  ت و شلوار راه راه   

يد ت و شلوار و پرياهن است  ٓقا که شامل  ک  ال بني اجزای لباس  رای م شد.  رقرار  اگر  هامهنگی 
رت است  لسه رمسی  ک  ت و شلوار ساده دارد می تواند از پرياهن طرح دار استفاده کند، اما در  ىس 
ت و شلواری  يد  هی دارد  و ا  س ىس قد  ال ظريف استفاده شود. اگر  ني  از رگ های سنگني و در 

اب کند که دارای راه راه معود رسد. انت ر به نظر  گران بلندقد گاه د عث می شود از  شد که  زک  ی 
سيک هامهنگی  پ  ه  ت شود زرا به هيچ و ه استفاده  و ٓستني  ت و شلوار از پرياهن  رای  رت است 

 ندارد.
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رای شام رتن ها  ٓرزوی     
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