Jak wybrać idealne jeansy męskie?
To niezaprzeczalny fakt, że wygląd i ubiór staje się dla nas coraz ważniejszy. Nie tylko kobiety chcą
prezentować się doskonale w każdej sytuacji. Dotyczy to także mężczyzn. Jednak nie każdy z panów
wie, które z ubrań wpływają pozytywnie na ich sylwetkę. Jeansy męskie to najpopularniejsze i
najczęściej noszone spodnie, jednak ważne jest by ich model dobierać ze starannością.
Podpowiadamy, jak wybrać idealne jeansy męskie?

Model jeansów męskich a typ sylwetki
Wybierając jeansy męskie zacznij od spojrzenia na własną sylwetkę oraz określenia celu jakiego
chcesz za pomocą ich osiągnąć. Chcąc dodać sobie wzrostu zdecyduj się na proste jeansy, ale nie te w
typie biodrówek. Najlepiej jeśli założysz do nich buty w zbliżonym kolorze. Jeśli Twoim dylematem
jest duży brzuszek postaw na męskie jeansy o kroju bootcut, czyli takie z rozszerzającymi się
nogawkami.
Panowie wysocy i szczupli mogą z czystym sumieniem zakładać rurki, czy spodnie o kroju slim fit.
Jednak warto pamiętać by nie były zbyt obcisłe, gdyż sylwetka może wtedy wyglądać karykaturalnie.
Oczywiście w najlepszej sytuacji są mężczyźni o proporcjonalnym i o normalnym wzroście. Tu
najlepiej służą spodnie o prostym kroju, które mają tę samą szerokość na całej długości. Dzięki temu
świetnie podkreślają kształt nóg.

Jeansy męskie – w pracy i po
Odpowiednio dobrane jeansy męskie staną się uniwersalnym strojem na wiele okazji. Jedną z nich
jest czas wolny po pracy. Tutaj sprawdzi się idealnie model w kolorze ciemnego granatu. Proste
nogawki, bez przetarć czy też widocznych przeszyć. Dobrym wyborem będą także jeansy męskie w
kolorze szarym o prostym kroju. Dzięki temu w łatwy sposób dopasujesz do nich zarówno biznesową
koszulę, jak i sportową marynarkę.

Ważne także wykończenie
O tym, jak jeansy męskie prezentują się na sylwetce stanowią nie tylko same spodnie, ale również ich
wykończenie. Wielkie kieszenie umieszczone z tyłu jeansów męskich mogą optycznie zmniejszyć zbyt
duże i wydatne pośladki. Natomiast te mniejsze z patkami przyciągną wzrok obserwatorów. Niscy
panowie powinni wystrzegać się jeansów posiadających podwinięte nogawki, gdyż optycznie skracają
sylwetkę.

Baw się modą
Niezależnie od tego jakie spodnie wybierzesz pamiętaj, że przede wszystkim powinieneś czuć się w
nich komfortowo. Spróbuj bawić się modą testując różne dodatki, kolory i dostępne wzory. Nie bój
się przymierzać różnych modeli, nawet tych mniej popularnych ,gdyż może okazać się, że znajdziesz
jeansy męskie idealne dla Ciebie.

