המדריך המקיף

לבחירת
שמלת
כלה

כך תמצאי את השמלה המושלמת עבורך
מאת :ניקה ריחני – מעצבת שמלות כלה ,בעלת סניפים במרכז ובדרום

כלה יקרה ,מזל טוב !!!
את בטח מתכננת חתונה וממש מתרגשת ...
אני יכולה להבין אותך .אנחנו בתור נשים חולמות
מאז הילדות על איך ניראה ביום חתונתנו ואיזו
שמלת כלה נלבש ...הרי זה רגע כל כך מרגש!
כשאנחנו מגיעות ליום שבו עלינו להתחיל לתכנן
את החתונה ,אנחנו נכנסות ללחץ  ,...איך לא??
השימלה! זה הדבר הראשון שאת חושבת עליו
מאז הצעת הנישואין וזה מלחיץ ומרגש אותך
ואת אפילו לא יודעת מה מהם יותר ...כי יש
המון דגמים! את מסתכלת באינטרנט ,מדפדפת
בקטלוגים שמציעים מבחר עצום של שמלות
בגוונים שונים של לבן והשילובים בין הגוונים,
ובמרקמים שונים של בדים .אבל את צריכה רק
אחת .אז איך תדעי איזה צבע מתאים לגוון העור
וצבע השיער שלך? בקיצור את בטח מדמיינת
וחושבת איך להתחיל במסע ולא לעשות טעויות.

אם את עוצמת את עינייך ומדמיינת את עצמך צועדת
לחופה כשעיניי האורחים מופנות רק אליך ו ...
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את חשה ביטחון ,נינוחה ורגועה
את ניראת הכי מיוחדת ,וחלומית ביומך הגדול,
שמלת כלולותייך תפורה עלייך באופן מוקפד ומדוייק
השמלה תואמת גם לאופייך האישי
השמלה שאותה את לובשת מדגישה אך ורק את קימורי גופך
היפים
השמלה עוטפת אותך בנוחיות עם הבדים המובחרים ,אשר
מעניקים לך את תחושת המלכות ביומך המאושר.
את נראיית מדהים!אז כלה יקרה ,אני רוצה להעניק לך במתנה

את המדריך המלא ,כיצד תבחרי את השמלה המושלמת עבורך בלי
להתעייף מחיפושים מתישים ואין סוף מדידות .כאן תדעי מה הם
השלבים ומה היא הדרך הנכונה בחיפוש שמלת כלה.

קריאה מהנ ה ומועילה...

מי אני?
שמי ניקה ריחני ואני מעצבת אופנה ,בעלת סניפים במרכז ובדרום .
במשך עשר שנים אני עוזרת לכלות להגשים את חלומן ומפגישה אותן
מול המראה בדגם השמלה שהולם אותן במלואו .אני עושה זאת
דרך הידע הנרחב בהכרת מבני הגוף ,התאמה לגווני העור והשיער,
והראיה העיצובית הכוללת .אני מביאה את הכלות לתוצאה הנכונות
שהן בדיוק חיפשו.
דרך הסניפים שלנו עברו מאות כלות מרוצות שמעידות על החוויה
הנעימה שלהן...
וגם כאן כלה יקרה ,אני רוצה לשתף אותך במסע החשוב ביותר
"כיצד לבחור את השמלת הכלה המושלמת עבורך?!"



מי זאת המעצבת שתניחי בידיה את האחריות של
המראה החשוב בחייך?
קודם כל בדקי כמה ניסיון יש למעצבת שפנית אליה .חשוב ,שלא תמצאי
את עצמך בתור "שפן נסיונות" אצל מישהי שעושה את צעדיה הראשונים
בתחום .מעצבת מקצועית לפני הכול תתן לך ייעוץ ואיבחון על מבנה גופך,
תקשיב לחלומות שלך ולקונספט האירוע המתוכנן ותוך כדי האבחון תיגש
איתך למדידות והעיצוב.
עם מעצבת מנוסה את לא
תצטרכי למדוד הרבה שמלות
שלא מתאימות לך .היא תדע
להביא אותך לדגמים מדויקים
שלאחר מדידה שניה או
שלישית את מיד תדעי מה
היא הגזרה המנצחת עבורך או
למצב שאפילו תוכלי להסגר
בעצמך על שמלה ללא מאמץ,
בהתאהבות המושלמת.
את צריכה להרגיש סבלנות
מצד המעצבת שלך ורצון
שלה גם לספק לך את הבלתי
אפשרי .היא צריכה להיות
כמעט קוסמת ולדעת לענות לך
על כל דמיון ובקשה שלך תוך
כדי הידע המקצועי שתרגישי
מצידה.
חשוב שגם תרגישי את הדינמיקה שיש ביניכן ,כי אתן הולכות להיות בקשר
למשך חצי שנה פחות או יותר ,וחשוב שתרגישי נינוחה להשמיע לה את כל
מה שעל רוחך לגבי השמלה...

זאת לא קניה של כמה דקות,
לכן בחרי את המעצבת שלך בקפידה!



הקונספט של האירוע
לפני הכול דמייני איזה סגנון אירוע היית רוצה ,גן אירועים ,אולם ,חתונה
על החוף מעוצב או בכלל יער אותנטי?
לפי זה ,חשבי על שמלה שתתאים לאווירה הכוללת ,למשל:
באולם אירועים ,את יכולה לבחור בשמלה נוצצת ומפוארת במיוחד .התאורה
המתחלפת של האולם תעשה את האפקט לשמלה ותקפיץ את הניצוץ של
הבדים הנבחרים שלה...

בגן אירועים עם שביל ארוך שמוביל לחופה ,ניתן לבחור בשמלה עם שובל
ארוך או הינומה ארוכה שתלווה אותך לאורך הדרך לחופה -הדבר שמעניק
מראה מלכותי ומרשים במיוחד (אם את בקטע )

😊

אם את הולכת להתחתן בחוף ים או בכל מקום אחר בטבע ,אז אלה
הסגנונות שיתאימו לך יותר:
– בוהו שיק ( ,)Boho Chicהסגנון האותנטי שמתאים לבנות עם
אישיות חופשית שאוהבות חופש ועצמאות.
– סגנון רומנטי ,הסגנון הקליל הקלאסי שמשתלב עם אווירת הים והטבע.
סגנון זה אינו "מחייב" ,בעל קווים נקיים לבנות עם רכות ונשיות מתוקה.
אנחנו משלבות בתוכנו את כל האיכויות ,כמובן .אבל תמיד יש תכונות שהן
הבולטות אצלנו .



וודאי שהבדים אכן איכותיים
כאשר את מגיעה ליום מדידות ,בקשי לראות את כל הדגמים .ישנם הרבה
סלוני כלות שהדגמים שלהם מוסתרים והם לא לתצוגה ,הם מגישים לך
דגמים למדידה רק לפי איפיון השיחה איתך ,דבר שלא מאפשר לך לקבל
רושם כמו שצריך על איכות התפירה של הסטודיו שבחרת.

חשוב לראות שהדגמים לא מזהיבים או ניראים "עייפים" ,דבר שמעיד על
התיישנות הבד או בלאי גבוה של הבדים כתוצאה משכירויות ומדידות רבות.
חשוב גם לראות את השמלה כשהיא הפוכה ,כדי לגלות שהתפרים בפנים
ישרים ,שאין פרמים ושרמת הגימור מספקת וגבוהה.
אלה הנקודות שיעזרו לך להבין האם המקום מקפיד על איכויות!



איך תוכלי להתרכז
בתהליך בחירת הדגם
כמו שצריך?
לפני החתונה הכלה נמצאת במקום מאוד רגיש וחסר ביטחון.
לעיתים ,כאשר מתקשרים אלי לקבוע פגישה ,כלות שואלות האם ניתן
להגיע לייעוץ עם כמה אנשים.
הדבר אינו עוזר ואף מבלבל את הכלה עוד יותר.
לא סתם אומרים "אלף אנשים -אלף דעות".

אני ממליצה להגיע לבד או עם מלווה אחת ,כזו שדעתה חשובה לך  -אמא,
אחות או כל אדם אחר שעליו את הכי סומכת.
כך תביני טוב יותר את הפרטים ותתחברי לעצמך ללא הסחות דעת!



בהירה או כהה ומה מתאים לך?
לפני שאני מתחילה במדידות עם הכלה ,אני תמיד נגשת לאבחון גוון העור
והשיער של הכלה .לכל אישה יש גוונים משלה ויש משמעות להתאמת
גוון השמלה בהתאם .מה שיתאים לבנות בהירות לא תמיד יחמיא לבנות
שחומות ולהיפך.

♥ לבעלות עור שזוף ,יחמיאו יותר דגמים בגוון החלבי ,אופווייט או אפילו
אלו שמתאפיינים בגווני שמנת בדרגות שונות ,בשביל יצירת אחדות המראה
המשתלב והזרימה בניראות הכוללת.
♥ בכלות בהירות עור הסיפור הוא קצת שונה ,הגוונים המתאימים להן הן
הלבן הצחור וגוונים שונים של לבן ,לעיתים שילובים מאוד עדינים של גוונים
נוספים יזרמו יחד עם גווני העור של הכלה ,כמו לדוגמא גוונים ורודים –
גולדן רוז או שמנתיים ,אבל חשוב להישאר בגוון השולט שהוא לבן.
♥ לכלות בעלות שיער ג'נג'י ובהירות עור ,לא מומלצות שמלות בצבע לבן
צחור .צבעים חמים יותר יחמיאו לעור פניהן ,כמו גווני חלב ,שנהב שזאת
דרגה אחד מעל ניוד או אפילו הגולדן רוז יעניקו רכות וישחקו בהורמוניה
הנפלאה במראה הכולל.
♥ לכלות בעלות עור כהה מאוד ,יתאים גוון השנהב הנוטה לזהב .הוא יעניק
ניגוד רך ,רגוע ונכון לכלה כהה .בגוון זה ,היא תראה פשוט נפלא.



וודאי שהשמלה נוחה!
הרבה כלות מגיעות למדידות ומודדות את השמלות כאילו הן לא הולכות
לזוז בחתונה .הן עוצרות נשימה ועומדות ללא תזוזה בזהירות יתרה לא
להרוס משהו עוד לפני שיתחתנו .רוב הכלות מרוכזות במראה בניסיון להבין
האם זה דגם מספיק יפה או שכדאי לדפדף לדגם הבא.
במרדף אחרי הניראות ,קל מאוד לשכוח פרט חשוב נוסף  -הנוחות -
נוחות היא חשובה ביותר ,כי את לובשת את השמלה בממוצע עשר שעות,
ולכן חשוב שהיא תהיה לך מאוד נוחה ,שלא תתיש אותך או תכביד עליך.

במדידות חשוב להרגיש נינוחה ...לזוז כמו בריקוד בכדי לחוש את השמלה
קצת יותר ולהבין האם היא מתאימה לך בתחושה הפיזית .תרימי ידיים
כדי להרגיש שאין הגבלה בתנועה ,תשבי כדי לוודא שהחזיה של השמלה
נשארת במקום ולא עולה מעל קו החזה.



איך להפוך את המראה המפואר
לעוד יותר מרשים?
יכול להיות שכאשר תמצאי את שמלת חלומותייך ,עדיין תחושי שמשהו
חסר לך במראה המוגמר .שחסר משהו קטן שישלים את המראה הסופר
מלכותי שחיפשת ,משהו שיתן לך הרגשה של מיליון דולר! למראה הזה
אפשר להגיע בעזרת השובל הארוך שיתן את הניראות הגרנדיוזית לשלב
החופה והצילומים .וכמובן אין כמו הינומה שגורמת לכולנו להתרגש! אז אני
מבטיחה לך שהינומה המעוצבת שמותאמת לגימורי השמלה לא תשאיר
אף אחד אדיש!
על מנת "להקפיץ" את המראה
עבור השמלות ששובל לא מתאים
להן ,אפשר להשתמש בהינומה
ארוכה שתדמה את השובל לשביל
החופה ,דבר שיעניק פאר וכניסת
חופה מאוד מרגשת.
כמובן גם לא נשכח מכיסוי כתפיים
לחופה ,תדאגי שהכיסוי לא יהיה
רק פיסת בד שאנחנו רגילות
לראות בחופות ,אלה שיהיה מעוצב
ומותאם להופעה הכוללת.

הדברים הקטנים אלו הופכים לגדולים כי הם אחראים לטאץ' האחרון
שמעלה את מראה השמלה בכמה דרגות והופך אותה למפוארת
מרשימה במיוחד.

השמלה שכולם יזכרו...



מבנה גוף – מה מתאים לך יותר?
ישנם כל כך הרבה סוגים של מבני גוף ,כי כל הנשים שונות ומיוחדות במבנה
גופן כמו פתיתי שלג .תוכלי לקבל מידע על כל מבני הגוף והגזרות שמאימות
להן במיילים שאשלח לך.

אז יקרה,
אם את מדמיינת את יום החופה שלך עם שמלת החלומות שתתאים לך
בדיוק ותהיה הכי מושלמת בעינייך ,אני מזמינה אותך אלי לפגישת היכרות
ללא עלות בסטודיו שלי (או בתל אביב או באילת) .בפגישה הזו אכיר אותך
ונצעד צעד אחר צעד לעבר השמלה המושלמת עבורך.

לקביעת פגישה התקשרי עכשיו ל054-8166808 :

nikarehani@gmail.com
www.nikarehani.co.il
Nika Rehani
nikarehani

השמלה שכולם יזכרו...

