
 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Banyak yang berpikir bahwa dengan memiliki kulit yang gelap akan lebih sulit untuk 

menentukan warna , sehingga seringkali pemilik kulit gelap  menjadi minder atau tidak 

percaya diri dalam hal berpakaian. Memiliki kulit yang gelap bukan berarti tidak dapat 

berpenampilan menarik. Buktinya, banyak selebritis berkulit putih yang memaksakan diri 

untuk merubah kulitnya menjadi gelap nan eksotis.  

Agar penampilan mu lebih terlihat stylish dan menakjubkan ikuti beberapa tips 

memilih warna yang tepat untuk disandingkan dengan kulit eksotismu. 

1. Pilihlah warna-warna terang 

 Warna terang dan kontras akan membuat kulit gelap mu semakin mempesona. 

Pilihlah warna-warna seperti merah, kuning lemon, pink, silver, dan ivery. Baby 

blue  juga bisa membuat mu menjadi semakin manis dan menarik.  

2.  Jangan memakai warna pucat 

 Warna yang pucat akan membuat kulit gelap menjadi kusam dan tidak bercahaya. 

Jadi sebaiknya hindari warna-warna pastel dan soft. 

3.  Mix the dark and the bright colour 

 Jika ingin memakai warna gelap, padukan sedikit warna terang agar tidak terlihat 

menghitam. Hindari paduan warna gelap dengan gelap karena akan membuat mu 

menjadi kusam.  

Jadi, jangan takut menunjukan kulit gelap mu. Dengan memilih warna yang tepat 

kulit gelapmu akan terlihat lebih mempesona.  

  



 

 

 

Bagi sebagian besar wanita karir, hujan menjadi kendala untuk melakukan aktifitas. 

Karena selain mendatangkan berkah, hujan juga dapat medatangkan penyakit seperti flu 

dan batuk bila tidak melakukan persiapan yang baik untuk menghadapinya. Jadi bagi 

ladies yang akan bepergian di kala hujan ada baiknya mempersiapkan segala sesuatu yang 

dapat mencegah kita dari jatuh sakit karena hujan.  

Ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menghadapi cuaca seperti sekarang 

ini. Salah satunya adalah mempersiapkan outfit yang tepat untuk melindungi badan. 

Berikut ini adalah beberapa item yang dapat digunakan agar terlihat stylish and still warm. 

1.  Coat 

Gunakanlah cardigan, sweater atau jaket untuk melindungi 

badan mu dari udara dingin. Jika kamu ingin tampil lebih klasik 

dan manis, kamu bisa menggunakan knited cardigan or knited 

sweater. Kamu juga bisa memakai jaket yang berbahan kulit 

mengkilap. Itu akan membuat kamu lebih terlihat trendi. Selain 

itu kamu juga bisa membawa jaket yang lebih tebal agar bisa 

kamu pakai jika udara tiba-tiba bertambah dingin.  

2. legging for inner  

Untuk melindungi kaki dari kedinginan ketika memakai dress, 

gunakan juga legging sebagai inner dress kamu. Hal ini akan 

membuat kulit kaki terhindar dari kekeringan akibat cuaca 

dingin 

3. Boots atau Sepatu Plastik 

Ketika musim hujan, kita tidak akan bisa meghindar dari jalanan yang 

basah. Hindari menggunakan sepatu dari bahan beludru atau kain yg 

mudah basah. Sebaiknya gunakan boots yang berbahan kulit atau 

sepatu plastik agar tidak mudah rusak.   

 

So, lets have fun with this season and keep beautiful ladies! 

 

 

 

 



 

 

Nautical trend atau gaya berpakaian ala pelaut sudah mulai digemari sejak tahun 20an atau 

bahkan sebelum itu dan berkembang hingga saat ini. Gaya nautical memang selalu identik dengan 

summer karena biasanya pakaian yang bergaya nautical selalu menggunakan breathable fabric, 

sehingga cocok digunakan ketika musim panas.  

Well, meskipun Indonesia tidak mengenal summer tapi tema nautical masih bisa dipakai 

untuk outfit sehari-hari bahkan untuk pergi ke tempat kerja. Here are several way to wear a 

nautical look! 

Striped blazer yang dipadukan dengan kaos dan akan memberi kesan simpel dan easy going 

bagi yang memakainya. Bagi wanita berhijab, Striped blazer juga bisa dipadukan dengan maxi dress 

dan hijab dengan warna senada. Agar terlihat lebih chic pakai asesoris 

dengan tema yang sama. 

 

Cropped sweater dengan motif garis bisa digunakan untuk melengkapi 

kemeja putih panjang mu. Be nautical, doesn’t 

mean you look too customey. Pakai satu detail 

yang kuat kemudian baurkan dengan item lain 

yang netral dari segi model dan warnanya.  

 

 Untuk yang memilik bentuk tubuh 

besar, memakai pakaian dengan motif garis 

vertikal memang tidak dianjurkan karena tubuh akan terlihat semakin 

besar. Sebaiknya pilih pakaian yang memiliki motif garis dibagian 

tertentu, seperti lengan atau pergelangan 

tangan. Bisa juga dengan menggunakan kaos bergambar anchor sail.  

Tambahkan warna yang tidak terlalu identik dengan tema 

nautical seperti oranye dan hijau akan menambah kesan menarik 

dengan tampilan nautical anda.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can also read another work in my blog 

Are pleasure if you visit mine on http://pumice-says.blogspot.com 

 

 

 

Thanks for your time  

 

 

 

 

 

 

 

http://pumice-says.blogspot.com/

