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Krok 1 
Sylwetka 
Dobierz kształt i rozmiar bukietu odpowiedni do swojego

wzrostu i figury.
 

Jesteś wysoka lub masz nieco obfitsze kształty? Wybierz większy bukiet z kwiatów

o dużych pąkach np. piwonia, hortensja, amarylis, calla, róża, storczyk cymbidium,

goździk, gerbera, słonecznik, dalia, czosnek i anturium.

 

Jesteś drobna i szczupła? Wybierz bukiet mniejszy, z kwiatów o drobnych pąkach i

lekkim pokroju, np. tulipan, róża gałązkowa, gipsówka, goździk gałązkowy,

cantedeskia, frezja, jaskier, konwalia, storczyk dendrobium, bouvardia.
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Krok 2 
Typ urody 
Dobierz kolorystykę bukietu  do karnacji i koloru włosów.
 

 

Do jasnej cery i blond włosów 

najlepiej będą pasować bukiety pastelowe w odcieniach różu i błękitu. Przy

mocniejszym makijażu znakomicie prezentuje się również czerwień lub fuksja.

 

Jeśli jesteś szatynką

 odpowiednie będą odcienie różu, błękitu, lawendy. Ważne jednak aby w tym

wypadku odcienie nie były zbyt pudrowe. Odpowiednia będzie też czerwień,

bordo, beż, amarant i rożne odcienie niebieskiego.

 

Masz jasną cerę, piegi i rude włosy? 

Dla Ciebie są wszystkie ciepłe barwy: czerwień, beż, brąz, pomarańcz oraz

kontrastujące z nimi fiolety i zielenie.  

 

Jesteś brunetką z porcelanową cerą? 

Wybierz kolory z tonacji zimnej takie jak: błękit czy blady róż, lub soczyste

czerwienie nawiązujące do urody azjatyckiej. 

 

Masz ciemne włosy i śniadą cerę? 

Postaw na mocne kolory: bordo, czysta czerwień, soczysty pomarańcz,

intensywny błękit, amarant, granat.
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Krok 3 
Temperament Panny Młodej 
Bukiet musi być taki jak TY, wtedy będziesz się z nim dobrze

czuła i wyglądała wspaniale.

 

Cenisz harmonię, uwielbiasz spokój i romantyczne klimaty? 

Wybierz delikatny bukiet z jasnych kwiatów, który będzie miał lekki pokrój . 

 

Jesteś przebojowa i lubisz nieco ekstrawagancji? 

Dla Ciebie stworzone są wyraziste bukiety. Zwracające uwagę mocną kolorystyką,

egzotycznymi kwiatami np. anturium, protea, oplątwa lub nowoczesną formą.

 



Dlaczego bukiet Panny Młodej 
jest taki ważny?
 
Profesjonalni floryści poświęcają dużo uwagi, aby jak  najlepiej dobrać bukiet

ślubny do Panny Młodej. Jest on punktem wyjścia do reszty dekoracji kwiatowych

w miejscu uroczystości i na przyjęciu weselnym. Jeśli więc znajdziemy idealną

formę, kolorystykę i styl podkreślający indywidualność Panny Młodej, mamy

gwarancję, że będzie się ona czuła wyjątkowo i wyglądała wspaniale w otoczeniu

wybranych kwiatów w tym wymarzonym dniu. 
 

Jak możemy Wam pomóc?
 

Jesteśmy miłośniczkami kwiatów, dyplomowanymi florystkami i pasjonatkami

 swojej pracy. Od blisko 10 lat pomagamy Wam żyć pięknym życiem każdego 

dnia, dzięki małym i wielkim bukietom.

 

W każdy projekt wkładamy 100% entuzjazmu, wiedzy, umiejętności i

zaangażowania.Jeśli więc nie chcesz, żeby na Waszym ślubie były 

tylko "jakieś" kwiaty i dekoracje, a oczekujesz czegoś lepszego, skontaktuj się z

nami. 

Wspólnie sprawimy, że będzie to Wasz najpiękniejszy dzień w życiu.
     

Idealny bukiet ślubny
JAK  WYBRAĆ

W  3  KROKACH

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora
zabronione.

www.pracowniagardenia.com 

pracowniagardenia@gmail.com

tel. 795 158 195


