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Majoratul reprezinta acel moment care duce adolescentul imatur dar plin de dorinte si vise
frumoase inspre maturitate. Atunci isi castiga libertatea de a fi asa cum isi doreste, cadou care
vine la pachet si cu o viata asupra caruia porta intreaga responsabilitate.

Fiecare tanar isi doreste ca acest eveniment unic in viata sa sa ramana cat mai mult timp in
amintirea sa si a invitatilor. De aceea, pe langa alegerea locatiei, un detaliu foarte important
este alegerea garderobei.

In special fetele isi doresc din tot sufletul sa aiba cele mai frumoase rochii de majorat. O fata
poate fi de mai multe ori mireasa intr-o viata, dar nu poate avea decat o singura petrecere de
majorat in toata viata, asa ca acea sarbatoare trebuie sa fie perfecta, iar ea trebuie sa arate mai
bine ca niciodata. De aceea, alegerea rochiei de majorat se face din timp, tinandu-se cont de o
multime de detalii. Pe langa acest aspect, trebuie tinut cont si de faptul ca o astfel de rochita
trebuie sa fie cat mai confortabila pentru persoana care o poarta.

In ultimul timp, alegerea unei astfel de garderobe a devenit mai mai facila datorita faptului ca
exista inclusiv magazine online, precum Mahoni.ro , unde pot fi studiate sute de modele de
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rochii, unele dintre ele fiind concepute special pentru majorat. Stand in fata unui ecran de
calculator sau telefon mobil, oricine acum sa analizeze o multitudine de rochii care ar incapea
cu greu intr-un magazin real. Faptul ca aceasta perindare printre rafturi se poate face in
confortul locuintei proprii, fara a mai pierde timp si energie, este un alt avantaj foarte mare
pentru cumparator.

Studiile arata ca sectiunea Haine majorat de pe magazinele online dedicate femeilor se
bucura de un interes foarte crescut, ceea ce face ca si oferta sa fie pe masura asteptarilor.
Astfel, tanara majora isi poate alege o garderoba nu doar eleganta si rafinata, ci si adaptata
propriei sale personalitati. Cu toate acestea, dintre toate modelele disponibile, s-a constatat ca
cele mai multe fete aleg rochite baby doll deoarece se potrivesc oricarei siluete, acest model
facand-o pe cea care poarta rochita sa straluceasca si sa emane multa vitalitate in jur. Efectul
acesta este obtinut in special daca se apeleaza la culori vii, vesele, fiind insa complet
nerecomandata alegerea culorii negre.

In ceea ce priveste lungimea acestor rochii de majorat, cu toate ca majoritatea fetelor isi
doresc rochii lungi, stilistii recomanda ca persoanele mai mici de statura sa nu opteze pentru
ele si sa aleaga un model mai scurt deoarece rochiile lungi scurteaza si mai mult silueta. Astfel
de rochite de majorat se potrivesc foarte bine cu balerinii sau cu o incaltaminte cu toc foarte jos.

Peste ani, intotdeauna vom privi cu nostalgie pozele si filmarile de la majorat, si ne vom
aduce aminte cu mare drag de acele momente unice din viata. In poze nu o sa revedem meniul
de la petrecere, ci o fata frumoasa si eleganta, care radiaza peste ani in acele cadre pastrate
retrairea acelor momente unice. De aceea, hainele alese pentru majorat sunt foarte importante.
O garderoba care pune cat mai bine in valoare frumusetea fetei va ramane mereu in amintirea
tuturor.
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