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Τα γυαλιά ηλίου αποτελούν το νούμερο ένα αξεσουάρ για την προστασία των ματιών μας
από την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δε μπορούμε ταυτόχρονα να
φοράμε ένα μοντέρνο ζευγάρι γυαλιών, το οποίο μας ταιριάζει και είναι στη μόδα. Την
περίοδο την οποία διανύουμε, έχουν ήδη παρουσιαστεί τα σχέδια γυαλιών ηλίου τα οποία
θα φορεθούν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά, ώστε να είστε
ενημερωμένοι και να επιλέξετε αυτά που σας ταιριάζουν περισσότερο.

Ένα στυλ γυαλιών που ξεχωρίζουν τη φετινή σεζόν είναι αναμφίβολα τα πολύχρωμα γυαλι
ά ηλίου
. Τα συγκεκριμένα μπορείτε να τα βρείτε σε πολλά διαφορετικά σχέδια, όπως
παραλληλόγραμμα ή στρογγυλά σε διάφορα μεγέθη.

Τα ορθογώνια γυαλιά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σχέδιο, το οποίο θα φορεθεί πολύ φέτος.
Εάν έχετε μακρύ πρόσωπο ή έντονα ζυγωματικά, να είστε σίγουροι ότι το σχέδιο αυτό θα
σας ταιριάξει πολύ. Για μία πιο διακριτική εμφάνιση μπορείτε να τα επιλέξετε σε μαύρο ή
χακί χρώμα, ενώ αν θέλετε να τραβήξετε όλα τα βλέμματα, το λευκό χρώμα είναι το
κατάλληλο.

Οι μακριοί και λεπτοί σκελετοί είναι μία ακόμα εκδοχή των ορθογώνιων γυαλιών ηλίου, οι
οποίοι προτιμώνται από όσους επιζητούν τη λιτότητα και τη διακριτικότητα.

Τα γυαλιά με στρογγυλούς μικρούς φακούς είναι ένα ακόμα σχέδιο το οποίο έχει ήδη γίνει
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ανάρπαστο. Είναι πολύ κομψά και ξεχωριστά, ενώ μπορείτε να τα βρείτε σε αμέτρητα
χρώματα και υλικά, συνήθως δε με μεταλλικούς σκελετούς. Ταιριάζουν σε όλα σχεδόν τα
σχήματα προσώπου οπότε εάν σας αρέσουν πολύ, δεν έχετε παρά να το τολμήσετε. Σε
αντίθεση με τα μικρά στρογγυλά γυαλιά έχουμε και αυτά με τους μεγάλους στρογγυλούς
φακούς. Τα τελευταία θα τα βρείτε συνήθως σε κοκάλινη εκδοχή και σε διάφορα χρώματα,
ενώ ξεχωρίζουν για το στυλ τους και την επιπλέον προστασία από τον ήλιο που χαρίζουν
λόγω του μεγέθους τους.

Τα γυαλιά σε στυλ aviator είναι και θα είναι πάντα ένα μοντέρνο και διαχρονικό σχέδιο.
Αυτό που διαφέρει φέτος με το σχέδιο αυτό είναι το μέγεθός τους, το οποίο είναι πλέον
αρκετά πιο μεγάλο. Είναι πολύ εντυπωσιακά οπότε θα τα επιλέξετε εάν θέλετε να
ξεχωρίσετε. Θα τα βρείτε σε πολλές διαφορετικές εκδοχές, όπως με πολύ ανοιχτόχρωμους
φακούς, σκουρόχρωμους ή καθρέφτες.

Εάν έχετε ήδη ένα ή δύο κλασικά σχέδια γυαλιών και θέλετε να προμηθευτείτε ένα πιο
πρωτότυπο, τα γυαλιά ηλίου με σχέδια στους σκελετούς τους είναι η ιδανική πρόταση. Από
σκελετούς με ρίγες, πουά, εφέ χελώνας ή διάφορα σχέδια, τα γυαλιά αυτά είναι ένα
statement κομμάτι το οποίο θα αναδείξει το στυλ σας με ένα μοναδικό τρόπο.

Οι επιλογές που έχετε είναι αμέτρητες, οπότε καλό θα είναι να καταλήξετε στο σχέδιο που
σας αρέσει και σας ταιριάζει και να το αποκτήσετε συνδυάζοντάς το όπως μόνο εσείς
ξέρετε.
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