שובו של האספדריל
מי מאיתנו לא אוהבת להתרפק על זיכרונות העבר? איך אפשר להסביר את
הג'וק הזה ,שכל דבר שנותן לי אווירה של רטרו עושה לי נעים בלב ,ואיך זה
כשפריט אופנה כזה או אחר עושה קאמבק – אין מאושרת ממני.
אז זהו ,שאם מדברים על קאמבק ,אז :אספדריל .זוכרות? נעלי החבלים
האלה שהפציעו לעולם בשנות ה ,50 -וכל כך אהבנו לנעול גם בשנות ה?80 -
כן ,כן! הן חזרו ובגדול .בעצם ,הן מעולם לא עזבו .הן רק הולכות ומשתבחות
עם הזמן :על זמניות  -כבר אמרנו ,חוצות גילאים ,נמוכות או גבוהות ,עם
שרוכים או בלי ,מתאימות לכל שעה או אירוע.
"זה אופנתי עכשיו ,את בטוחה"? את שואלת אותי וזה גורם לי לחייך .למה
שלא תשאלי את הדוכסיות קייט ומייגן.....

ומה איתך נסיכה שלנו? רוצה גם? ברור שכן.
ואם כבר אספדריל ,ברור שרק של  TONI PONSהספרדיות .הכנו לך ברוניתא
אוסף צבעוני רב גבהים ומידות ,כך שאת כבר לא צריכה להרחיק לכת עד
ברצלונה כדי לחפש לך אספדריל.
אז הנה אני יודעת שאת כבר מתכננת לקנות לך ,רק תראי איזו רשימת 'גם
וגם וגם' את מקבלת איתן:
✓ נוחות הליכה שתגרום לך באמיתי לא לרצות לחלוץ אותן

✓
✓
✓

✓
✓
✓

גבוהות או נמוכות
מבחר של עיצובים – עם שרוכים או עם רצועות ,פתוחות או סגורות ,עם
נצנצים ובלעדיהם....
שכחת לקבוע תור לפדיקור? יש לך 'קומפלקס' עם רגליים חשופות? אז
ה Poni Tons -אווריריות מאוד גם בגרסה הסגורה שלהן ,ונושמות
ומתאימות בדיוק לקיץ הישראלי.
חתולים? כלבים? טבעונית? הן עשויות מחומרים טבעיים (בד ,יוטה
וגומי טבעי)
בכל המידות 35-43
בשלל צבעים ואפילו הדפסים

גם ברור שלא נשאיר אותך בלי איזה מבצע קיצי קטן של תחילת עונה כדי
שתהיי סופר מאושרת ,הרי רוניתא משופעת עכשיו בהנחות סטייל 'איזה
כייף להיפגש שוב'.
ואם תזדרזי ותגיעי אלינו עד יום ו'  5.6.20מחכים לך  10%הנחה גם על כל
האספדריל האלה.
את יכולה סתם לקפוץ לביקור כדי למשש ולמדוד ,כי ת'אמת...איך להגיד?
מתגעגעים אלייך כאן ♥♥♥
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