wiadomości

Halloweenowa kolekcja Dedoles – mroczna, a
jednocześnie zabawna
Data publikacji: 26.10.2021 11:00

Czy obchodzisz Halloween w pełną pompą? Czy raczej spędzasz ten wieczór w domowym
zaciszu? Korzenie tego pogańskiego święta sięgają średniowiecza i rytuałów celtyckich
zwanych Samhain. W tamtych czasach ludzie wierzyli, że w nocy z 31 października na 1
listopada po ziemi chodzą duchy. Aby je odstraszyć, ludzie przebierali się w stroje, które
miały ich chronić. Dzisiejsze Halloween o karnawałowym charakterze jest obchodzone
głównie w Ameryce Północnej. Jednak od pewnego czasu zdobywa coraz większą
popularność także w Europie.

Ostatnio ta popularność zaczęła znajdować także odzwierciedlenie w branży modowej. Wielki popyt na
halloweenowe motywy sprawił, że podobne kolekcje można znaleźć w prawie wszystkich sklepach internetowych. Po
pięknych kolekcjach jesiennej i kwiatowej projektanci Dedoles wpadli na kolejny oryginalny pomysł. Halloweenowa
kolekcja ucieleśnia wszystko, co kojarzy się z tym świętem. Dominują w niej typowe halloweenowe wzory i kolory, a
ponadto należące do niej produkty są niezwykle wygodne i ekologiczne.
Mroczne wzory i zabawne kombinacje kolorów
Największą zaletą tej marki jest to, że jej produkty są niezwykle zabawne. Szalone wzory i kombinacje kolorów

przegonią każdy zły nastrój. W dzisiejszych czasach kolorowe skarpetki w różne wzory nie są niczym niezwykłym. A
co powiesz na noszenie dwóch różnych skarpetek? Proszę bardzo! Skarpetki Dedoles prawie nigdy nie są takie same,
ale razem tworzą idealną parę. Jak lubimy mawiać: różne, a jednak tworzące idealną parę.
Halloweenowa kolekcja nie jest inna. Jest pełna strasznych i jednocześnie zabawnych motywów, takich jak pajęcze
sieci, dynie, nietoperze, czarne koty, mumie, szkielety, duchy i potwory. Ponadto cała kolekcja odznacza się
typowymi halloweenowymi kolorami. Dominują w niej czerń, tradycyjny pomarańczowy i krwista czerwień.
Produkty wykonano z wysokiej jakości bawełny, delikatniejszej niż pajęcza sieć.
Halloweenowe noce bywają zimne, to fakt. O tej porze roku jesień powoli chyli się już ku końcowi i zaczynają pojawiać
się mrozy. Oprócz klasycznych wysokich skarpetek Dedoles oferuje także ciepłe skarpetki i nadkolanówki, które
są przeznaczone na zimniejsze dni.
Wszystkie produkty Dedoles są wykonane z materiału wysokiej jakości. Dla jeszcze większej wygody zawierają
dużą ilość klasycznej i organicznej bawełny. Skarpetki Dedoles nie są tylko modą, tylko produktem, który zapewni
Twojej skórze komfort, na jaki ta zasługuje. Równie wygodne są kolekcje bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej.
Bogaty wybór krojów zapewnia, że zawsze znajdziesz doskonale pasujący produkt, bez względu na to, jaką masz
budowę ciała.
Ekologiczny transport i bardziej przyjazne dla środowiska materiały
Dedoles kładzie nacisk na przyjazną dla środowiska produkcję i stara się pozostawić przyszłym pokoleniom lepsze
warunki do życia. Dlatego firma cały czas doskonali swoją działalność. Naszym priorytetem jest ograniczenie do
minimum wpływu wywieranego na naszą planetę. Dlatego też dajemy tkaninom drugą szansę. Idealnym przykładem
jest kolekcja skarpetek bawełnianych z recyklingu. Transport powietrzny i drogowy generują bardzo duże ilości
CO2, który trafia do atmosfery. Dlatego od grudnia 2020 r. firma Dedoles korzysta z transportu kolejowego. Pozwala
on zmniejszyć emisje CO2 nawet o 40%, co tylko w pierwszych trzech miesiącach pozwoliło oszczędzić prawie 9 ton
emisji CO2. Dedoles codziennie doskonali swoje ekologiczne procesy we wszystkich możliwych obszarach.
Oryginalna i zabawna halloweenowa kolekcja wnosi radość w świąteczny dzień w świetnych cenach i z
poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Poznaj halloweenowe motywy ze szkieletami, wiedźmami, dyniami,
pająkami, duchami, mumiami i czaszkami w mrocznym i zabawnym stylu. Czego moglibyśmy chcieć więcej?
Zakochaliśmy się w tej i innych kolekcjach marki Dedoles dosłownie od pierwszego wejrzenia i nie możemy się
doczekać na kolekcję bożonarodzeniową.
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