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dorota gardias/KAPiF

Dwie stylizacje Doroty Gardias (FOTO)

dorota gardias  stylizacje gwiazd  moda wiosna 2013  sukienki ciążowe  moda ciążowa  

Przyszła mama stawia na wdzięk i szyk.

Dorota Gardias to jedna z najpiękniejszych 

przyszłych mam w polskim show biznesie. 

 

Pogodynka mimo zaawansowanej już ciąży 

prezentuje się świeżo, dziewczęco i promiennie. 

 

Dziś mamy dla Was dwie najnowsze stylizacje 

gwiazdy. 

 

Na spotkaniu Brother Max Dorota zjawiła się w 

różowej bluzeczce, białym żakiecie, czarnych 

spodniach i srebrnych balerinach. 

 

Na pokazie Simple postawiła na szyk: błękitna 

sukienka z uroczą kokardą i czarne szpilki to bardzo 

udany zestaw przyszłej mamy. Zgadzacie się z 

nami? 

 
 

 

Czwartek 13-06-13, czytany: 148 razy, autor: marzanna przejdź do komentarzy

Dorota Gardias w 
ciążowej stylizacji

Pogodynka wybiera 
coraz luźniejsze fasony!

Czytano: 1974 razy

Gwiazdy na 
pokazie 

Paprocki&Brzozowski 
(FOTO)

Wybieramy najlepszą i 
najgorszą kreację.

Czytano: 6052 razy

Ciążowa kreacja 
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czytaj więcej o: dorota gardias»

Dorota Gardias - Plotki

czytaj plotki o: dorota gardias»

Tagi

biżuteria  elle  fryzury  h&m wiosna lato 2013  
joanna krupa  joanna przetakiewicz  kostiumy 
kąpielowe  limitowana kolekcja  makijaż  makijaż 
lato 2013  miranda kerr  moda  moda damska 

2013  moda gwiazd  moda lato 2013  

 
 

 
 

Doroty Gardias 
(FOTO)

Gwiazda zdecydowała 
s ię na pepitkę.

Czytano: 1817 razy

Dorota Gardias w 
białej marynarce

Pogodynka wybiera 
modne kolory!

Czytano: 2671 razy

Kreacje gwiazd na 
gali Telekamery 

2013

Kto tym razem wypadł 
najlepiej?

Czytano: 9888 razy

Ciężarna Dorota 
Gardias nie zwalnia 

tempa (FOTO)

Na dwóch imprezach w 
jednym dniu.

Dorota Gardias 
wybrała już imię dla 

swojego dziecka

Obyło się bez 
"wydziwiania".

Co się działo na 
pokazie 

Paprocki&Brzozowski?
(FOTO)

Mnóstwo celebrytów, 
humory dopisywały.

Dorota Gardias już 
w luźniejszej 

sukience (FOTO)

Brzuszek rośnie, 
przyszła mama kwitnie.

Na początku ciąży 
Gardias jeszcze 

schudła

Dopiero teraz zaczyna 
przybierać na wadze. To 

już 5. miesiąc.
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moda wiosna 2013  modelki  modne fryzury  

modne kosmetyki  modne sukienki  modny 

makijaż  natalia siwiec  nowości kosmetyczne  
nowości kosmetyczne lato 2013  okładki gwiazd  
płaszcz  sandały  spodnie  spódnica  stroje 

kąpielowe  styl gwiazd  stylizacje gwiazd  
sukienka  sukienki  sukienki na wesele  szorty  
szpilki  trendy lato 2013  wasze stylizacje  zrób to 
sama  

zobacz więcej»

Kreacje gwiazd na 
festiwalu Top 

Trendy 

Która z nich się nie 
popisała ?

Anja Rubik na 
polskich okładkach 

2013

Wybieramy naj lepszą !

Gwiazdy w kreacjach 
marki Just Paul

Która  wybrała najlepszą  
styl izację?

 

 
Łatwe kobiety> 

 

 
Czarna kocica 36> 

 

 
Świadomy wybór> 

 

 
Duży penis, mały 
mózg?> 

 

 
Kod kobiety> 

 

 
Rozkosz bez końca> 
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