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ΌΤΑΝ ΓΝΩΡΊΣΕΊΣ ΑΠΌ ΚΌΝΤΑ ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΕΑ, 
ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΊΣ ΠΩΣ ΠΡΌΚΕΊΤΑΊ ΓΊΑ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΌ 

ΘΕΤΊΚΌ ΚΑΊ ΓΕΜΑΤΌ ΕΜΠΝΕΥΣΗ. ΜΌΛΊΣ ΑΝΤΊΚΡΊΣΕΊΣ ΤΊΣ 
ΔΗΜΊΌΥΡΓΊΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΊΣ ΌΤΊ ΤΊΠΌΤΕ ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ 

ΤΥΧΑΊΌ ΣΤΗ ΜΕΧΡΊ ΤΩΡΑ ΠΌΡΕΊΑ ΤΗΣ. ΕΧΌΝΤΑΣ ΔΊΑΓΡΑΨΕΊ 
ΗΔΗ ΜΊΑ ΠΌΛΥ ΕΠΊΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΌΡΕΊΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ & ΑΜΕΡΊΚΗ 

ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ BRIDAL ΣΥΛΛΌΓΗ ΤΗΣ, BACHDI BRIDAL 
COLLECTION, Η ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΣ ΔΊΝΕΊ ΤΑ ΔΊΚΑ ΤΗΣ TIPS ΓΊΑ ΤΗ 

ΣΩΣΤΗ ΕΠΊΛΌΓΗ ΤΌΥ ΝΥΦΊΚΌΥ ΠΡΊΝ ΑΝΕΒΕΊΤΕ ΤΑ ΣΚΑΛΊΑ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ. ΔΕΝ ΕΧΌΥΜΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΌΥΣΌΥΜΕ…
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THE BACHDI BRIDAL COLLECTION
Πίσω από τα νυφικά, το όραμα της Βαρβάρας Δημητρέα είναι να 

αντανακλούν το πώς αισθάνεται μια γυναίκα όταν βρίσκεται δίπλα 
σε αυτόν που αγαπά, την εμπιστοσύνη, τα όνειρα, τις ελπίδες, την 

αισιοδοξία για ένα νέο ξεκίνημα, όλα όσα νιώθει μια νύφη την ημέ-
ρα του γάμου της. Εμείς, επιλέξαμε τα δικά μας αγαπημένα νυφικά 

από τη Nymphi Design - Bachdi Bridal Collection, που ανεξαρτήτως 
στυλ, από boho beach μέχρι κλασικά, συνδυάζουν την υψηλή 

ραπτική με την άνεση αλλά και την τέλεια εφαρμογή και σίγουρα 
κάνουν όλες τις νύφες να μοιάζουν με αιθέριες υπάρξεις.

 10 TIPS  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΥΦΙΚΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΕΑ

THE STORY BEHIND 
NYMPHI DESIGN


Στην Ελληνική μυθολογία 

οι Nύμφες ήταν γυναι-
κείες ιδεατές μορφές 

θεϊκής καταγωγής, που 
ζούσαν, τραγουδούσαν και 
χόρευαν μέσα στην άγρια 
φύση. Εμπνευσμένη από 
το μαγικό τοπίο της Μά-
νης, ξεκίνησε το όραμα 
της Nymphi με νυφικά 

αξεσουάρ και πέπλα. Από 
το 2012 οι δημιουργίες 
της Βαρβάρας Δημη-

τρέα παρουσιάζονται σε 
εκθέσεις του εξωτερικού, 
ξεκινώντας εξαγωγές σε 

Ευρώπη και Αμερική. 

Μόλις βρεις το νυφικό σου μην ξεχάσεις να ζητήσεις
από την Βαρβάρα Δημητρέα να επιλέξετε μαζί τα 

αξεσουάρ που θα τελειοποιήσουν την εικόνα του 
από την σειρά της Nymphi Ethereal Accents.

1 
Αποφάσισε ποιο είναι το επιθυμητό budget που μπο-
ρείς διαθέσεις για το νυφικό. Είναι το πρώτο βήμα για 

να κάνεις σίγουρα ευχάριστα την επιλογή σου.

2 
Συγκέντρωσε από φωτογραφίες εκείνα τα στοιχεία σε 

νυφικά που σου αρέσουν, boho, ρομαντικά, πριγκιπικά, 
έστω κι αν είναι μπερδεμένα.

3 
Σκέψου πρωτίστως τα εξής: Ποιο θα είναι το location 

και η εποχή που θα τελεστεί ο γάμος; Ποια είναι η 
ατμόσφαιρα που θέλεις να έχει το wedding party; 

4 
Ρώτα τον εαυτό σου πώς φαντάζεται  

τον εαυτό του ως νύφη. 

5 
Με βάση το σωματότυπό σου σκέψου στοιχεία 

και στυλ σε ρούχα που θα ήθελες να 
αποφύγεις ή που σου ταιριάζουν.

6 
Επίλεξε πολύ προσεκτικά την παρέα που θα έχεις μαζί 

σου όταν πας για πρόβα νυφικού.

7 
Φρόντισε να μην αργήσεις να ξεκινήσεις την αναζή-
τηση του νυφικού σου. Οι βιαστικές αποφάσεις δεν 

βοήθησαν ποτέ...

8 
Μόλις το βρεις και πεις «This is the one», ξεκίνα να 

ασχολείσαι με το επόμενο wedding task. 

9 
Μην αφήσεις τελευταία στιγμή την επιλογή των 

παπουτσιών και των αξεσουάρ. Καλό είναι τα 
παπούτσια να τα έχεις μαζί σου και στην πρώτη 

πρόβα νυφικού.

10 
Ό,τι και αν επιλέξεις, φρόντισε να είσαι “εσύ”.  
Κλείσε τα μάτια, φαντάσου τη στιγμή του 

γάμου σου και απλά χαμογέλα!


