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Christmas
Święta!Święta!
Z pewnością usłyszałaś już swoje pierwsze 
"Last Christmas", a może czujesz już 
zapach cynamonu i goździków? Zewsząd 
słychać i czuć, że Święta Bożego Narodze-
nia są już blisko! Czy zastanawiałaś się 
kiedykolwiek o zorganizowaniu swojej uro-
czystości zimą?

Co powiesz na gorąca czekoladę do wła-
snego wykonania, zamiast standardowej 
fontanny czekoladowej? Albo odtańczenie 
weselnego węża przy “Rockin' around the 
Christmas tree”?  

Osobiście uważam, że nie ma bardziej pięk-
nego okresu w roku jak zima. To ona czaruje 
Nas magiczną atmosferą, przepełnioną 
ciepłem i miłością, a tego w naszych cza-
sach tak bardzo potrzebujemy. 

Zapraszam Cię do pięknego i magicznego 
świata świątecznej uroczystości. Niezwykle 
ciepłego i radosnego.

Małgosia



ciepło, radość, bliskość…
...a miłość czuć w powietrzu!

Świąteczny nastrój udziela się w te dni w zasadzie każdemu! 
Na bok odkładamy spory i smutki. Główną rolę w tych dniach 
grają same pozytywne emocje. Właśnie dlatego jest to idealny 
czas do celebrowania najpiękniejszego dnia w Waszym życiu. 
Magia wypowiadanej przez Was przysięgi ma wtedy podwój-
ną moc! To w tych dniach jesteśmy wszyscy razem, to właśnie 
w tym czasie wszystko jest piękne i wyjątkowe. Wasza uroczy-
stość będzie dodatkową okazją do celebrowania tych wspa-
niałych dni. 



niebanalna klasyka
Nietuzinkowe elementy połączone z nutą klasyki? Jesteśmy na tak! Pamiętajcie jednak o schludności 
i spójności. Granica między dobrym smakiem, a kiczem jest w tym przypadku cienka. Czerwień, pach-
nący eukaliptus oraz gałązki jodły, to zdecydowany "must have" w świątecznej dekoracji. Jednak wcale 
nie muszą grać głównej roli. Kompozycja kwiatowa od Miłosnej Bezy zdecydowanie jest połączeniem 
klasyki z niebanalnymi elementami. Suszone rośliny oraz kilka gałązek dmuszka o delikatnej barwie 
idealnie zgrywają się z mroźnym odcieniem eukaliptusa i klasyką gatunku - świerkiem.

https://pastelowyslub.pl/xmas/milosnabeza




kochamy detale! kochamy detale! 
Cała sztuka kryje się w detalach. Zachowujcie spójność dbając o każdy 
szczegół. Ciepłe pomieszczenie rozjaśniliśmy kryształowymi świecznikami 
z białymi świecami. Świece i światełka o ciepłej barwie idealnie współgrają 
ze świątecznym klimatem, wyglądają cudnie po zmroku, który w tym 
czasie nadchodzi bardzo szybko, dodają nutkę romantyczności. Aby 
zachować ciepły lecz subtelny klimat dziewczyny z Lily Cards przygoto-
wały dla nas delikatną i minimalistyczą papeterię. Idealnie wpasowała się 
ona w klimat świątecznych dekoracji zachowując przy tym dobry smak. 

https://pastelowyslub.pl/xmas/lilycards


Czy stylizacja musi być rodem z królowej śniegu? Niekoniecznie. 
W tym klimacie równie pięknie wyglądają minimalistyczne i koronko-
we suknie, oraz zwiewne materiały. O stylizację naszej Panny Młodej 
zadbała Julia z Koronkowe Suknie. Chcę Ci pokazać, że minimali-
styczne wyjście jest jak najbardziej trafne. Całość dopełnia delikatna 
biżuteria Poli Studio, naturalny i kobiecy makeup wykonany przez 
Justynę Gutowską, oraz delikatne, luźne upięcie Kasi z Warkoczowo. 
Przy takiej stylizacji tak duży i rozłożysty bukiet ślubny cudownie 
dopełnia jej całość. 

świąteczna stylizacjaświąteczna stylizacja

https://pastelowyslub.pl/xmas/koronkowesuknie
https://pastelowyslub.pl/xmas/polistudio
https://pastelowyslub.pl/xmas/justynagutowskamakeup
https://pastelowyslub.pl/xmas/warkoczowo




szczególny czas
Uważam, że ten szczególny czas zdecydowanie 
wpływa na nasz nastrój i dodaje całej uroczysto-
ści dodatkowego romantyzmu. Wyobraźcie 
sobie wszystkich Waszych najbliższych, którzy 
w atmosferze miłości i radości celebrują z Wami 
ten najpiękniejszy dzień w Waszym życiu. Cała 
świąteczna otoczka, mimo tego że jest trochę 
komercyjna może nadać niezwykle ciepłych 
barw. Dodatkowo możecie poczuć się tak jakby 
cały świat świętował z Wami, w końcu wszędzie 
widać świąteczne dekoracje i barwne światła. 

Takie chwile trzeba obowiązkowo uwiecznić. 
Pamiętajcie, że zdjęcia to najważniejsza pamiąt-
ka tego dnia, warto więc wybrać najlepszego 
fotografa, aby uwiecznił każdą emocję, każdy 
detal. Fotografie które widzicie to fantastyczna 
robota zdolnego szczecińskiego fotografa 
Łukasza Popielarza. 

https://pastelowyslub.pl/xmas/lukaszpopielarzfoto


Wesele w okresie Świąt Bożego Narodzenia na pewno będzie niezwykłym przeżyciem nie tylko dla Was, ale również 
dla Waszych gości. Warto więc zadbać o kolejną pamiątkę z tego jakże pięknego wydarzenia. Krótki klip, lub nowoczesny 
i dynamiczny film z Waszej uroczystości wzbudzi w Was wspaniałe emocje nawet za 20 lat! Zapraszam Cię do obejrzenia 
krótkiego klipu Mint Movies, po którym na pewno poczujesz magię świąt :) 

świąteczne wspomnieniaświąteczne wspomnienia

https://pastelowyslub.pl/xmas/mintmovies
https://pastelowyslub.pl/xmas/film


wesołych
świąt!


