Back to 90s with Backpack

Backpack
Bagi anda yang lahir diera tahun 90an tentu sudah tidak asing dengan grunge style atau gaya ‘berantakan’ yang
sangat hits pada jamannya. Kini, gaya berbusana yang dipopulerkan oleh musisi Kurt Cobain atau vokalis band
ternama Nirvana tersebut kembali hits ditahun 2018. Lihat saja di beragam rubrik fashion, grunge style seolah
menjadi inspirasi dalam berbusana pada saat ini. Grunge style itu sendiri identik dengan plaid shirt atau lebih
dikenal dengan kemeja berbahan flannel dengan motif kotak-kotak berwarna merah yang sangat fenomenal.
Item selanjutnya yang tak kalah pentingnya untuk menunjang penampilan grunge anda adalah backpack atau
tas punggung. Remaja-remaja ditahun 90an sepertinya tak pernah lepas dari tas punggung sebagai aksesoris
wajib mereka. Tas yang didesain dengan ukuran lumayan besar ini memiliki kapasitas yang juga tak kalah
besarnya. Backpack atau tas punggung ini juga merupakan salah satu Trend Tas Wanita Terbaru 2018 dan
harganya pun terjangkau semua kalangan.
Model tas ini sangat cocok untuk pribadi yang aktif dan dinamis. Bahannya pun beragam, dari mulai suede,
kanvas maupun faux leather. Karena desainnya dan kapasitasnya yang besar, backpack seringkali menjadi pilihan
bagi para pelajar ataupun mahasiswa dengan segudang aktivitas.

Dimanakah Tempat Untuk Mendapatkan Backpack dan Beragam Tas Wanita Terbaru 2018 dan Harganya?
Backpack koleksi dari www.madebymerche.com mungkin bisa jadi pilihan anda yang ingin mencoba bergaya
grunge ataupun memang pecinta jenis tas dengan kapasitas besar yang satu ini. Bianca backpack hadir dalam 8
pilihan warna yang kesemuanya didesain dengan gaya masa kini namun tetap dengan sentuhan grunge nya yang
kental. Ke 8 warna dalam pilihan bianca backpack tersebut diantaranya adalah; blossom, mauve, grey, ivory,
hazelnut, yellow, brown dan latte. Dilengkapi dengan aksen hook dengan bahan metal semakin menambah nilai
plus dari desain bianca backpack tersebut. Anda tetap dapat berpenampilan chic dan elegan, namun tetap
dengan sentuhan grunge bersama Bianca Backpack. Selain Bianca Backpack, anda juga dapat dengan mudah
menemukan beragam koleksi tas wanita lainnya di www.madebymerche.com.
Beragam Tas Wanita Terbaru 2018 dan Harganya koleksi dari Made By Merche Indonesia
Untuk harganya pun, Bianca Backpack dari www.madebymerche.com ini tergolong ramah di kantong. Dengan
harga 225 ribu rupiah per itemnya, anda sudah dapat berdandan grungy ala remaja tahun 90an yang stylish
namun tetap berkelas. Dengan desain elegan dan timeless, dan kapasitas yang besar tentunya Bianca Backpack
menjadi pilihan yang tepat untuk anda, bukan?
Beragam koleksi tas wanita di www.madebymerche.com mungkin bisa jadi referensi dalam memenuhi
kebutuhan sandang anda.

