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Editorial
Vážení zákazníci,
také se již těšíte na jaro, kdy rtuť tep-
loměru vystoupá nad dvacet stupňů 
a konečně odhodíte zimní kabáty? My 
v Bellindě ano, jelikož jaro je to nejlep-
ší období pro naše punčochové zboží  
a módní krátké ponožky.

Opět tu máme pro Vás v novém čísle ma-
gazínu tipy a trendy na přicházející jarní 
období. Jak správně nakombinovat barvy 
oblečení se spodním prádlem a punčo-
chami. Do našich oblíbených punčocháčů 
COOL přidáváme dvě barvy – červenou 
a modrou. Video k těmto barevným si-
lonkám neváhejte shlédnout na našem 
youtube kanále BELLINDA.CZ.
I Crazy ponožky, které mnozí z Vás za-
koupili jako vánoční dárek pro sebe nebo 

Invisible froté socks

své blízké, budou mít od jara kamarády  
v podobě krátkých in-shoe ponožek 
CRAZY IN-SHOE SOCKS. Můžete se těšit 
na bláznivé motivy s želvičkami, ovečkami  
a nechybí ani růžoví plameňáci!
Patříte mezi příznivce retro módy? Ano, 
vše se vrací a ke slovu se opět přihlásily 
kalhoty s vysokým pasem pro zdůraz-
nění delších nohou. Proto jsme zařadili 
do kolekce bavlněné kalhotky COTTON  
formslip ve vyšším provedení, které navíc 
formují bříško.
Pro ty, kteří chtějí vědět, jaké tajemství při-
náší pánské boxerky XTEMP, jsme připra-
vili vysvětlení “cooling“ efektu na straně 5.

Přejeme Vám příjemné chvíle při čtení 
druhého čísla našeho Bellinda magazínu!

NOVINKA
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KTERÉ VÁS POTĚŠÍ I PŘEKVAPÍ
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1.    Jarní paleta – světle modrá, 
levandulová a neonky
Čekali jste letos opět pastelovou 
mánii? Tak to vás asi potěšíme 
jen z části. Letos na jaře se nám 
paleta trendy barev sice předve-
de ve světle modré a levandulové, 
nicméně i neonové a metalické 
barvy spatříme v obchodech ve 
velkém. Obzvláště do popředí se 
pak dostane zářivě oranžová. 

     Béžové vrstvení
Nejsme si jistí, jestli jde o trend, 
jelikož béžová snad z módy do-
posud nevyšla. A my se vlastně 
vůbec nedivíme. Béžový trenčkot, 
sako nebo béžové kalhoty se řadí 
mezi kousky, které působí nevtíra-
vě, žensky a sofistikovaně. Podle 
módních návrhářů to vypadá, že 
heslo pro letošní jaro zní: Čím více 
béžové, tím lépe.

     Kraťasy v pánském stylu. Už 
je máte?
Jaro 2019 se odehraje ve znamení 
kraťasů (ženy jásají, muži smutně 
vzdychají). Kratších, dlouhých, 
upnutých i volných, nejvíce však 
těch pánsky střižených. Ke kraťa-
sům pánského střihu obujte místo 
sandálků spíše mokasíny, případ-
ně tenisky. A protože jarní poča-
sí bývá mnohdy nevyzpytatelné, 
silonky či punčocháče ráno jistě 
oceníte.
Tip: Ať už vás čeká dlouhé sezení 
v kanceláři nebo obíhání schůzek, 
vaše nožky si zaslouží svěžest 
a pohodlí. To získáte jedině díky 
naší revoluční vychytávce – po-
nožkosilonkám Sneakerstyle, kte-
ré mají integrovanou bavlněnou 
ťapku.
 

     Barevné třásně
Velkým hitem se stanou třásně 
– na všem a ve všech možných 
barvách. Tento mírně kovbojský 
trend nadchne spíše extravagant-
nější povahy, na druhou stranu 
motorkářská bunda či kožená ka-
belka s třásněmi udělá váš šatník 
zajímavějším.

     Batika a zvířecí vzory
Batika na přehlídkových molech 
v New Yorku doslova kralovala. 
Jakmile tedy jaro udeří, oprašte 
batikovaná trička, která jste nosí-
vali na základce a vyrazte sebe-
vědomě do ulic. Spolu s nimi se 
mezi hlavními trendy znovu objeví 
zvířecí vzory v čele s leopardím 
a zebřím.

     Místo deštníků pršipláště
Až na jaře sprchne, nevytahujte 
deštník, ale pršiplášť nebo hezkou 
pláštěnku. Nejznámější světové 
značky představily průhledné 
kabátky a pršipláště jako jeden 
z hlavních trendů jara 2019.

     Sportovní móda na vzestupu
Cítíte se nejlépe ve sportovním? 
Skvělé, pak vám jistě udělá radost 
fakt, že své sportovní outfity už 
nebudete muset vytahovat jen do 
fitka či na kolo. Sportovní móda 
letos zaplaví města, kavárny 
a kdo ví, třeba i kanceláře.
(V)tip: Největší módní boom zažijí 
cyklistické šortky. A to zcela bez 
legrace.

Vypadá to, že na jaře bude v uli-
cích veselo a nuda se nám vyhne 
obloukem. My už se moc těšíme! 
A co vy?

Už netrpělivě vyhlížíte jaro? Pokud ho milujete spolu s módou stejně 
jako my, pak se na chvilku vynořte ze zimní melancholie a alespoň 
v duchu se nalaďte na voňavé jarní počasí. Přinášíme vám totiž velké 
odhalení hlavních trendů, které nás v tomto období letos čekají. 
A květinové vzory to pro tentokrát rozhodně nebudou.

7 jarních trendu,°



Crazy ponožky v dárkových 
krabičkách se staly Bellinda 
hitem Vánoc 2018 a již nyní 
připravujeme nové “crazy“ 
dárková balení na příští Vá-
noce.

Česká modelka a bloggerka  
Nikol Švantnerová se u Vás stala 
nejoblíbenější influencerkou na-
šich nových Cool a Sneakerstyle 
punčošek. Že by to bylo jejími 
krásnými dlouhými nožkami? Do-
stala od Vás nejvíce liků na našem 
Instagramu.

Naše dvě kolegyně 
přivedly na svět mimin-
ka a do naší “Bellindí“ 
rodiny v lednu přibyla 
holčička a chlapeček. 
Přejeme oběma mno-
ho zdraví!

Vedeli jste,   
              že...

ˇ ˇ

CRAZY 
IN-SHOE 

socks

DENIER “DEN“
udává váhu 9000 
metrů příze v gra-
mech. Příklad: pro 
20 DEN platí, že 
9000 metrů příze 
váží 20 g.



Díky úspěchu jarní kampaně 2018 
jsme i na podzim neváhali opět oslo-
vit zpěvačku Moniku Bagárovou, která 
si na podzim zatančila v úspěšném 
projektu České televize Star Dance. 
Během tančení si oblékla naše nové 
punčochové kalhoty COOL a její fotka 
v krásných žlutých večerních šatech 
na jejím Instagramu byla “liky“ patřič-
ně oceněna. Další české bloggerky, 
které vyzkoušely trendy Sneaker style 
punčošky byly Nikol Švantnerová, 
Dominika Lukášová, Lenka Stříteská 
a také se přidala i slovenská influen-
cerka Fashionspy. Zde pár komentářů 
followerů zmíněných bloggerek:

Sneakerstyle & Cool
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NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ KAMPANÍ 2018

lapkinn  Je to skvelý vynález! Súhlasím
       Tebe to veľmi pristane

Sinnamona

bilsith21  Fakt su super hodnotim ich
pozitivne dokonca aj ja

rendyordinarylife  Mě se líbí ta verze
silonek s ponožkami, to beru jako super
vychytávka      A místo na fotku je to
krásné

veronikakolinska       mohu poprosit jaké
silonky to jsou ?? vypadají super

XTEMP boxer
SPECIÁLNÍ CHLADIVÁ TECHNOLOGIE MATERIÁLU,
 KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ TEPLOTĚ VAŠEHO TĚLA

Materiál            
s X-Temp

Odvod vlhkosti 
(potu)

Udržuje kůži 
v suchu a chladu

Udržuje tělesné 
teplo

Udržuje kůži 
v suchu a teple

KDYŽ JE VÁM HORKO KDYŽ JE VÁM ZIMA



Kalhoty s vysokým pasem se uchytily už 
v roce 1970. Od té doby se průběžně vrací 
a objevují ve všech různých podobách, ať už 
ve formě kraťasů a sukní, tak i dokonce ve 
spodním prádle a plavkách. A právě trend 
vysokých kalhotek vám dnes představíme, 
protože pokud je ještě nemáte v šatníku, tak 
o hodně přicházíte.

Retro vlna
Na retro vlně se móda veze už od nepaměti, 
a tak bylo jen otázkou času, kdy se dotkne 
průmyslu spodního prádla. Obávaný okamžik, 
kdy se babičkovské kalhotky stávají nejvíce 
sexy kouskem, právě nadešel.

Kalhotky s vysokým pasem jsou... sexy!
Ať už si o trendu kalhotek do pasu myslíte 
cokoliv, dovolte nám uznat, že vlastně vypada-
jí zatraceně sexy. Navíc v okamžiku, kdy spod-
ní prádlo ze všech stran obemkne vaši siluetu, 
se skrývá něco velmi ženského a uklidňujícího. 
Pocit, že jste v bezpečí, ať se s vaším tělem 
děje cokoliv.

Univerzálnost, svoboda a ženskost
High waist kalhotky jsou výjimečným kouskem 
i pro svou univerzálnost, sluší totiž každé ženě. 
V podstatě se jedná o spodní prádlo, které 
ženám dodává svobodu a neškatulkuje je po-
dle typu postavy. Pravdou však zůstává, že 
dříve ženy plnějších tvarů z vysokých kalhotek 
těžily především proto, že jim zakryly drobné 
nedostatky, a naopak zvýraznily křivky.

Jak a kdy nosit high waist kalhotky?
Pokud zvolíte vhodný materiál kalhotek 
s vysokým pasem, tedy bavlnu či mikrovlákno 
a nikoli polyester, pak zjistíte, že jsou nesmírně 
pohodlné, takže je můžete nosit během dne 
i večera. Pro zvýšené pohodlí doporučujeme 
sáhnout po bavlněných bezešvých high waist 
kalhotkách, večer se pak nebojte podpořit 
high waist trend krajkami, saténem a sladěnou 
podprsenkou.

Pokud rády nosíte džíny s vysokým pasem, 
tak věříme, že si high waist kalhotky zamilu-
jete, stej ně jako my. Dejte šanci třeba právě 
našim high waist kalhotkám Cotton Formslip 
a nechte se mile překvapit jejich úžasným 
pohodlím a schop ností přirozeně vytvarovat 
postavu.

High 
waist trend
ZAMILUJTE SI KALHOTKY
S VYSOKÝM PASEM
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Boty – zdánlivě běžná součást naší image 
nebo věc, která nás na jiných zaujme jako 
první? Ať už tak či onak, jedno je jisté – 
českým botníkům vládnou tenisky. Čím se 
řídíme při jejich nákupu a jak tento fakt 
vypovídá o našem charakteru? To a ještě 
více vám odhalí následující článek podlo-
žený zajímavými studiemi.

Češi jako věrní milovníci tenisek
Tenisky, botasky a další typy sportovní obuvi 
si již dlouhodobě drží v tuzemských botnících 
své čestné místo. Nedávný výzkum agentury 
Ipsos dokazuje, že téměř čtvrtina dotazované 
populace si kupuje tenisky jednou za půl roku, 
34% lidí pak jednou ročně. U 40% lidí hraje při 
nákupu tenisek roli pohodlnost, na 2. místě 
je kvalita, přičemž cena se při výběru řadí až 
k 3. zohledňovaným atributům. Možná vás 
překvapí, že pouze 3% tázaných řeší u tenisek 
značku. Tenisky už tedy dávno nenosíme jen 
na cvičení, ale bereme je jako plnohodnotnou 
obuv do města, do práce i do přírody.

Bellinda posouvá nošení tenisek na další 
level
Patříte i vy k milovnicím tenisek, a přesto-
že upřednostňujete pohodlí, neunikne vám 
žádný trend? Pak jste jistě zaregistrovali naši 
novinku, která pořádně zahýbala teniskovým 
světem. Řeč je o revolučních “ponožkosilon-
kách“ Sneakerstyle, tedy silonkách s integro-

Velký teniskový výzkum: 

vanou bavlněnou ťapkou, které si vás v přípa-
dě, že rády nosíte k sukním či šatům tenisky, 
okamžitě získají. Díky jejich funkci 2v1 už tak 
nikdy nemusíte řešit, zda si do botasek na 
silonky navléknout ještě ponožky, ve snaze 
vyhnout se nepříjemnému odéru a nepohodlí. 
Tento inovativní krok pro nás v Bellindě ne-
znamená pouze jít ruku v ruce s trendy, ale 
především dbát na komfort našich zákazníků.

Co o vás prozradí vaše boty?
Říká se, že podle bot poznáte člověka. Své 
o tom ví i globální výzkumný institut Elsevier, 
který v roce 2012 publikoval studii dokazu-
jící, že jen pohled na boty nám stačí k tomu, 
abychom si utvořili obrázek o charakteru člo-
věka. Dobrovolníci dodali fotografie svých 
bot, načež je organizace vyzvala k vyplnění 
podrobného dotazníku týkajícího se jejich po-
vahových rysů. Druhá skupina dobrovolníků 
pak tyto informace měla na základě sním-
ků odhadnout a z velké části se překvapivě 
trefila.

Tenisky poukazují na vyrovnanost
Ze studie vyplynulo, že lidé mající v oblibě 
extravagantní boty vlastně vůbec nemusí být 
extroverti. Otevřená a pohodová mysl byla 
nejvíce připisována lidem, kteří nosí ošuntělé 
boty nebo kotníčkové tenisky a že právě tito 
lidé bývají nejvíce emočně stabilní.

Podpatky podtrhují moc
A pokud rády nosíte podpatky, rozhodně to 
dle určitých domněnek neznamená, že vám 
chybí sebevědomí. Zmíněná studie dokazuje, 
že ženy nosí podpatky, protože si díky nim 
připadají silné a podtrhují jimi svou moc.

V JAKÉ MÍŘE JE NAKUPUJEME  
A CO NA NÁS PROZRADÍ?
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